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Zápisnica zo 6. zasadnutia AS FF KU   Ružomberok 11. 06. 2013 

 

Prítomní členovia AS FF KU:    Ospravedlnení členovia AS FF KU:    

Marek Babic, Mgr., PhD.    Mgr. Miroslava Antolová  

Mgr. Gabriela Matulová, PhD.   Mgr. Matej Drobňák  

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   PhDr. Martin Horemuž, PhD. 

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.   Bc. Marek Zadňan 

Bc. Martin Nagy 

Mgr. Paulína Šedíková – Čuhová, PhD. 

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

      

6. zasadnutie AS FF KU otvoril jeho predseda Mgr. Marek Babic, PhD. a poďakoval prítomným členom senátu 

za ich účasť na zasadnutí, konštatoval zároveň, že senát je uznášaniaschopný. 

Následne predstavil upravený program rokovania AS FF KU: 

 

1. Prijímacie konanie FF KU, II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2013/2014 

2. VS o činnosti AS FF KU za rok 2012 

3. VS o činnosti FF KU za rok 2012 

4. VS o hospodárení FF KU za rok 2012 

5. Informácia o rozpočte FF KU na rok 2013 

6. Rôzne 

 

O takto upravenom programe dal predseda AS FF KU hlasovať. 

Hlasovanie:  za –7;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

Navrhnutý program rokovania AS FF KU bol prijatý. 

 

1. bod: Prijímacie konanie FF KU, II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2013/2014 

Tento bod programu rokovania vychádzal zo žiadosti dekana FF KU, doc. Mariana Kunu, MA, MPhil., PhD., 

ktorou požiadal senát o: 

a) Navýšenie počtu miest v prvom kole prijímacieho konania; 

b) Vyhlásenie II. kola prijímacieho konania pre programy, kde sa plánovaný počet nenaplnil; 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



 K tejto časti žiadosti boli AS FF KU predložené na schválenie návrhy oznámení o vyhlásení II. kola PK na Bc. 

i Mgr. študijné programy. 

O oboch častiach žiadosti, ktorá vychádzala z výsledkov už ukončených prijímacích pohovorov na Bc. študijné 

programy a zároveň z avizovaných rozdielov medzi počtami študentov, ktorých fakulta plánovala prijať na 

štúdium a počtami študentov, kedy je možné ešte prijať záujemcov o štúdium informoval podrobne senát 

prodekan pre vzdelávanie a výchovu FF KU, Ján Baňas, PhD. 

Zároveň v návrhoch oznámení o konaní II. kola prijímacieho konania na Bc. i Mgr. študijné programy požiadal 

senát o opravu termínu prijímacích skúšok z pôvodného 17. – 26. augusta 2013 na 19. – 28. augusta 2013 

a súčasne pri termíne overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium opraviť z pôvodného 28. august 2013 

na najneskôr do 28. augusta 2013. 

Po prerokovaní žiadosti a diskusii dal predseda AS FF KU hlasovať o predložených návrhoch. 

Hlasovanie č. 1:  za – 7;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2013/6/1  AS FF KU schválil návrh dekana FF KU v Ružomberku o navýšení počtu miest v prvom kole 

prijímacieho konania pre Bc. študijné programy FI, HI, religionistika, žurnalistika, učiteľstvá 

akademických predmetov a Mgr. študijný program filozofia. 

 

Hlasovanie č. 2:  za – 7;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2013/6/2  AS FF KU schválil návrh dekana FF KU v Ružomberku realizovať na FF KU v Ružomberku 2. 

kolo prijímacieho konania na Bc. i Mgr. študijné programy, pričom v oznámení o konaní 2. kola 

prijímacieho konania na Bc. i Mgr. študijné programy bude opravený termín prijímacích skúšok 

z pôvodného 17. – 26. augusta 2013 na 19. – 28. augusta 2013 a súčasne pri termíne overovania splnenia 

podmienok prijatia na štúdium sa opraví z pôvodného 28. august 2013 na najneskôr do 28. augusta 2013. 

 

2. bod: VS o činnosti AS FF KU za rok 2012 

Predseda AS FF KU informoval prítomných o vypracovanej výročnej správe o činnosti AS FF KU za rok 2012 

Predseda AS FF KU dal o predloženom dokumente. 

Hlasovanie:  za – 7;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2013/6/3  AS FF KU schválil Výročnú správu o činnosti AS FF KU za rok 2012. 

 

3. bod: VS o činnosti FF KU za rok 2012 

Výročnú správu o činnosti Filozofickej fakulty KU v Ružomberku za rok 2012 predložil na schválenie členom 

senátu dekan FF KU, doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. 

Správa hodnotí rok 2012 pre Filozofickú fakultu KU ako rok úspešný. 

V diskusii členovia AS FF KU požiadali vedenie FF KU o doplnenie chýbajúcich hosťovských prednášok (G. 

Matulová, PhD., P. Šedíková-Čuhová, PhD.), M. Babic, PhD. sa opýtal  na časť VS informujúcu o 

akademických mobilitách, kde sa neuvádzajú miesta konania akademických mobilít, v správe sú uvádzané ako 

kvantitatívny ukazovateľ a požiadal o jazykovú korektúru dokumentu. 

