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Zápisnica z 8. zasadnutia AS FF KU   Ružomberok 19. 11. 2013 

 

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

Marek Babic, Mgr., PhD.    Mgr. Matej Drobňák 

Mgr. Miroslava Antolová     Bc. Martin Nagy 

Mgr. Michal Čakloš    prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 

PhDr. Martin Horemuž, PhD.    

Mgr. Paulína Šedíková – Čuhová, PhD.      

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.  

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. 

Mgr. Peter Zmátlo, PhD.      

      

8. zasadnutie AS FF KU otvoril jeho predseda Mgr. Marek Babic, PhD. a predstavil prítomným program 

rokovania AS FF KU: 

 

1. Vyhradené pre rektora KU v Ružomberku 

2. Stanovisko dekana FF KU k metodickému usmerneniu rektora KU k pracovno-právnym úkonom 

na KU 

3. Doplňujúce voľby do AS FF KU – výsledky a privítanie nových členov AS FF KU 

4. Návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v akademickom roku 

2014/2015 

5. Návrh na rozdelenie medzifakultných kompenzácií z dotácie na rok 2012 

6. Rôzne 

 

Mgr. Antolová po predstavení programu podala pozmeňujúci návrh predsedovi AS FF KU, aby v 1. bode 

rokovania privítali novozvolených členov akademického senátu. O takto pozmenenom programe dal predseda 

AS FF KU hlasovať. 

 

Hlasovanie:  za –8;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

Navrhnutý pozmenený program rokovania AS FF KU bol prijatý. 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



1. bod: Doplňujúce voľby do AS FF KU – výsledky a privítanie nových členov AS FF KU 

 

Predseda AS FF KU zablahoželal novozvoleným členom AS FF KU k ich zvoleniu do tohto orgánu akademickej 

samosprávy Filozofickej fakulty KU a odovzdal im menovacie dekréty. Do zamestnaneckej časti AS FF KU bol 

zvolený Mgr. Peter Zmátlo, PhD. z Katedry histórie FF KU, do študentskej časti AS FF KU bol zvolený Mgr. 

Michal Čakloš, doktorand na Katedre histórie FF KU.  

 

2. bod: Vyhradené pre rektora KU v Ružomberku 

 

Predseda AS FF KU, Marek Babic, PhD., informoval prítomných, že termín rokovania 8. zasadnutia AS FF KU 

prispôsobil želaniu rektora KU, prof. Tadeusza Zasępu, ktorý si prial osobne sa zúčastniť tohto rokovania. Pred 

zasadnutím AS FF KU však rektor KU telefonicky informoval predsedu AS FF KU, že sa na tomto zasadnutí 

nebude môcť osobne zúčastniť.  

Vladimír Buzna, PhD., hovorca KU, priniesol členom senátu materiály na preštudovanie problematiky, ktorá 

mala byť predmetom vystúpenia rektora KU na pôde AS FF KU. Vzhľadom na ich rozsah predseda AS FF KU 

rozhodol, že členovia AS FF KU sa im v danej chvíli nebudú venovať.  Následne poskytla materiály na 

preštudovanie členom AS FF KU aj predsedníčka AS PF KU, PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. I v tomto 

prípade rozhodol predseda AS FF KU rovnako. Členovia AS FF KU sa materiálom z Pedagogickej fakulty KU 

v danej chvíli bez predošlého preštudovania nebudú venovať. Zároveň predseda AS FF KU oznámil prítomným, 

že členovia senátu boli pozvaní na pracovné stretnutie k rektorovi KU po skončení rokovania A FF KU. 

Predseda AS FF KU sa rozhodol po vypočutí členov senátu a hostí z Pedagogickej fakulty KU pozvanie 

neprijať. 

Vzhľadom na neočakávaný vývoj danej situácie predseda AS FF KU ukončil tento bod programu rokovania.  

 

3. bod: Stanovisko dekana FF KU k metodickému usmerneniu rektora KU k pracovno-právnym úkonom 

na KU 

 

Dekan FF KU, doc. Marian Kuna, MA., MPhil. PhD., informoval prítomných o Metodickom usmernení 

k pracovno-právnym úkonom na KU, ktoré vydal rektor KU, prof. Tadeusz Zasępa, PhD., 21. 6. 2013 a na ktoré 

následne reagoval svojím stanoviskom zo dňa 26. 6. 2013. V tomto stanovisku poukazuje na protirečenie 

uvedeného metodického usmernenia a platných Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Katolíckej 

univerzite v Ružomberku a súčasne na rozpor s platným Štatútom KU v Ružomberku. 

Vo svojom stanovisku dekan FF KU požiadal rektora KU, aby dané metodické usmernenie z 21. 6. 2013 zrušil. 

Dekan FF KU informoval prítomných, že svoje stanovisko k vydanému Metodickému usmerneniu k pracovno-

právnym úkonom na KU adresoval i členom AS KU, ktorý v tomto smere zatiaľ neprijal nijaké uznesenie 

z dôvodu dlhodobej neuznášaniaschopnosti AS KU. 

V následnej diskusii dominovala otázka, ktorý legislatívny predpis pri vypísanom výberovom konaní na 

niektorej z fakúlt univerzity treba chápať ako nadradený. Prítomní konštatovali, že Metodické usmernenie 

k pracovno-právnym úkonom na KU je v rozpore s platnými Zásadami výberového konania na obsadzovanie 



pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na 

Katolíckej univerzite v Ružomberku, a preto nemôže byť platné a účinné. 

