
 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica z I. zasadnutia Vedeckej rady KU 

zo dňa 18. júna 2014 

 

Prítomní:  

Interní členovia: prof. ThDr. Jozef JARAB, PhD. – predseda Vedeckej rady Katolíckej univerzity (ďalej 

len VR KU); doc. ThDr. Rastislav ADAMKO, PhD.; prof. PhDr. ThDr. Amantius AKIMJAK, PhD.;                   

doc. PhDr. Dana BALÁKOVÁ, PhD.; prof. Ing. Eduard BUBLINEC, CSc.;  doc. PhDr. Jiří DAN, CSc.;              

prof. PaedDr. František DLUGOŠ, PhD.; prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján DUDA, PhD.;                       

doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.; prof. ThDr. Cyril HIŠEM, PhD.;  doc. PaedDr. Tomáš JABLONSKÝ, 

PhD., m. prof. KU;  prof. ThDr. PaedDr. PhDr. Jozef JURKO, PhD.; doc. PaedDr. Alojz 

KOSTELANSKÝ, PhD.; doc. Marian KUNA, MA, MPhil., PhD.;  prof. MUDr. Anton LACKO, CSc.;                                                       

doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD.; prof. PaedDr. ThDr. Jozef LEŠČINSKÝ, PhD.;                                      

prof. PhDr. PaedDr. Pavel MAREK, Dr.; prof. ThDr. RNDr. Jana MORICOVÁ, PhD.;                                

prof. PhDr. Ľubomír PEKARČÍK, PhD.;  J. E. Mons. prof. PhDr. ThDr. Stanislav STOLÁRIK, PhD.;             

doc. ThDr. PaedDr. František TRSTENSKÝ, PhD.; prof. ThDr. ThBiblLic. Anton TYROL, PhD.;   prof. 

PhDr. Peter VOLEK, PhD.; prof. Ing. Ján ZAVADSKÝ, PhD.  

 

Externí členovia:  J.E. Mons. Bernard BOBER – Veľký kancelár KU;  J. E. Mons. JCDr. Stanislav 

ZVOLENSKÝ, PhD.; J.E. Mons. ThDr. Štefan SEČKA, PhD.; J.E. Mons. prof. ThDr. Viliam JUDÁK, 

PhD.; J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.;                 

prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD.; prof. ThDr. Marián ŠURÁB, PhD. 

 

Ospravedlnení: 

Interní členovia: prof. Mgr. Adam BŽOCH, CSc.;  prof. PhDr. Jozef  MLACEK, CSc. .  

 

Externí členovia:  J.E. Mons. prof. Cyril VASIĽ, SJ;  prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD.; prof. MUDr. 

Marián MOKÁŇ, DrSc.; prof. Dr. hab. Marián WLOSINSKI 

 

 

1. Privítanie a odovzdanie menovacích dekrétov členom Vedeckej rady KU  

 

Prvé zasadnutie VR KU otvoril poverený rektor KU a predseda VR KU prof. ThDr. Jozef 

Jarab, PhD. (ďalej len „rektor“) privítaním prítomných členov VR KU. Následne 

im odovzdal vymenúvacie dekréty a zároveň ich poprosil, aby podpísali prevzatie 

dekrétu na jeho kópiu. 
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2. Schválenie programu 

 

Po skonštatovaní uznášaniaschopnosti VR KU (z celkového počtu 39 členov VR KU 

bolo prítomných 33, ospravedlnených 6), rektor požiadal o schválenie  programu. 

 

Uznesenie č. I/1/2014 

Členovia Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku schválili program I. 

zasadnutia VR KU v Ružomberku. 

Hlasovanie: prítomní: 26; za 26; proti 0; zdržal sa 0 

 

3. Odovzdanie dekrétov habilitovaným docentom na KU  

 

V  úvode  tohto  bodu požiadal rektor poverenú prorektorku pre vzdelávania prof. Janu 

Moricovú o predstavenie  vymenovaných docentov. Následne rektor odovzdal dekréty 

o udelení vedecko-pedagogického titulu ,,docentˇ“ v študijnom odbore: 

 3.1.14 sociálna práca:  Dr. Monike Podkowińskej  

 1.1.10 odborová didaktika – teória vzdelávania náboženskej výchovy: Dr. Andrzejovi Kryńskemu 

a PaedDr. Oľge Račkovej, PhD.; 

 

4. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. PhDr. Máriu 

Machalovú, CSc.  na návrh VR PF KU (V súlade s § 12 ods. 1 písm. g) zákona 131/2002 Z. z. 

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

predpisov) 

 

Rektor v  úvode  tohto  bodu požiadal dekana PF KU a predsedu VR PF KU doc. Tomáša 

Jablonského , aby  predstavil kandidátku  na vymenovanie za profesora. 

Po predstavení prínosu v odbore a prezentácii svojej vedeckej školy zo strany kandidátky 

doc. PhDr. Márie Machalovej, CSc.  rektor KU a otvoril diskusiu.  

 

V diskusii vstúpili prof. René Matlovič, rektor Prešovskej univerzity v Prešove, a prof. 

