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Zápisnica zo 16. zasadnutia AS FF KU

Ružomberok 29.6. 2015

Prítomní členovia AS FF KU:

Ospravedlnení členovia AS FF KU:

Marek Babic, Mgr., PhD.

Mgr. Miroslava Antolová

Mgr. Paulína Šedíková – Čuhová, PhD.

Mgr. Matej Drobňák

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

PhDr. Martin Horemuž, PhD.

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

Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.

Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
Mgr. Michal Čakloš
Matúš Bystriansky
16. zasadnutie AS FF KU otvoril jeho predseda Mgr. Marek Babic, PhD. a oboznámil prítomných s programom
rokovania v nasledovnej štruktúre:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Predsedníctvo AS FF KU
Žiadosť o prerokovanie zmien študijných programov (pred schvaľovaním vo VR FF KU)
Úprava 1. kola prijímacieho konania
a. navýšenie počtu studentov, ktorých možno prijať na štúdium
b. posunutie termínu overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium
c. doplnenie možnosti preregistrácie prihlášky pri Bc. medziodborovom štúdiu
Žiadosť o schválenie Výročnej správy o hospodáreni FF KU za rok 2014 (vrátane 4 tabuľkových
častí)
Žiadosť o schválenie návrhu na rozdelenie dotácie na FF KU za rok 2015
Žiadosť o schválenie návrhu vnútorného predpisu o Fakultnom rezervnom a rozvojom fonde
Žiadosť o schválenie návrhu na rozdelenie dotácie na FF KU za rok 2015 po zapracovaní
a aplikácii odvodu do FRRF
Rôzne

O navrhnutom programe dal predseda AS FF KU Mgr. Marek Babic, PhD. hlasovať:
Hlasovanie:
za – 6;
proti – 0;
zdržal sa – 0;
(Prof. Peter Volek nehlasoval.)
Navrhnutý program 16. zasadnutia AS FF KU bol prijatý.
1. bod: Predsedníctvo AS FF KU
Predseda AS FF KU Mgr. Marek Babic, PhD. informoval prítomných o činnosti predsedníctva AS FF KU.
2. bod: Žiadosť o prerokovanie zmien študijných programov (pred schvaľovaním vo VR FF KU)
Prodekan Ján Baňas, PhD. predstavil zmeny v študijných programoch, ktoré súvisia s komplexnou akreditáciou
a prechodom na nové študijné programy na FF KU.
Uznesenie č. 2015/16/1: AS FF KU prerokoval úpravy študijných programov v súvislosti s komplexnou
akreditáciou a prechodom na nové študijné programy.

Hlasovanie:

za – 7;

proti – 0;

zdržal sa – 0;

