
 

 

 

 

 

CZ 2790/2015 RE 

 

Zápisnica zo IV. zasadnutia Vedeckej rady KU 

zo dňa 26. mája 2015 
 

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.; doc. PaedDr. Janka BEDNÁRIKOVÁ, PhD., prof. Ing. 
Eduard BUBLINEC, CSc.; prof. Mgr. Adam BŽOCH, CSc.; doc. PhDr. Jiří DAN, CSc.; prof. 
PaedDr. František DLUGOŠ, PhD.; prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján DUDA, PhD.; 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.; prof. PaedDr. ThDr. Jozef 
LEŠČINSKÝ, PhD.; prof. PhDr. Jozef  MLACEK, CSc.; 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.; Mons. prof. ThBiblLic. 
ThDr. Anton TYROL, PhD. prof. PhDr. Peter VOLEK, PhD.;  
 

Externí členovia:  J. E. Mons. ThDr. Štefan SEČKA, PhD.; J. E. Mons. prof. ThDr. Viliam 
JUDÁK, PhD.; prof. JUDr. Marek ŠMID, PhD.; prof. ThDr. Marián ŠURÁB, PhD.; prof. Dr. 
hab. Marián WLOSINSKI;  
 
Ospravedlnení: 

Interní členovia:  
doc. RNDr. Roman FRIČ, DrSc.; doc. MUDr. Anna LESŇÁKOVÁ, PhD.; prof. PhDr. PaedDr. 

Pavel MAREK, PhD.;  

 

Externí členovia:   
J.E. Mons. Bernard BOBER – Veľký kancelár KU;  J. E. Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, 
PhD.; J.E. Mons. prof. Cyril VASIĽ, SJ; J. E. Mons. doc. ThDr. Tomáš GALIS, PhD.; prof. 
MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc.; prof. prof. RNDr. René MATLOVIČ, PhD.; MUDr. 
Marián MOKÁŇ, DrSc.;  prof. Ing. Ján ZAVADSKÝ, PhD.  
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Privítanie členov Vedeckej rady KU  

 

V poradí štvrté zasadnutie VR KU otvoril rektor KU a predseda VR KU prof. ThDr. Jozef 

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

odovzdal menovací dekrét novej členke VR KU doc. PaedDr. Janke Bednárikovej, PhD., 

ktorej členstvo bolo schválené na 29. zasadnutí AS KU v Ružomberku dňa 14. 4. 2015. 

 

 

1. Schválenie programu 

 

Po skonštatovaní uznášaniaschopnosti VR KU (z celkového počtu 40 členov VR KU 

bolo prítomných 29, ospravedlnených 11), rektor informoval prítomných o návrhu 

nového bodu do programu zasadnutia vo veci určenia podpredsedu a tajomníka VR 

KU. Po aklamačnom súhlase členov požiadal prítomných o schválenie  nasledovného 

programu. 

 

Program IV. zasadnutia VR KU dňa 26. 5. 2014 

 

1. Prerokovanie a schválenie návrhu na určenie podpredsedu a tajomníka VR KU  
2. Hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy, techniky 

alebo umenia za rok 2014 
3. Vyhodnotenie indikátorov Dlhodobého zámeru KU za rok 2014 
4. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora KU na udelenie čestného titulu doctor 

honoris causa akad. mal. Márii Spoločníkovej a doc. Ivanovi Chalupeckému  
5. Prerokovanie a schválenie návrhu na udelenie čestného titulu KU profesor emeritus 

prof. ThDr. Ing. Antonovi Konečnému, PhD.  
6. Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. Dr 

Stanisława Łupińskieho na návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty KU  
7. Rôzne 

 

Uznesenie č. 1/IV/2015 

 

Členovia Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku schválili program IV. 

zasadnutia VR KU v Ružomberku. 

Hlasovanie: prítomní: 29; za 29; proti 0; zdržal sa 0 

 

 

2. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora KU na určenie podpredsedu a tajomníka VR 

KU 

 

Na základe  § 2 ods. 5 Rokovacieho poriadku VR KU v Ružomberku prof. Jarab navrhol za 

podpredsedníčku VR KU doc. Bednárikovú, prorektorku pre vedu a umenie. Podľa § 3, ods. 
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5, za tajomníčku VR KU navrhol Mgr. Katarínu Nižňanskú, asistentku rektora KU. Po 

prednesení návrhu požiadal predseda VR KU prof. Dlugoša a prof. Dudu o vykonanie úlohy 

skrutátorov hlasovania. Po aklamačne vyjadrenom súhlase s ich menovaním za skrutátorov 

sa pristúpilo k tajnému hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 2/IV/2015 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 26. mája 

2015 v zmysle Rokovacieho poriadku VR KU, § 2 ods. 5 a § 3 ods. 5 v tajnom hlasovaní 

nadpolovičnou väčšinou členov VR KU schválila doc. PaedDr. Janku Bednárikovú, PhD. 

za podpredsedníčku VR KU a Mgr. Katarínu Nižňanskú za tajomníčku  VR KU. 