Predseda AS FF KU následne konštatoval, že nejde o koncepčné, podstatné zmeny, ktoré treba v predloženom 

dokumente zapracovať, preto po diskusii dal hlasovať o predloženej výročnej správe, s tým že spomenuté zmeny 

sa do výročnej správy zapracujú po jej schválení. 

Hlasovanie:  za –5;  proti – 0;  zdržal sa – 2; 



2013/6/4  AS FF KU schválil Výročnú správu o činnosti Filozofickej fakulty KU za rok 2013 

s podmienkou, že budú doplnené chýbajúce hosťovské prednášky a dokument prejde jazykovou 

korektúrou. 

 

4. bod: VS o hospodárení FF KU za rok 2012 

O predloženom dokumente informoval členov AS FF KU prodekan pre financie a rozvoj FF KU, Ján Hrkút, 

PhD. 

Predseda AS FF KU reagoval na časť výročnej správy, ktorá informovala sumárne o hospodárení jednotlivých 

pracovísk FF KU za rok 2012 s tým, že by uvítal konkrétne položky pri jednotlivých pracoviskách z dôvodu 

lepšej transparentnosti. Prodekan Ján Hrkút, PhD. informoval, že na zasadnutí Kolégia dekana FF KU dostali 

všetci vedúci katedier podrobnú tabuľku o hospodárení ich pracovísk počas roka 2012. Počas prerokúvania 

výročnej správy bola vznesená i požiadavka o pravidelnom informovaní vedúcich pracovísk o čerpaní 

finančných prostriedkov s podrobným uvedením nákladových položiek. 

Po diskusii prebehlo hlasovanie. 

Hlasovanie:  za – 2;   proti – 0;  zdržal sa – 5; 

Výročná správa o hospodárení Filozofickej fakulty KU v Ružomberku za rok 2012 nebola schválená. 

Následne AS FF KU formuloval uznesenie: 

 

2013/6/5 AS FF KU žiada dekana FF KU v Ružomberku, doc. Mariana Kunu, MA, MPhil., PhD., aby vo 

Výročnej správe o hospodárení FF KU za rok 2012 doplnil tabuľku na strane č. 3 o detailnejší rozpis 

čerpania financií pracovísk FF KU za rok 2012. 

Po sformulovaní uznesenia č. 2013/6/5 dal predseda AS FF KU, M. Babic, PhD. o ňom hlasovať. Pred 

hlasovaním z rokovacej miestnosti odišiel Ivan Moďoroši, PhD. 

Hlasovanie:  za – 5;   proti – 0;  zdržal sa – 1; 

Uznesenie č. 2013/6/5 bolo prijaté. 

 

5. bod: Informácia o rozpočte FF KU pre rok 2013 

AS FF KU informácie o rozpočte FF KU pre rok 2013 poskytol prodekan pre financie a rozvoj FF KU, Ján 

Hrkút, PhD. Zahŕňali v sebe informáciu o stave schváleného rozpočtu na základe dotačnej zmluvy od MŠ SR 

a informáciu o metodike delenia rozpočtu. Konštatoval, že AS KU doteraz neschválil rozpočet univerzity pre rok 

2013, ktorý predložil na schválenie do AS KU rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, čoho dôsledkom je, 

že súčasti univerzity pracujú zatiaľ v rozpočtovom provizóriu. V tomto kalendárnom roku bude naša univerzita 

disponovať s finančnými prostriedkami, ktoré sú oproti minulému roku nižšie asi o 3%.  

 

6. bod: Rôzne 

Mgr. Gabriela Matulová, PhD. informovala, že od 1. septembra 2013 bude na pobyte, ktorý sa uskutoční v dĺžke 

trvania 1 rok. 

Prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium, Ivan Koniar, PhD. informoval o nových kritériách 

komplexnej akreditácie, ktorá prebehne v roku 2014. V tejto súvislosti požiadal, aby všetci zamestnanci, ktorí 

vstupujú do KA si uviedli všetky ocenenia a tiež informoval, že vedenie FF KU plánuje v septembri 2013 



zorganizovať pre akademických zamestnancov fakulty metodický deň so zameraním na prípravu pre komplexnú 

akreditáciu  FF KU. 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., ktorý bol prítomný na rokovaní AS FF KU ako člen akademickej obce FF KU 

predostrel otázku dodržiavania zákona o ochrane osobných údajov. Predseda AS FF KU ho následne požiadal 

o písomný podnet v tejto veci. 

Prof. Dr. phil. fac. theol. upozornil na potrebu aktualizácie pracovných profilov zamestnancov FF KU na 

internetovej stránke fakulty v časti „Kto je kto“. 

 

Marek Babic, PhD. na záver poďakoval prítomným členom Akademického senátu FF KU za ich účasť a ukončil 

6. zasadnutie AS FF KU. 

 

Mgr. Miroslava Antolová, v. r.              Mgr. Marek Babic, PhD., v. r.   

tajomníčka AS FF KU                        predseda AS FF KU  

 

Na vedomie: 

Mgr. Miroslava Antolová 

Marek Babic, Mgr., PhD. 

Mgr. Matej Drobňák 

PhDr. Martin Horemuž, PhD. 

Petra Lajčiaková, PaedDr., PhD. 

Mgr. Gabriela Matulová, PhD. 

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. 

Martin Nagy 

Mgr. Paulína Šedíková-Čuhová, PhD. 

Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 

Bc. Marek Zadňan 

 

doc. Mgr. Marian Kuna, M.A., MPhil., PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


