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Zápisnica z 11. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 21. 2. 2017 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   Lukáš Kekelák  
František Bartek       
Pavol Dérer  
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.   
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.    
Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Bc. Samuel Štefan Mahút  
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.  
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  
 
Program rokovania: 
1. Výročná správa AS FF KU za rok 2016 
2. Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie úpravy podmienok prijímacieho konania na bakalársky   

a magisterský stupeň štúdia   
3. Rôzne 
 
Hlasovanie o  programe rokovania:  
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 9 
   za: 9 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
Program vo vyššie uvedenej štruktúre bol schválený.  
 
 
1. Výročná správa AS FF KU za rok 2016 
V intenciách ustanovenia § 27 ods. 1 písm. l zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 
neskorších predpisov sa AS FF KU zaoberal správou o činnosti AS FF KU. V diskusii k predloženému 
materiálu boli navrhnuté dva typy úprav: 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



a) úpravy nevyžadujúce hlasovanie o navrhovaných zmenách: upozornenie na ponechanie 
niekoľkých preškrtnutých štylizácií, ktoré boli v predloženom texte nahradené inými formuláciami  
(potreba odstránenia týchto vyčiarknutých častí);  

b) úpravy, pri ktorých sa o navrhovaných zmenách hlasovalo – prehľad navrhnutých zmien: 
• s. 1 (poznámka pod čiarou č. 1): zmena tvarov prerušenie (členstva), prerušené (členstvo) na 

pozastavenie (členstva), pozastavené (členstvo); 
• s. 3 (5. zasadnutie AS FF KU): zmena formulácie na podnet členky AS FF KU Bc. Niky Šablatúrovej 

na formuláciu na podnet podpredsedníčky AS FF KU Bc. Niky Šablatúrovej; 
• s. 3 (6. zasadnutie AS FF KU): vypustenie poslednej vety uvedenej v rámci charakteristiky 

6. zasadnutia AS FF KU (zdôvodnenie: AS FF KU vo svojom uznesení V. č. 2016/6/5 nepožadoval 
zo strany AS KU predloženie príslušných informácií); 

• s. 3 (8. zasadnutie AS FF KU): jazyková korektúra – doplnenie predložky o (... informovaní 
o činnosti predsedníctva...). 

V zmysle čl. IV. ods. 6 rokovacieho poriadku AS FF KU najskôr hlasoval o pozmeňujúcich návrhoch.  
 

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch: 
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 10  
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
Pozmeňujúce návrhy boli prijaté. 
 
Následne AS FF KU pristúpil k schvaľovaniu materiálu správa o činnosti Akademického senátu Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2016. 
 
Uznesenie AS FF KU I. č. 2017/11/1: 

AS FF KU schvaľuje správu o činnosti Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku za rok 2016. 

 
Hlasovanie:  
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
 
2. Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie úpravy podmienok prijímacieho konania na bakalársky 

a magisterský stupeň štúdia   
Vysvetlenie k žiadosti dekana FF KU členom AS FF KU poskytla prodekanka pre vzdelávanie 
a výchovu Edita Príhodová, PhD. Navrhnutá úprava sa v obidvoch materiáloch týka uvádzania 
špecifického symbolu v časti poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania [diferenciácia 
špecifického symbolu pri podaní klasickej prihlášky typu ŠEVT (dátum narodenia v tvare 
DDMMRRRR) a pri podaní elektronickej prihlášky (päťciferný kód generovaný akademickým 
informačným systémom)]. 
 
Uznesenie AS FF KU II. č. 2017/11/2: 

AS FF KU v materiáloch prijímacie konanie pre bakalárske a magisterské študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2017/2018 v časti poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 
schvaľuje úpravu špecifického symbolu.    

