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KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
mentem et cor formans  

 

 

 

         

 

Zápisnica z 8. zasadnutia AS FF KU   Naša značka:                

V Ružomberku 2. 3. 2021 

 

Prítomní členovia AS FF KU:      

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.     

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.   

Jana Juhásová, PhD.         

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

Mgr. Pavol Labuda, PhD.  

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, Mgr. Paulína Kováčová  

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

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

a oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania: 

1. schválenie podmienok prijímacieho konania pre magisterské študijné programy 

uskutočňované v akademickom roku 2021/2022 na FF KU, 

2. schválenie podmienok poskytovania štipendií zo štipendijného fondu Filozofickej 

fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku, 

3. rôzne. 

O navrhnutom programe dal predseda AS FF KU hlasovať. 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 8 

za: 8 hlasov   proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

Navrhnutý program 8. zasadnutia AS FF KU bol prijatý bez zmien. 

 

K online stretnutiu sa pripojili prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek a Pavol Labuda, PhD., čím 

sa počet prítomných členov AS FF KU zvýšil na 10. 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 43 22 708, fax: +421 44 43 32 443, e-mail: dekanat.ff@ku.sk 
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1. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre magisterské študijné programy 
uskutočňované v akademickom roku 2021/2022 na FF KU 

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 I. Koniarovi, PhD., za vypracovanie návrhu a deklaroval pripravenosť 

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

Predseda AS FF KU otvoril diskusiu. Do diskusie sa prihlásil doc. E. Zeleňák, PhD., 

a navrhol, aby v prípade vzdelania získaného v zahraničí nebolo potrebné preukazovať 

vzdelanie priamo v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, ale podmienkou prijatia na 

štúdium bolo absolvovanie štátnej skúšky z učiteľskej psychológie a pedagogiky. Po krátkej 

diskusii sa do podmienok prijímacieho konania pre magisterské študijné programy doplnil 

odsek v znení: „V prípade vysokoškolského vzdelania získaného mimo Filozofickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku je prípustné absolvovanie študijného programu v inom študijnom odbore, 

avšak uchádzač musí preukázať, že absolvoval štátnu skúšku z učiteľskej pedagogiky a psychológie.“ 

Ďalej doc. Petra Lajčiaková, PhD., navrhla, aby z podmienok prijatia na štúdium študijného 

programu philosophy bola vypustená časť vety o ústnom pohovore prostredníctvom IKT ( „... 

ktorý môže prebehnúť aj formou pohovoru pomocou informačno-komunikačných technológií“) a táto 

skutočnosť sa považovala za samozrejmú.  

AS FF KU po uzavretí diskusie hlasoval o uznesení v nasledujúcom znení: 
 

Uznesenie 20/2021: 

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

konania pre magisterské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2021/2022 

tak, ako ho predložil dekan FF KU a ako bol na zasadnutí upravený.  
 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10 

za: 10 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 



3 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2. Schválenie podmienok poskytovania štipendií zo štipendijného fondu Filozofickej fakulty 

Katolíckej Univerzity v Ružomberku, 

Podľa čl. 4 ods. 5 Štipendijného poriadku KU podmienky pre poskytovanie štipendií z 

vlastných zdrojov, ako aj ich maximálnu výšku podľa celkovej výšky finančných prostriedkov 

v štipendijnom fonde fakulty schvaľuje Akademický senát príslušnej fakulty na návrh dekana. 

Predseda AS FF KU odovzdal slovo doc. Mgr. Marekovi Babicovi, PhD., dekanovi FF 

KU.  Dekan FF KU poďakoval za pripomienky a diskusiu k predchádzajúcemu dokumentu a 

predstavil návrh podmienok poskytovania štipendií zo štipendijného fondu FF KU. Predseda 

AS FF KU otvoril diskusiu, do ktorej sa nikto neprihlásil, a po jej uzavretí hlasoval AS FF KU 

o uznesení v nasledujúcom znení:  

 

Uznesenie č. 21/2021 

AS FF KU podľa čl. 4 ods. 5 Štipendijného poriadku KU schvaľuje podmienky 

poskytovania štipendií zo štipendijného fondu Filozofickej fakulty Katolíckej Univerzity 

v Ružomberku tak, ako ich predložil dekan FF KU.   

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 10   

za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

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

 

3.Rôzne 

 

Predseda AS FF KU požiadal dekana FF KU, aby oboznámil AS FF KU, ako prebehli 

rokovania ohľadom rozdelenia dotácie MŠVVaŠ SR. Dekan FF KU informoval o prvom 

návrhu delenia dotácie na KU, ktorý sa v súčasnosti na FF KU preveruje. V návrhu sa prejavil 

aj pokles o 1,8 milióna eur, čo pre FF KU predstavuje menšiu dotáciu cca o 200 000€ ako minulý 

rok. Hovoril aj o nedostatkoch FF KU vo vzťahu k iným fakultám, napr. vo vzťahu k  FZ ide 

o pokles publikačnej činnosti, vo vzťahu k TF KU o pokles počtu študentov. Tajomníčka, FF 

KU, Mária Debnárová, doplnila, že prebieha verifikácia údajov a zároveň upozornila, že 

v návrhu delenia dotácie nie je zahrnutý príspevok na rektorát, ktorého výška nie je známa. 

Spresnila, že pokles dotácie pre KU spočíva predovšetkým v kapitole vzdelávanie a veda, 

ďalej v kapitolách ubytovacie zariadenia a sociálne štipendiá.  

Ďalším bodom diskusie bola žiadosť Pavla Labudu, PhD., o možnosť registrácie 

publikačnej činnosti elektronickou formou. Touto požiadavkou sa bude zaoberať M. Marťák, 

PhD., prodekan pre vedu a doktorandské štúdium.  

Do diskusie sa prihlásil Daniel Stankovič, ktorý navrhol posun termínu odovzdávania 

bakalárskych a diplomových prác z dôvodu pandémie, sťaženého prístupu do knižníc 

a k odbornej literatúre a aj z dôvodu komplikovaného získavaniu dotazníkov v prípade 

výskumných častí prác. I. Koniar, PhD., prodekan pre vzdelávanie a výchovu, upozornil na 
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možnosť individuálne požiadať o posunutie termínu na odovzdanie záverečnej práce. 

Poďakoval za podnet a vyzval na diskusiu so zástupcami študentov o tejto problematike.  

 

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

a poďakoval prítomným za účasť, názory, návrhy a hlasovanie a ukončil 8. zasadnutie AS FF 

KU.  

 

 

 

 

 

V Ružomberku 2. 3. 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.  

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 


