
 

 

 

 

 

FILOZOFICKÁ FAKULTA 

AKADEMICKÝ SENÁT 

Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 43 22 708, fax: +421 44 43 32 443, e-mail: senat.ff@ku.sk 

 

Zápisnica z 8. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 28. 06. 2016 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Neprítomní členovia AS FF KU: 

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   František Bartek  

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.     Lukáš Kekelák 

doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.   Samuel Štefan Mahút (pozastavenie členstva 

Mgr. Pavol Labuda, PhD.    podľa § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách) 

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.  

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

 

Program rokovania: 

1. Informácia o 1. zasadnutí predsedníctva AS FF KU  

2. Voľby do študentskej časti AS FF KU  

3. Novelizácia Študijného poriadku FF KU 

4. Druhé kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2016/2017  

5. Výročná správa o činnosti FF KU za rok 2015 

6. Výročná správa o hospodárení FF KU za rok 2015  

7. Návrh na novelizáciu vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojovom fonde  

8. Návrh rozpočtu FF KU na rok 2016  

9. Rôzne  

 

Z pôvodného návrhu programu (pozri návrh programu uvedený v pozvánke) bol stiahnutý bod 

venovaný výročnej správe o činnosti AS FF KU za rok 2015. 

 

Hlasovanie o programe rokovania:  

    za:   7 hlasov  proti: 0  hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 

Program vo vyššie uvedenej štruktúre bol schválený.  

 

  

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 

formujúca myseľ i srdce 



1. Informácia o 1. zasadnutí predsedníctva AS FF KU 

Členovia AS FF KU boli podpredsedníčkou AS FF KU doc. D. Balákovou informovaní o  1. zasadnutí 

predsedníctva AS FF KU uskutočneného dňa 24. 5. 2016. Jeho obsahom bolo prerokovanie žiadosti S. 

Š. Mahúta, člena študentskej časti AS FF KU, ktorý pred skončením svojho bakalárskeho štúdia 

požiadal o pozastavenie členstva v  senáte podľa § 26 ods. 8 zákona o vysokých školách. 

Členstvo bolo S. Š. Mahútovi v  súlade s uvedeným ustanovením zákona pozastavené a  bude 

obnovené dňom zápisu na magisterský študijný program uskutočňovaný na FF KU. V  čase 

pozastavenia členstva sa S. Š. Mahút považuje za nepr ítomného na rokovaní AS FF KU (bližšie 

informácie: zápisnica z 1. zasadnutia predsedníctva AS FF KU).   

 

2. Voľby do študentskej časti AS FF KU 

Dňa 19. 5. 2016 štátnou skúškou ukončila svoje magisterské štúdium na FF KU N. Šablatúrová, čím sa 

podľa § 26 ods. 6 písm. e) zákona o vysokých školách ukončilo aj jej členstvo v AS FF KU. AS FF KU sa 

preto zaoberal otázkou vyhlásenia doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FF KU a následne 

prijal nasledujúce uznesenie: 

 

Uznesenie I. č. 2016/8/2: 

AS FF KU vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS FF KU. Voľby s a uskutočnia dňa 5. 10. 

2016 v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. AS FF KU zvolil volebnú komisiu v zložení: Mgr. Juraj Holdoš, 

PhD., PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD., (zamestnanecká časť akademickej obce), Mgr. Lenka 

Halamová, František Bartek (študentská časť akademickej obce). 

 

Hlasovanie:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  

 

3. Novelizácia Študijného poriadku FF KU 

Prodekanka pre vzdelávanie a výchovu E. Príhodová, PhD., predstavila základný legislatívny rámec 

úpravy Študijného poriadku FF KU: jeho zmena nadväzuje na uskutočnenú novelizáciu Študijného 

poriadku Katolíckej univerzity. V diskusii k tomuto bodu členovia senátu otázkami reagovali na 

niektoré z navrhnutých zmien vo vzťahu k spresňujúcemu vysvetleniu navrhnutej zmeny najmä 

z hľadiska jej konkrétnej aplikácie (napr. otázka nesplnenia podmienok priebežného hodnotenia z 

hľadiska zápisu Fx, potreba odstránenia doteraz existujúcich medzifakultných rozdielností pri zápise 

známky Fx, otázky vzťahujúce sa k informáciám o externej forme a k problematike zverejňovania 

výsledkov prijímacieho konania).     