 



Hlasovanie:  
   za:   10 hlasov  proti:   0 hlasov  zdržal sa:   0 hlasov 
 
3. Rôzne 
V rámci bodu rôzne boli prezentované nasledujúce témy: 
 
3.1 Doplňujúca otázka k špecifickému symbolu v prípade platby poplatku za prijímacie konanie 

pri využití klasickej prihlášky na štúdium (ŠEVT) 
V nadväznosti na bod 2 programu, t. j. na otázku špecifického symbolu, prostredníctvom ktorého sa 
identifikuje zaplatenie poplatku za prijímacie konanie, sa v prípade využitia klasickej prihlášky 
roztvorila otázka, ako sa bude postupovať pri zhode dátumu narodenia u viacerých uchádzačov 
o štúdium. Prípadný problém tohto typu (priradenie platby k správnej prihláške) dokáže vyriešiť 
študijné oddelenie v spolupráci s ekonomickým oddelením. 
 
3.2  Otázka materiálov predložených na rokovanie AS FF KU v elektronickej a vytlačenej verzii  
• návrh, aby materiály na rokovanie senátu neboli predkladané aj v tlačenej podobe, ak sú členom 

senátu sprostredkované v elektronickej podobe 
 
3.3 Informácie o procese novelizácie štatútu KU  
Keďže novelizácia štatútu KU so sebou následne prinesie aj potrebu novelizácie štatútu FF KU, 
členovia AS FF KU prejavili záujem byť priebežne informovaní o prácach na legislatívnych úpravách.  
AS FF KU preto prijal nasledujúce uznesenie:  
 
Uznesenie AS FF KU III. č. 2017/11/3.3  

AS FF KU žiada vedenie FF KU, aby členka komisie pre legislatívnu úpravu štatútu KU za FF KU 
priebežne informovala AS FF KU o práci na legislatívnych úpravách štatútu KU. 

 
Hlasovanie:  
   za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
3.4 AIS2 – diskusia o aktuálnom stave implementácie systému a diagnostika problémových miest 

z  hľadiska používateľov 
AS FF KU sa problematikou súčasného stavu implementácie AIS2 a diagnostikou problémových miest 
z hľadiska používateľov zaoberal v snahe poskytnúť pomoc pri zvýšení funkčnosti AIS2, ktorý na FF 
KU funguje v – pre systém – nových podmienkach, pri zrýchlení prác na odstraňovaní aktuálne 
problémových miest a v pozitívnom úsilí prispieť k nastavaniu systému zo strany jeho poskytovateľov 
tak, aby vyhovoval opodstatneným nárokom jeho nových používateľov (nastavenie systému v súlade 
s potrebami konkrétnej vysokej školy a jej jednotlivých fakúlt s ohľadom na fakultné a univerzitné 
špecifiká a požiadavky).      
V rámci rozsiahlej a obsažnej diskusie k problematike bolo predstavené široké spektrum názorov 
i tém viažucich sa na doterajšie skúsenosti používateľov so systémom AIS2 vrátane prezentácie 
zistených problémových miest, ktoré prácu v AIS2 zatiaľ buď sťažujú, alebo ešte neumožňujú 
v adekvátnom rozsahu. Okrem poukázania na zníženú mieru používateľského komfortu sa pozornosť 
sústredila predovšetkým na tie aspekty, ktoré súvisia s potrebou:  



• včasného a korektného zabezpečenia/sfunkčnenia tých aplikácií systému, ktoré ovplyvňujú plnenie 
úloh, najmä terminovaných, vzťahujúcich sa k danému akademickému roku (napr. doklady 
o ukončení štúdia, motivačné štipendiá);  

• plnenia praktických úloh súvisiacich so študijnou agendou, a to najmä vo vzťahu k pracovným 
úlohám študijného oddelenia a k racionalizácii tejto práce (napr. potvrdenia s korektnými údajmi 
o štúdiu/ukončení štúdia študentov; zabezpečenie potrebných textových výstupov); 

• odosielania správnych údajov do centrálneho registra (napr. disproporcia medzi počtom študentov 
platiacich školné uvedených v dávke a reálnym počtom platcov školného); 

• vyriešenia otvorených, resp. otáznych záležitostí, ktoré znáročňujú prácu so študijnou agendou  
(napr. vyriešenie otázky váženého študijného priemeru vo vzťahu k predmetom zapísaným 
opakovane, a to vo väzbe na hodnotenie prospel s vyznamenaním); 

• zohľadnenia záujmov študentov (napr. potreby zdravotne znevýhodnených študentov; praktická 
potreba jednoduchého prístupu pre študentov prihlásených na štátnu skúšku k oznamom 
súvisiacich s informáciami o písomnej štátnej skúške; odstránenie pre študentov nežiaduceho 
zobrazovania neaktuálneho štúdia).       

