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KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
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Zápisnica z 9. zasadnutia AS FF KU   Naša značka:                

V Ružomberku 30. 3. 2021 

 

Prítomní členovia AS FF KU:      

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.   

Jana Juhásová, PhD.         

doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.  

Mgr. Pavol Labuda, PhD.  

doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.  

prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  

Annamária Adamčíková 

Michal Garaj 

Bc. Daniel Stankovič 

 

Hostia: doc. Mgr. Marek Babic, PhD., doc. Eugen Zeleňák, PhD., PhDr. Michal Marťák, PhD., Ivan 

Koniar, PhD., Mária Debnárová. 

 
Deviate zasadnutie AS FF KU, ktoré sa uskutočnilo online, otvoril predseda AS FF KU 

Mgr. Miroslav Huťka, PhD., privítal prítomných a skonštatoval, že senát je uznášaniaschopný 

a oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania. Dekan FF KU doc. Mgr. Marek 

Babic, PhD. sa prihlásil o slovo a navrhol, aby na rokovanie AS FF KU bol zaradený bod 

s názvom: úprava dokumentu Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 

uskutočňované v akademickom roku 2021/2022. Predseda AS FF KU tento bod navrhol zaradiť 

ako bod 3 a bod Rôzne ako bod 4. O upravenom programe rokovania predseda AS FF KU 

oboznámil členov AS FF KU: 

1. schválenie podmienok prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický 

rok 2021/2022, 

2. úprava dokumentu Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy 

uskutočňované v akademickom roku 2021/2022., 

3. úprava dokumentu Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 

uskutočňované v akademickom roku 2021/2022., 

4. Rôzne. 

O navrhnutom programe dal predseda AS FF KU hlasovať. 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 8 

za: 8 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 
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Navrhnutý program 9. zasadnutia AS FF KU bol prijatý. 

K online stretnutiu sa pripojil aj Michal Garaj, čím sa počet prítomných členov AS FF KU zvýšil 

na 9. 

1. Schválenie podmienok prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 

2021/2022 
Predseda AS FF KU pripomenul účastníkom zasadnutia, že podľa čl. 19 ods. 3 Štatútu 

KU má AS FF KU právo schvaľovať podmienky prijatia na štúdium študijného programu 

uskutočneného na fakulte a podľa § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov AS FF KU 

schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných 

fakultou predložené dekanom [§ 15 ods. 2 písm. f)]. K tomu aj §57 ods. (5) zákona o vysokých 

školách: Vysoká škola alebo fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, zverejní 

včas, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na 

podanie prihlášok na štúdium, podmienky prijatia podľa odseku 1, termín a spôsob 

overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, 

aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. Tieto skutočnosti 

sa musia zverejniť na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty a hromadným spôsobom 

podľa osobitného predpisu. Rovnakým spôsobom musí vysoká škola alebo fakulta zverejniť 

aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného 

programu. 

Predseda AS FF KU odovzdal slovo predkladateľovi, dekanovi FF KU, aby predstavil 

návrh podmienok prijímacieho konania. Doc. Mgr. Marek Babic, PhD., poďakoval 

prodekanovi PhDr. Michalovi Marťákovi, PhD., za vypracovanie návrhu a deklaroval 

pripravenosť odpovedať na otázky a upraviť dokument, ak to bude potrebné.  

Nakoľko nikto z prítomných nemal otázky, predseda AS FF KU prečítal návrh 

uznesenia, o ktorom nechal následne hlasovať. 
 

 

Uznesenie AS FF KU č. 22/2021: 

AS FF KU podľa čl. 19 ods. 3 Štatútu KU schvaľuje návrh podmienok prijímacieho 

konania pre doktorandské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 

2021/2022 tak, ako ich predložil dekan FF KU. 

Prítomní: 9  za: 9   proti: 0   zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

2. Úprava dokumentu Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované 

v akademickom roku 2021/2022., 

Predseda AS FF KU pripomenul účastníkom zasadnutia, že podľa §57, ods. (5) zákona 

č. 131/2002 o vysokých školách má fakulta, ak sa študijný program uskutočňuje na fakulte, 

zverejní včas, najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza 

akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalársky študijný program 

alebo študijný program podľa § 53 ods. 3, a pri ostatných študijných programoch najneskôr 

dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok, lehotu na podanie 

prihlášok na štúdium, podmienky prijatia podľa odseku 1, termín a spôsob overovania ich 

splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a 
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rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov. Tieto skutočnosti sa musia 

zverejniť na úradnej výveske vysokej školy alebo fakulty a hromadným spôsobom podľa 

osobitného predpisu. Rovnakým spôsobom musí vysoká škola alebo fakulta zverejniť aj 

informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného 

programu. 