Vladimír Krčméry, ktorí vyzdvihli vedecký prínos, bohatú pedagogickú činnosť a vedecko-

výskumné a pedagogické aktivity kandidátky doc. Márie Machalovej v odbore sociálna 

práca. Vyjadrili svoje presvedčenie, že doc. Mária Machalová, CSc.  nielenže spĺňa  všetky 

legislatívne požiadavky, ale je aj vynikajúcim kandidátom na udelenie titulu ,,profesor“.   

Po ukončení diskusie boli navrhnutí a jednomyseľne schválení skrutátori (prof. Ján Duda a 

prof. František Dlugoš) a pristúpilo sa k hlasovaniu. 

 

Výsledky tajného hlasovania o predloženom návrhu na vymenovanie doc. PhDr. Márie 

Machalovej, CSc. za profesora: počet prítomných členov 33, počet vydaných hlasovacích 

lístkov 33, za 28, proti 1, zdržali sa 4.  
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Uznesenie č. I/2/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v tajnom hlasovaní, nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov VR KU, schválila návrh na vymenovanie doc. PhDr. Márie 

Machalovej, CSc.  za profesora v študijnom  odbore 3.1.14 sociálna práca. 

 

 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. ThDr. Jaceka 

Neumanna, PhD. na návrh VR TF KU (V súlade s § 12 ods. 1 písm. g) zákona 131/2002 Z. z. 

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

predpisov) 

 

Rektor požiadal dekana TF KU a predsedu inauguračnej komisie TF KU prof. Cyrila  

Hišema, aby  predstavil kandidáta na vymenovanie za profesora. Po predstavení prínosu 

v odbore zo strany kandidáta doc. ThDr. Jaceka Neumanna, PhD. sa uskutočnila diskusia. 

Následne členovia VR  pristúpili  k tajnému hlasovaniu.  

 

Výsledky tajného hlasovania o predloženom návrhu na vymenovanie doc. ThDr. Jaceka 

Neumanna, PhD. za profesora: počet prítomných členov 33, počet vydaných hlasovacích 

lístkov 33, za 31, proti 0, zdržali sa 2.  

 

Uznesenie č. I/3/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v tajnom hlasovaní, nadpolovičnou 

väčšinou všetkých členov VR KU, schválila návrh na vymenovanie doc. ThDr. Jacka 

Neumanna, PhD. za profesora v študijnom  odbore 2.1.13 katolícka teológia. 

 

 

6. Prerokovanie plnenia Dlhodobého zámeru KU v roku 2013 

 

Predseda VR KU vyzval poverenú prorektorku pre vzdelávanie prof. Janu Moricovú, aby 

stručne predstavila plnenie Dlhodobého zámeru za rok 2013. Osobitnú pozornosť venovala 

plneniu Dlhodobého zámeru KU v oblasti vzdelávania, vedy a úspešnosti výskumných 

projektov.  Následne rektor otvoril diskusiu k tomuto bodu.  

 

Uznesenie č. I/4/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku prerokovala vyhodnotenie 

plnenia Dlhodobého  zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2013. 

Hlasovanie: prítomní: 26, za: 26, proti: 0, zdržali sa: 0 
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7. Hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo umenia                       

za rok 2013 

 

Správu o hodnotení úrovne KU na základe Výročnej správy o činnosti KU v roku 2013 

predniesla prof. Jana Moricová. V správe bolo osobitne poukázané na niektoré ukazovatele v 

oblasti vzdelávania, ako napr. výsledky prijímacieho konania, počty záujemcov 

o štúdium, počty absolventov,  spokojnosť absolventov s kvalitou vzdelávania na KU, 

uplatnenie absolventov. Bola vyzdvihnutá aj vzrastajúca tendencia záujmu o mobility. 

Členom VR boli predstavené tiež  výsledky  v oblasti vedy a výskumu, predovšetkým stav 

úspešnosti v získavaní grantov z domácich, zahraničných agentúr a štrukturálnych fondov, 

ako aj najvýznamnejšie výstupy z publikačnej a umeleckej činnosti.  

 

Uznesenie č. I/5/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 12 ods. 1 písm. b)zákona č. 

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

úroveň Katolíckej univerzity vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky alebo 

umenia za rok 2013. 

Hlasovanie: prítomní: 31, za 31, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

8. Schválenie kritérií KU na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-

pedagogického titulu „docent“ a titulu „profesor“. 
 

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu alebo 

umelecko-pedagogického titulu „docent“ a Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu alebo umelecko-pedagogického titulu „profesor“ v 

rámci habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za profesorov na Katolíckej  univerzite 

v Ružomberku uviedol prof. Jozef Jarab.   

Rektor oznámil, že navrhované kritéria boli prerokované vo vedeckých radách fakúlt, 

na ktorých sa uskutočňujú študijné programy v príslušných študijných odboroch, 

v ktorých sa uskutočňujú dané habilitačné a vymenúvacie konania.   

