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Zápisnica z 11. zasadnutia AS FF KU   Naša značka:                

V Ružomberku 15. 6. 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.  

doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.  

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

Jakub Harzek 

 

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

Koniar, PhD., Mária Debnárová 

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

KU Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Privítal prítomných, konštatoval, že senát je 

uznášaniaschopný a oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania: 

1. zvýšenie počtu prijatých študentov na bakalársky a magisterský program 
psychológia, 

2. vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania pre bakalárske a magisterské programy, 
3. schválenie úpravy rozpočtu FF KU v stanovených sumách podľa Pravidiel 

medzikatedrových kompenzácií na FF KU v Ružomberku, 
4. schválenie odmien za publikačnú činnosť v zmysle Smernice dekana FF KU č. 1/2019 o 

odmeňovaní za publikácie a výskumnú činnosť, 
5. rôzne. 

Keďže nikto nepodal návrh na zmenu programu 11. zasadnutia AS FF KU, dal predseda AS 

FF KU o programe hlasovať. 

 

Výsledok hlasovania:  

Prítomní: 8 

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

Navrhnutý program 11. zasadnutia AS FF KU bol prijatý bez zmien. 
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1. Schválenie návrhu na zvýšenie počtu prijatých študentov na bakalársky a magisterský 
program psychológia 

Prvým bodom zasadnutia bolo rokovanie a schvaľovanie návrhu na zvýšenie počtu 

prijatých študentov na bakalársky a magisterský program psychológia. Ide o úpravu 

dokumentov: Prijímacie konanie pre bakalárske študijné programy uskutočňované v 

akademickom roku 2021/2022 a Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy 

uskutočňované v akademickom roku 2021/2022.  

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

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

zverejniť 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 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“ 

 

Tieto podmienky boli upravené 30. 3. 2021 spolu s podmienkami na magisterské 

štúdium na 9. zasadnutí AS FF KU a teraz sa o nich rokuje opäť. Predseda AS FF KU vyzval 

doc. Mgr. Mareka Babica, PhD., dekana FF KU, aby predstavil svoj návrh. Dekan FF KU 

konštatoval, že vzhľadom na množstvo prihlásených študentov fakulta plánuje navýšiť počet 

prijatých študentov na bakalárske štúdium o 15 a na magisterské štúdium o 5 študentov, čím 

sa ale nemení celkový plánovaný počet študentov prijatých na fakultu. Predseda AS FF KU 

vyzval vedúcu Katedry psychológie FF KU doc. PaedDr. Petru Lajčiakovú, PhD., aby sa 

k návrhu dekana FF KU vyjadrila. Po jej súhlasnom stanovisku sa do diskusie ešte zapojil Mgr. 

Ivan Koniar, PhD., prodekan FF KU. Napokon predseda AS FF KU diskusiu ukončil a prečítal 

návrh uznesenia, o ktorom dal napokon hlasovať: 

 

 

Uznesenie AS FF KU č. 26/2021 

AS FF KU v súlade s § 57 ods. 5 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 konania pre bakalársky a magisterský študijný program psychológia 

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

Prítomní: 8  za: 8   proti: 0   zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 



3 zo 4 

 

2. Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania pre bakalárske a magisterské programy 
Podľa § 27 ods. 1 písm. f) vysokoškolského zákona AS FF KU schvaľuje ďalšie podmienky 
prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou, predložené dekanom.  
Predseda AS FF KU preto oslovil predkladateľa – dekana FF KU doc. Mgr. Mareka Babica, 
PhD., aby predstavil návrh podmienok druhého kola prijímacieho konania na bakalárske a 
magisterské študijné programy. Dekan FF KU navrhol, aby z dokumentu bolo vypustené 
prijímacie konanie na jednoodborové a medziodborové štúdium študijného programu 
slovenský jazyka a literatúra (na strane 1 a 2). Keďže nikto ďalší sa do diskusie nezapojil, 
predseda AS FF KU nechal hlasovať o nasledujúcom uznesení: 
 
Uznesenie č. 27/2021 

AS FF KU schvaľuje dekanom FF KU predložený materiál druhého kola 
prijímacieho konania pre bakalárske a magisterské študijné programy uskutočňované v 
akademickom roku 2021/2022 v znení zapracovaných pripomienok, ktoré odzneli na 11. 
zasadnutí AS FF KU. 
Prítomní: 8  za: 8   proti: 0   zdržal sa: 0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

3. Schválenie úpravy rozpočtu FF KU v stanovených sumách podľa Pravidiel 

medzikatedrových kompenzácií na FF KU v Ružomberku. 