Po diskusii, odvolajúc sa na čl. 19, bod 3 Štatútu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

navrhla PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. stanovisko pre AS FF KU k danej problematike: 

Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „AS FF KU“) 

uznáva ako základný predpis, ktorý podrobne reguluje kompetencie a postupy vo výberových konaniach 

na miesta vysokoškolských učiteľov na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Zásady výberového konania 

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, funkcií profesorov a docentov a funkcií 

vedúcich zamestnancov na Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len „Zásady“). Tieto Zásady boli 

platne schválené AS KU a zaregistrované na Ministerstve školstva SR (ďalej len „MŠ SR“) dňa 29. 11. 

2002, pričom od ich schválenia a registrácie na MŠ SR boli vždy dodržiavané a rešpektované všetkými 

rektormi KU a dekanmi fakúlt KU. 

V prípade, že by rektor alebo dekan vydali dokument nižšej právnej sily (napr. metodické usmernenie), 

ktorý ustanovuje, resp. pridáva postupy či mení kompetencie v rozpore s akýmkoľvek ustanovením 

Zásad, je takýto dokument jednoznačne neplatný a neúčinný. 

AS FF KU, s ohľadom na čl. 19, bod 3 Štatútu FF KU, vyzýva dekana FF KU, aby realizoval výberové 

konania na FF KU podľa týchto Zásad, a aby ich striktným dodržiavaním zabezpečil platnosť výberových 

konaní a z nich vyplývajúcich pracovno-právnych úkonov na FF KU. 

 

Po opätovnej diskusii k takto prednesenému stanovisku realizácie možných výberových konaní na Filozofickej 

fakulte KU v Ružomberku dal o ňom predseda AS FF KU hlasovať. 

 

Hlasovanie:  za –8;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2013/8/1  AS FF KU sa stotožnil s vyššie uvedeným stanoviskom realizácie zásad pri výberových 

konaniach na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných 

pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na Filozofickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku a schválil ho. 

 

4. bod: Návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v akademickom roku 

2014/2015 

 

Návrh na výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v akademickom roku 2014/2015 predložil 

na schválenie do AS FF KU dekan FF KU, doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD. 

Podrobné vysvetlenie navrhovanej výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na Filozofickej fakulte KU 

v Ružomberku v akademickom roku 2014/2015 členom senátu poskytol prodekan pre financie a rozvoj FF KU 

v Ružomberku, Ján Hrkút, PhD. Vedenie fakulty navrhlo ponechať výšku školného a poplatky spojené so 

štúdiom nezmenené. Jediná zmena sa týka návrhu výšky školného, ak poplatníci neštudujú v rámci 

medzištátnych zmlúv, alebo nemajú zmluvne stanovené školné. 

V otvorenej diskusii nemal nik z prítomných pripomienky k predloženým návrhom. 

Následne dal predseda AS FF KU hlasovať o návrhu výšky školného pre budúci akademický rok 2014/2015 

a o poplatkoch spojených so štúdiom na FF KU v Ružomberku. 



 

Hlasovanie:  za –8;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2013/8/2  AS FF KU schválil dokument Návrh na výšku školného a poplatky spojené so štúdiom na 

Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v akademickom roku 2014/2015. 

 

5. bod: Návrh na rozdelenie medzifakultných kompenzácií z dotácie na rok 2012 

 

Návrh rozdelenia medzifakultného finančného vyrovnania z dotácie za rok 2012 priblížil prítomným prodekan 

pre financie a rozvoj FF KU, Ján Hrkút, PhD. 

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku v tomto kalendárnom roku previedla dve splátky na účet našej fakulty 

(jún 2013 a september 2013) ako kompenzáciu za štúdium študentov Pedagogickej fakulty KU na našej fakulte. 

22,5% z celkovej sumy medzifakultných kompenzácií ponecháva FF KU Pedagogickej fakulte KU ako finančné 

vyrovnanie spojené s administráciou štúdia študentov PF KU na FF KU. 

Všetky finančné prostriedky prijaté na účet FF KU (77,5% z celkovej sumy medzifakultných kompenzácií) 

navrhlo vedenie FF KU rozdeliť v plnej výške participujúcim katedrám, ktoré majú vo svojich študijných 

programoch učiteľské kombinácie. 

K predloženému návrhu nemal nik z prítomných pripomienky. 

Predseda AS FF KU dal o návrhu na rozdelenie medzifakultných kompenzácií z dotácie na rok 2012 hlasovať. 

 

Hlasovanie:  za –8;  proti – 0;  zdržal sa – 0; 

2013/8/3  AS FF KU schválil dokument Návrh na rozdelenie medzifakultných kompenzácií z dotácie na 

rok 2012. 

 

Dekan FF KU, doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD., poďakoval členom AS FF KU za schválenie návrhu na 

výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

v akademickom roku 2014/2015 i návrhu na rozdelenie medzifakultných kompenzácií z dotácie na rok 2012. 

 

6. bod: Rôzne 

Mgr. Michal Čakloš, ako zástupca študentov v AS FF KU, tlmočil vedeniu FF KU problém prekrývania sa 

povinných predmetov v prípade dvoch študentov, ktorí študujú učiteľstvo predmetov v kombinácii na 

Pedagogickej fakulte KU a Filozofickej fakulte KU. 

Na tento problém reagoval prodekan pre vzdelávanie a výchovu FF KU, Ján Baňas, PhD. Požiadal, aby ho 

v takýchto prípadoch študenti osobne kontaktovali. 

 

 

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

8. 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. Michal Čakloš 

Mgr. Matej Drobňák 

PhDr. Martin Horemuž, PhD. 

Petra Lajčiaková, PaedDr., PhD. 

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD. 

Bc. Martin Nagy 

Mgr. Paulína Šedíková-Čuhová, PhD. 

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

Mgr. Peter Zmátlo, PhD. 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