Uvedené okruhy a príklady javov sú v zápisnici vymenované selektívne – konkretizáciu doterajšou 
praxou zistených miest vyžadajúcich vyriešenie prinesie príloha k uzneseniu AS FF KU 
IV. č. 2017/11/3.2. 
 
Uznesenie AS FF KU IV. č. 2017/11/3.4  

AS FF KU na základe informácií o praktických, systémových a technických problémoch súvisiacich 
s prechodom na AIS2 a práci v ňom vyjadruje svoje sklamanie s reálnym stavom implementácie 
systému, výrazným nárastom pracovných aktivít a pomalým tempom zapracúvania požiadaviek 
súvisiacich so študijnou agendou, čo ohrozuje plynulý chod administratívno-študijných záležitostí. 
Vyjadruje preto svoju podporu členom AS KU, ako aj vedeniu FF KU v úsilí o aktívnu participáciu 
pri odstraňovaní existujúcich nedostatkov agendy zabezpečovanej AIS2. Súčasne sa obracia na 
dekana FF KU a AS KU, aby rektorovi KU tlmočili požiadavku (do 7. 3. 2017) o predloženie 
harmonogramu riešenia zistených nedostatkov a problémov, indikovaných na FF KU (pozri 
prílohu), ktoré sa vzťahujú k tomuto akademickému roku. AS KU a vedenie FF KU žiadame, aby 
nás informovali o výsledkoch našej interpelácie. 

 
Hlasovanie: 
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 8 
    za: 8 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
Termín poskytnutia prílohy k uzneseniu zo strany vedenia FF KU vypracovaného na základe 
podkladu Študijného oddelenia FF KU: piatok 24. 2. 2017 
 
V nadväznosti na prijaté uznesenie a termín vypracovania prílohy prijal AS FF KU nasledujúce 
uznesenie: 
 
Uznesenie AS FF KU V. č. 2017/11/3.4  

Na základe uznesenia AS FF KU IV. č. 2017/11/3.4 členovia AS FF KU súhlasia s tým, že do 
28. 2. 2017 hlasovaním per rollam sa vyjadria k prílohe predmetného uznesenia.  

 



Hlasovanie: 
Počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 9 
    za: 9 hlasov  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 
3.5 Rozširujúce vzdelávanie na FF KU 
V nadväznosti na kolégium dekana z dňa 15. 2. 2017, na ktorom odznela informácia o potrebe 
prerokovania otázky prípadného poskytovania rozširujúceho vzdelávania na katedrách realizujúcich 
učiteľské študijné programy, členov AS FF KU zaujímali podrobnejšie informácie týkajúce sa tohto 
typu vzdelávania. Základný prehľad informácií sprostredkovala prodekanka pre vzdelávanie 
a výchovu: 
• štvorsemestrálne štúdium, realizované v piatky a soboty, je určené pre absolventov učiteľských 

študijných programov (rozšírenie aprobácie o tretí stupeň); 
• finančná otázka: prevažná časť zaplateného poplatku pôjde katedrám zabezpečujúcim rozširujúce 

vzdelávanie; 
• potreba záväzného vyjadrenie vedúcich katedier: do 8. 3. 2017; 
• v prípade pozitívneho vyjadrenia katedry dostanú ďalšie pokyny súvisiace s prípravou 

rozširujúceho vzdelávania.  
 
 
 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m. p. 
predseda AS FF KU 

 
 
Na vedomie: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 
František Bartek 
Pavol Dérer 
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 
Lukáš Kekelák 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Bc. Samuel Štefan Mahút 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 
Mgr. Miroslav Huťka, PhD. – predseda AS KU v Ružomberku 