Predseda AS FF KU vyzval dekana FF KU, aby predstavil návrh medzikatedrových 

kompenzácií. Po krátkej diskusii navrhol predseda AS FF KU hlasovať o uznesení: 

 

Uznesenie č. 28/2021 

Na základe sumarizácie finančných údajov vzťahujúcich sa na medzikatedrové 

kompenzácie AS FF KU schvaľuje návrh úpravy rozpočtu FF KU pre rok 2020. Príslušné 

finančné údaje budú premietnuté vo Výročnej správe o hospodárení FF KU za rok 2020.  

Prítomní: 8  za:  8   proti: 0   zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

4. Schválenie odmien za publikačnú činnosť v zmysle Smernice dekana FF KU č. 1/2019 o 

odmeňovaní za publikácie a výskumnú činnosť 
Predseda AS FF KU pripomenul, že podľa čl. 6 ods. 1 Smernice o evidencii publikačnej 
činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov na KU v Ružomberku: „Tabuľku finančného 
ohodnotenia vysokoškolských učiteľov KU za ich publikačnú a umeleckú činnosť podľa 
jednotlivých kategorizácií schvaľuje akademický senát príslušnej fakulty.“ Na tento článok sa 
potom odvoláva aj Smernica dekana FF KU č. 1/2019 o odmeňovaní za publikácie a výskumnú 
činnosť v bode 1. 
Predseda AS FF KU odovzdal slovo dekanovi FF KU. K tomuto materiálu sa otvorila diskusia, 
do ktorej sa zapojili dekan FF KU; PhDr. Michal Marťák, PhD., prodekan FF KU; a Mgr. Pavol 
Labuda, PhD. Vzhľadom na takmer rovnaké finančné ohodnotenie bonitných kategórií 
publikačných výstupov vo svetovom jazyku ADC a ADM a v inom ako svetovom jazyku 
ADD a ADN navrhol prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek spolu s doc. Mgr. Mariánom 
Kunom, MA, MPhil., PhD., zlúčiť tieto štyri kategórie do dvoch a upraviť ich finančné 
ohodnotenie. Do diskusie o tomto návrhu sa zapojili: Mgr. Pavol Labuda, PhD., doc. PhDr. 
Dana Baláková, PhD., aj predseda AS FF KU. Všeobecne bola uznaná opodstatnenosť 
argumentov, no vedením FF KU bola vyjadrená nemožnosť okamžitého prepočítania dopadu 
tejto zmeny na financie FF KU. Dekan FF KU deklaroval, že v prípade úpravy tabuľky na 
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zasadnutí AS FF KU bude musieť materiál stiahnuť z rokovania. Výsledkom diskusie bol 
procedurálny návrh doc. Mgr. Mariána Kunu, MA, MPhil., PhD., ktorý navrhol, aby sa 
tabuľka finančného ohodnotenia za publikácie a výskumnú činnosť pre rok 2021 za výstupy 
z roku 2020 stiahla z rokovania AS FF KU na dopracovanie v zmysle diskusie z AS FF KU 
a opätovne predložila na najbližšom zasadnutí AS FF KU. 
 
Procedurálny návrh: 
AS FF KU navrhuje, aby sa o tabuľke finančného ohodnotenia za publikácie a výskumnú 
činnosť pre rok 2021 za výstupy z roku 2020 na 11. zasadnutí AS FF KU nehlasovalo. 

Prítomní: 7  za:  2   proti: 1   zdržal sa: 4 

Procedurálny návrh nebol prijatý. 
 
(Z 11. zasadnutia AS FF KU sa ospravedlnil Jakub Hrazek, čím sa zmenil počet prítomných 
členov AS FF KU na 7.) Následne predseda AS FF KU nechal hlasovať o uznesení: 
 
Uznesenie č. 29/2021: 

AS FF KU podľa čl. 6 ods. 1 Smernice o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej 
činnosti a ohlasov na KU v Ružomberku schvaľuje tabuľku finančného ohodnotenia za 
publikácie a výskumnú činnosť pre rok 2021 za výstupy z roku 2020. 
Prítomní: 7  za:  5   proti:  2  zdržal sa:  0 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

5. Rôzne 

Rokovanie AS FF KU pokračovalo bodom rôzne. V tomto bode sa diskutovalo o súčasnej 

zložitej finančnej situácii na Katolíckej univerzite v Ružomberku a o rôznych modeloch jej 

riešenia. 

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

ukončil diskusiu a poďakoval prítomným za účasť, názory, návrhy a hlasovanie a ukončil 11. 

zasadnutie AS FF KU. 

 

 

 

V Ružomberku 15. 6. 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 