Predseda AS FF KU pripomenul, členom AS FF KU, že v tejto veci rokovalo operatívne 

predsedníctvo AS FF KU na svojom 5. zasadnutí dňa 16. 9. 2020, na ktorom prijalo uznesenie 

nasledujúceho znenia: 

 

„Uznesenie P-AS FF KU č. 6/2020  

Predsedníctvo AS FF KU v súlade s § 27 ods. (1) písm. h) zákona číslo 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov schvaľuje podmienky prijímacieho konania pre 

bakalárske študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2021/2022.  

Hlasovanie: prítomní:  3 za: 3  proti: 0  zdržal sa: 0“ 

 

Predseda AS FF KU odovzdal slovo dekanovi FF KU. Do diskusie sa zapojil aj prodekan 

Mgr. Ivan Koniar, PhD. Po jej ukončení prebehla ešte krátka diskusia ku zneniu uznesenia. 

Po jeho úprave predseda AS FF KU prečítal jeho znenie a nechal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie AS FF KU č. 23/2021 

AS FF KU v súlade v §108e ods. (3) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlasí s úpravou 

podmienok prijímacieho konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované 

v akademickom roku 2021/2022 tak, ako ich predložil dekan FF KU. 

Prítomní: 9  za: 9   proti: 0   zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Predseda AS FF KU poďakoval za hlasovanie a rokovalo sa o ďalšom bode zasadnutia. 

 

3. Úprava dokumentu Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy uskutočňované 

v akademickom roku 2021/2022., 

Predseda AS FF KU opäť pripomenul účastníkom zasadnutia, že podľa čl. 19 ods. 3 

Štatútu KU má AS FF KU právo schvaľovať podmienky prijatia na štúdium študijného 

programu uskutočneného na fakulte a podľa § 27 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

AS FF KU schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov 

uskutočňovaných fakultou predložené dekanom FF KU. Taktiež skonštatoval, že tento 

dokument AS FF KU schvaľoval na predchádzajúcom zasadnutí. 

Predseda AS FF KU odovzdal slovo predkladateľovi, dekanovi FF KU, aby predstavil 

úpravy podmienok prijímacieho konania. Doc. Mgr. Marek Babic, PhD., spolu s prodekanom 

Mgr. Ivanom Koniarom, PhD. predstavili členom AS FF KU navrhované zmeny, ktoré sa týkali 

hlavne zrušenia ústnej časti prijímacích pohovorov na psychológii. Predseda po tom, ako 

zástupcovia dotknutých katedier vyjadrili svoj súhlas s úpravou, prečítal návrh uznesenia 

a po jeho úprave nechal hlasovať: 
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Uznesenie AS FF KU č. 24/2021 

AS FF KU súhlasí s úpravou podmienok prijímacieho konanie pre magisterské 

študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2021/2022 tak, ako ich predložil 

dekan FF KU. 

Prítomní: 9  za: 9   proti: 0   zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

4. Rôzne  

V tomto bode rokovania sa zástupkyňa katedry psychológie doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, 

PhD. poďakovala vedeniu fakulty aj členom AS FF KU za ich hlasovanie. Podobne reagoval aj 

dekan FF KU, ktorý okrem iného zdôraznil, že o 13:00 hod. sa uskutoční zasadnutie AS KU, 

ktorý má okrem iného prerokovať aj rozdelenie dotácie z MŠ a dokument s názvom: Príprava 

a proces schvaľovania rozpočtu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Ďalšie rokovanie AS FF 

KU by sa tak mohlo uskutočniť asi už 20. 4. 2021 a jedným z bodov rokovania by mohlo byť aj 

schválenie rozpočtu FF KU na rok 2021. 

 

Po tomto diskusnom príspevku Mgr. Miroslav Huťka, PhD., predseda AS FF KU, ukončil 

diskusiu, poďakoval prítomným za účasť, názory, návrhy a hlasovanie a ukončil 9. zasadnutie 

AS FF KU.  

 

 

 

 

 

V Ružomberku 1. 4. 2021    Mgr. Miroslav Huťka, PhD., m. p. 

predseda AS FF KU 

 

 

Na vedomie: 

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.  

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.  

Mgr. Jana Juhásová, PhD. (KG)  

doc. Mgr. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.  

Mgr. Pavol Labuda, PhD.  

doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.  

prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  

Annamária Adamčíková  

Michal Garaj  

Jakub Harzek  

Bc. Daniel Stankovič 

 

doc. Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU 