Uznesenie č. 2015/16/2: AS FF KU berie na vedomie, že študentská časť AS FF KU si určila zástupcov
študentov Bc. Michala Čakloša a Matúša Bystrianskeho, ktorí budú prizvaní na rokovanie o schvaľovaní
študijných programov vo VR FF KU.
Hlasovanie:
za – 5;
proti – 0;
zdržal sa – 2;
3. bod: Úprava 1. kola prijímacieho konania
a. navýšenie počtu studentov, ktorých možno prijať na štúdium
b. posunutie termínu overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium
c. doplnenie možnosti preregistrácie prihlášky pri Bc. medziodborovom štúdiu
Prodekan Mgr. Ján Baňas, PhD. predstavil úpravy týkajúce sa 1. kola prijímacieho konania pre študijné
programy uskutočňované v akademickom roku 2015/2016. Úpravy súvisia s navýšením počtu prijatých
študentov v akademickom roku 2015/2016 na štúdium na FF KU, s posunutím termínu overenia splnenia
podmienok prijatia na štúdium a s doplnením možnosti preregistrovať prihlášky pri bakalárskom
medziodborovom štúdiu.
Následne o prezentovaných úpravách prebehla diskusia.
Uznesenie č. 2015/16/3: AS FF KU schvaľuje (a) navrhované navýšenie počtu študentov, ktorých možno
v akademickom roku 2015/2016 prijať na štúdium na FF KU, (b) posunutie termínu overenia splnenia
podmienok prijatia na štúdium pri nových študijných programoch, (c) doplnenie možnosti preregistrácie
prihlášky pri medziodborovom štúdiu na bc. stupni.
Hlasovanie:
za – 7;
proti – 0;
zdržal sa – 0;
4. bod: Žiadosť o schválenie Výročnej správy o hospodáreni FF KU za rok 2014 (vrátane 4 tabuľkový ch
častí)
Prodekan Ján Hrkút, PhD. podrobne predstavil Výročnú správu o hospodárení FF KU za rok 2014 vrátane
tabuľkových častí.
Následne bola k predloženému dokumentu otvorená diskusia.
Uznesenie č. 2015/16/4: AS FF KU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FF KU za rok 2014 (vrátane
4 tabuľkových častí).
Hlasovanie:
za – 7;
proti – 0;
zdržal sa – 0;
5. bod: Žiadosť o schválenie návrhu na rozdelenie dotácie na FF KU za rok 2015
Prodekan Ján Hrkút, PhD. predstavil návrh na rozdelenie dotácie na FF KU na rok 2015.
Následne prebehla diskusia, ktorá sa týkala aj fungovania CAP, CIS a VÚLH na FF KU.
Uznesenie č. 2015/16/5: AS FF KU schvaľuje návrh na rozdelenie dotácie na FF KU na rok 2015.
Hlasovanie:
za – 7;
proti – 0;
zdržal sa – 0;
6. bod: Žiadosť o schválenie návrhu vnútorného predpisu o Fakultnom rezervnom a rozvojom fonde
Dekan FF KU doc. Marian Kuna, M.A., MPhil., PhD. predstavil návrh vnútorného predpisu o Fakultnom
rezervnom a rozvojovom fonde. Poukázal na požiadavku rektorátu vytvárať rezervný fond, pričom fakulta chce
vytvoriť nielen rezervný, ale aj rozvojový fond. Zároveň uviedol tri aktuálne zmeny v porovnaní s pôvodne
predloženým dokumentom, a to v uvedených bodoch:
2. 2. – doplnený o znenie v zátvorke (na tento účel prijaté dary a granty a príspevky z prostriedkov dekanátu nad
rámec odvodu)
3.8. a 3. 9. – suma 5.000 Eur sa mení na 7.500 Eur
4.5. – vnútorný predpis FF KU nadobúda platnosť a účinnosť momentom schválenia senátom a podpisom
dekana a predsedu senátu
Následne o predloženom návrhu prebehla diskusia.
Uznesenie č. 2015/16/6: AS FF KU schvaľuje návrh vnútorného predpisu o Fakultnom rezervnom
a rozvojovom fonde.
Hlasovanie:
za – 7;
proti – 0;
zdržal sa – 0;
7. bod: Žiadosť o schválenie návrhu na rozdelenie dotácie na FF KU za rok 2015 po zapracovaní
a aplikácii odvodu do FRRF
Prodekan Ján Hrkút, PhD. predstavil rozdelenie dotácie na FF KU na rok 2015 s aplikáciou odvodu do FRRF.

Uznesenie č. 2015/16/7: AS FF KU schvaľuje návrh na rozdelenie dotácie na FF KU na rok 2015 po
zapracovaní a aplikácii odvodu do FRRF.
Hlasovanie:
za – 6;
proti – 0;
zdržal sa – 0; (Matúš Bystriansky opustil rokovanie senátu.)
8. bod: Rôzne
V uvedenom bode dekan FF KU doc. Marian Kuna, M.A., MPhil., PhD. informoval prítomných o výsledkoch
auditu, ktoré mu boli odkomunikované, a to v tom zmysle, že nedošlo k porušeniu zákona ani vnútornej
legislatívy na FF KU. Zároveň poďakoval senátu za prejavenú dôveru a podporu.
Predseda senátu AS FF KU Mgr. Marek Babic, PhD. avizoval najbližšie zasadnutie senátu v septembri
vzhľadom na potrebu vyhlásenia volieb do univerzitného i fakultného akademického senátu.
Ing. Mgr. Juraj Považan, PhD. sa pýtal na dôvody oneskoreného schválenia rozpočtu, pričom vysvetlenie mu
podal predseda Ekonomickej komisie AS KU Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
Predseda AS KU Mgr. Marek Babic, PhD. ukončil rokovanie AS FF KU a všetkým zúčastneným poďakoval za
ich prítomnosť.

V Ružomberku, 1.7. 2015

Mgr. Petra Lajčiaková, PhD., v. r.
podpredsedníčka AS FF KU
Na vedomie:
Mgr. Miroslava Antolová
Marek Babic, Mgr., PhD.
Matúš Bystriansky
Mgr. Michal Čakloš
Mgr. Matej Drobňák
PhDr. Martin Horemuž, PhD.
Petra Lajčiaková, PaedDr., PhD.
Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.
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

  

Mgr. Marek Babic, PhD., v. r.
predseda AS FF KU