 

Hlasovanie – podpredsedníčka VR KU:  prítomní: 29; za: 28; proti: 0; zdržal sa: 1 

Hlasovanie – tajomníčka VR KU:   prítomní: 29;  za: 29; proti: 0; zdržal sa: 0  

 
 
3. Hodnotenie úrovne KU vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a umenia za rok 2014  

 

Rektor KU požiadal prorektorku pre vzdelávanie prof. Moricovú, aby predniesla krátku 

správu o vzdelávaní za rok 2014. Po jej vystúpení vyzval prorektorku pre vedu a umenie 

doc. Bednárikovú, aby zhrnula činnosť KU v oblasti vedy a výskumu za rok 2014. Po 

obidvoch prezentáciách rektor KU poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení 

kvalitného vzdelávania a rozvoja vedy a výskumu na KU za posudzované obdobie. Vyjadril 

tiež vďaku bývalému rektorovi prof. Zasępovi za dosiahnuté výsledky počas jeho funkcie 

rektora KU a vyzval členov VR KU k diskusii. Ako prvý sa prihlásil prof. Bublinec, ktorý 

rovnako poďakoval všetkým zostavovateľom Výročnej správy KU za rok 2014 (ďalej VS KU), 

pričom ocenil jej prehľadné spracovanie v zostručnenej verzii, ktorá predstavovala 

východisko pre hodnotenie činnosti KU v oblasti vzdelávania, vedy a umenia. Okrem 

niekoľkých pripomienok ohľadom formálnej stránky uviedol, že na fakultách, najmä 

filozofickej a pedagogickej, je potrebné klásť väčší dôraz na riešenie projektov a publikačnú 

činnosť nielen pedagógov – tvorivých pracovníkov, ale tiež doktorandov, ktorých treba viac 

zapájať aj vo vedeckej oblasti. Podotkol, že každý profesor by mal publikovať minimálne 

jednu vedeckú prácu ročne.  

Prof. Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, vo VS KU ocenil najmä zverejnenie 

pravdivých a preukázateľných údajov a výsledkov a vyzdvihol jasné smerovanie KU.  

 

Uznesenie č. 3/IV/2015  

 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 26. mája 

2015 v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhodnotila úroveň Katolíckej 
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univerzity vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy a umenia za rok 2014, pričom sa 

vyjadrila s pripomienkami k dosiahnutým výsledkom. 

 

Hlasovanie: prítomní: 29; za: 29; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

 
4. Vyhodnotenie indikátorov Dlhodobého zámeru KU za rok 2014 
 
Rektor KU vyzval prorektorku pre vedu a umenie doc. Bednárikovú, aby vyhodnotila 

plnenie indikátorov Dlhodobého zámeru KU za rok 2014. Po zhodnotení vyzval členov VR 

KU, aby sa vyjadrili k predloženému vyhodnoteniu v diskusii. 

Diskusiu zahájil rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Šmid, ktorý vyzdvihol kvalitu 

akademického života  a voľnočasových aktivít  študentov KU. Pozornosť upriamil najmä na 

Poradenské centrum, ktoré je k dispozícii nielen študentom so špecifickými potrebami. 

Zaujímalo ho, ako KU získava informácie ohľadom uchádzačov o štúdium so špecifickými 

potrebami a tiež, akým spôsobom si KU overuje kvalitu vzdelávania, či prostredníctvom 

elektronických dotazníkov, alebo dotazníkov v printovej podobe?  Prof. Moricová uviedla, že 

Dr. Markovičová z Poradenského centra KU je prítomná aj na zápisoch študentov a študenti 

so špecifickými potrebami od nej získajú všetky potrebné informácie. Kvalita vzdelávania je 

overovaná prostredníctvom dotazníkov, ktoré študenti vypĺňajú na konci výučbovej časti 

semestra prevažne v printovej podobe. 

 

Uznesenie č. 4/IV/2015  

 

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 26. mája 

2015 v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala vyhodnotenie 

indikátorov Dlhodobého zámeru Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2014 a 

odporučila rektorovi predložiť ho na schválenie AS KU v Ružomberku. 