K predloženým návrhom sa vyjadrili postupne predsedovia vedeckých rád jednotlivých 

fakúlt. Skonštatovali, že kritériá v príslušných odboroch (sociálna práca, odborová didaktika, 

teória a dejiny žurnalistiky) plne rešpektujú požiadavky Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR a zodpovedajú kritériám používaným pri hodnotení Akreditačnou 

komisiou. 

V diskusii vystúpil prof. Eduard Bublinec, ktorý mal výhrady k minimálnym požiadavkám  

na obsah a rozsah publikačnej činnosti uvedený v bode 7 kritérií (Vedecké práce vo 

vedeckých recenzovaných časopisoch a recenzovaných zborníkoch), konkrétne mal výhrady 

voči započítavaniu recenzovaných  zborníkov. Prof. René Matlovič  naopak  zdôraznil 

potrebu  uplatnenia diferencovaného prístupu pri schvaľovaní kritérií. Predmetom diskusie 
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bola aj  požadovaná dĺžka kontinuálnej vzdelávacej činnosti v odbore potrebná pre získanie 

vedecko-pedagogického titulu ,,docent“ a  ,,profesor“. 

  

Uznesenie č. I/6/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

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

neskorších predpisov schválila Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v študijnom odbore 1.1.10 Odborová 

didaktika – didaktika hudby. 

Hlasovanie: prítomní: 33, za 33, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. I/7/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

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

neskorších predpisov schválila Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v študijnom odbore 1.1.10 Odborová 

didaktika – didaktika náboženskej výchovy. 

Hlasovanie: prítomní: 33, za 33, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. I/8/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

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

neskorších predpisov schválila Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v študijnom odbore 3.1.14 Sociálna 

práca. 

Hlasovanie: prítomní: 33, za 33, proti 0, zdržali sa 0 

 

Uznesenie č. I/9/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

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

neskorších predpisov schválila Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v študijnom odbore 3.2.2 Teória 

a dejiny žurnalistiky. 

Hlasovanie: prítomní: 33, za 33, proti 0, zdržali sa 0 

 

Následne prof. Jozef Jarab informoval prítomných, že na Katolíckej univerzite sa 

uskutočňuje aj habilitačné a vymenúvacie konanie v študijnom odbore katolícka teológia. 
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Vzhľadom na to, že kritéria na vyhodnotenie splnenia podmienok pre získanie vedecko-

pedagogických titulov „docent“ a „profesor“ v tomto odbore budú prerokovávané vo VR TF 

KU dňa 24. júna 2014, informoval členov VR KU, že kvôli nevyhnutnosti hlasovania o týchto 

kritériách kvôli požiadavkám komplexnej akreditácie sa hlasovanie uskutoční per rollam  do 

konca júna 2014. 

Hlasovanie per rollam sa uskutočnilo v dňoch 27. – 30. júna 2014. 

 

Uznesenie č. I/10/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) zákona 

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

neskorších predpisov schválila Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania 

vedecko-pedagogického titulu „docent“ a Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok 

získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ v študijnom odbore 2.1.13 Katolícka 

teológia. 

Hlasovanie: Hlasovali: 21, za 20, proti 0, zdržali sa 1  

 

Rektor prof. Jozef Jarab ďalej predstavil návrh všeobecných kritérií na obsadzovanie 

funkčných miest profesorov a docentov, konkrétnych podmienok na obsadzovanie funkcií 

profesorov a kritérií na obsadzovanie funkcií hosťujúcich profesorov. Konštatoval, že 

kritériá sú vypracované v súlade s platnou legislatívou a zodpovedajú aj požiadavkám pre 

komplexnú akreditáciu. 

 

Uznesenie č. I/11/2014 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku schválila Všeobecné kritériá na 

obsadzovanie funkčných miest profesorov a docentov, konkrétne podmienky na 

obsadzovanie funkcií profesorov a kritéria na obsadzovanie funkcií hosťujúcich 

profesorov. 

Hlasovanie: prítomní: 33, za 33, proti 0, zdržali sa 0 

 

 

9.  Informácia o príprave na komplexnú akreditáciu KU 

Prof. Jozef Jarab stručne informoval prítomných členov VR KU o stave príprave KU na 

komplexnú akreditáciu.  

 

10.  Rôzne 

Rektor informoval Vedeckú radu KU, že dňa 19. 9. 2013 v Bratislave Konferencia biskupov 

Slovenska udelila Cenu Fides et ratio za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou (rozumom) 

bývalému rektorovi KU prof. RNDr. Jozefovi Ďurčekovi, CSc. Slávnostné laudatio k 

oceneniu prof. Jozefa Ďurčeka predniesol prof. Eduard Bublinec, za čo mu rektor prof. Jozef 

Jarab srdečne poďakoval. 

 

http://www.pf.ku.sk/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&user=1128
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V závere rektor poďakoval všetkým členom VR KU za účasť na I. zasadnutí VR KU, za 

pokojnú diskusiu, návrhy a hlasovanie, ako aj za entuziazmus v práci pre Katolícku 

univerzitu. 

 

V Ružomberku 30. júna 2014 

Zapísal: Mgr. Mária Parigalová 

Za správnosť zodpovedá: prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