 

Hlasovanie: prítomní: 29; za: 29; proti: 0; zdržal sa: 0 

 

 

5. Prerokovanie a schválenie návrhu rektora KU na udelenie čestného titulu doctor 

honoris causa akad. mal. Márii Spoločníkovej a doc. Ivanovi Chalupeckému  

 

Rektor KU vyzval dekana TF KU prof. Hišema, aby predstavil profil kandidátov na udelenie 

čestného titulu doctor honoris causa: akad. maliarky Márie Spoločníkovej a doc. Ivana 

Chalupeckého. Po predstavení oboch kandidátov rektor KU vyzdvihol vedeckú a umeleckú 

činnosť oboch kandidátov a to aj  pred rokom 1989.  
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Uznesenie č. 5/IV/2015  

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 26. mája 

2015 v zmysle § 12 ods. 1 písm. l č. zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala a v tajnom 

hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov schválila udelenie čestného titulu KU 

doctor honoris causa akademickej maliarke Márii Spoločníkovej. 

Hlasovanie:  prítomní: 29; za: 27; proti: 1; zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 6/IV/2015  

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 26. mája 

2015 v zmysle § 12 ods. 1 písm. l zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala a v tajnom 

hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov schválila udelenie čestného titulu KU 

doctor honoris causa doc. Ivanovi Chalupeckému. 

Hlasovanie:  prítomní: 29; za: 23; proti: 3; zdržal sa: 3  

 

 

6. Prerokovanie a schválenie návrhu na udelenie čestného titulu KU profesor emeritus 
prof. ThDr. Ing. Antonovi Konečnému, PhD.  

 

Predseda VR KU vyzval dekana TF KU prof. Hišema, aby predstavil profil kandidáta na 

udelenie čestného titulu profesor emeritus prof. ThDr. Ing. Antonovi Konečnému, PhD. Po 

predstavení kandidáta vyzval členov VR KU k diskusii a následnému hlasovaniu. 

 

Uznesenie č. 7/IV/2015  

Vedecká rada Katolíckej univerzity v Ružomberku na svojom zasadnutí dňa 26. mája 

2015 v zmysle § 12 ods. 1 písm. m) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovala a v tajnom 

hlasovaní nadpolovičnou väčšinou všetkých členov navrhla rektorovi KU, aby udelil 

čestný titul KU profesor emeritus prof. ThDr. Ing. Antonovi Konečnému, PhD. 

 

Hlasovanie:  prítomní: 29; za: 25; proti: 2; zdržal sa: 2 

 

7.  Prerokovanie a schválenie návrhu na vymenovanie za profesora doc. Dr Stanisława 
Łupińskieho na návrh Vedeckej rady Teologickej fakulty KU  

 

Rektor KU požiadal dekana TF KU prof. Hišema, aby  predstavil kandidáta na vymenovanie 

za profesora doc. Łupińskieho. Následne vyzval predseda VR KU samotného inauguranta, 

aby v krátkosti predstavil svoju inauguračnú prednášku a poukázal na prínos svojej vedeckej 
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práce v odbore katolícka teológia. Po prezentácii zo strany doc. Łupińskieho nasledovala 

odborná diskusia, do ktorej sa zapojili viacerí členovia VR KU.  

 

Uznesenie č. 8/IV/2015  

 

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

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

neskorších predpisov v tajnom hlasovaní neschválila návrh na vymenovanie doc. Dr 

Stanisława Łupińskieho za profesora v študijnom odbore 3.1.12 katolícka teológia. 

 

Hlasovanie: prítomní: 27; za: 8; proti: 5 ; zdržal sa: 13; neplatný: 1 

 

 

8. Rôzne 

 

Vzhľadom na to, že všetky verejné vysoké školy na Slovensku očakávajú v najbližšom 

období výsledky komplexnej akreditácie, rektor KU poprosil prof. Šurába, člena 

Akreditačnej komisie, aby členom VR KU v krátkosti priblížil aktuálne informácie týkajúce 

sa komplexnej akreditácie.  

V závere zasadnutia rektor KU poďakoval všetkým členom VR KU za účasť, návrhy 

a hlasovanie, ako aj za podporu pre Katolícku univerzitu. 

 

 

 

 

 

V Ružomberku 30. mája 2015 

Zapísala: Mgr. Katarína Nižňanská 

Za správnosť zodpovedá: doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD. 

 

 

 

 

        prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

      rektor KU a predseda VR KU  

 