 

AS FF KU v predloženom materiáli navrhol niekoľko úprav, ktoré boli predkladateľom materiálu 

akceptované:  

Čl. 3 ods. 4: Písomná žiadosť.... musí byť doručená najneskôr do konca júla. 

Čl. 4 ods. 9: Žiadosti o dištančnú a kombinovanú metódu... sa predkladajú na študijné oddelenie 

fakulty najneskôr týždeň pred začiatkom semestra.  

Čl. 6 ods. 3: Doplnenie textu: V nadväznosti na tento vnútorný predpis a v súlade s ním fakulta pre potreby 

zabezpečenia administratívno-organizačných a vzdelávacích činností vypracuje a zverejní fakultný 

harmonogram. 

Čl. 7 ods. 12: Doplniť za slová študijný poriadok univerzity a fakulty 

Čl. 17 ods. 1: O zmenu študijného programu je možné požiadať najneskôr do konca júla.  



 

Uznesenie II. č. 2016/8/3 

AS FF KU schvaľuje predložený Študijný poriadok Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity  v Ružomberku 

v znení zapracovaného okruhu pripomienok zo strany AS FF KU.   

 

Hlasovanie:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

4. Druhé kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2016/2017  

Prodekanka pre vzdelávanie a výchovu E. Príhodová predstavila predložený materiál v  reláciách 

vyhodnotenia splnenia podmienok prijímacieho konania na študijné programy uskutočňované 

v akademickom roku 2016/2017 a nenaplnenia schválených kapacitných možností.  

AS FF KU s potrebou vypísania druhého kola prijímacieho konania vyslovil súhlas. K predloženému 

textu odporúčal niekoľko drobných úprav, konkrétne: v hlavičke namiesto e-mailovej adresy senátu 

uviesť e-mailovú adresu študijného oddelenia  ako kontaktnú adresu na poskytovanie informácií 

o prijímacom konaní uchádzačom o štúdium, v oboch materiáloch pre potreby druhého kola 

prijímacieho konania ako nadbytočnú vypustiť informáciu o časovej lehote na doručenie písomného 

rozhodnutia (maximálna dĺžka je uvedená v zákone o vysokých školách), upraviť názov dokumentu 

pre magisterské študijné programy analogicky k názvu dokumentu pre bakalárske študijné programy, 

opraviť preklep v názve študijného odboru, v  ktorom sa realizuje študijný program slovenský jazyk 

a literatúra.  

M. Babic, PhD., dekan FF KU, informoval členov AS FF KU o obnovení platnosti akreditačných práv 

pre bakalársky i magisterský študijný program psychológie. 

 

Uznesenie III. č. 2016/8/4.1 

AS FF KU schvaľuje dekanom FF KU predložený materiál 2. kolo prijímacieho konania pre bakalárske 

študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2016/2017. 

 

Hlasovanie:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie IV. č. 2016/8/4.2 

AS FF KU schvaľuje dekanom FF KU predložený materiál 2. kolo prijímacieho konania pre magisterské 

študijné programy uskutočňované v akademickom roku 2016/2017. 

 

Hlasovanie:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

5. Výročná správa o  činnosti FF KU za rok 2015 

V rámci diskusie k predloženému materiálu a informáciám v ňom uvedených sa zvýraznilo niekoľko 

momentov: 

 otázka počtu študentov a  záujemcov o štúdium vo vzťahu k počtu zamestnancov fakulty 

(pracovníci študijného oddelenia, vyučujúci), 

 problematika odpúšťania a znižovania školného v kontexte porovnania celkového počtu 

študentov s povinnosťou platiť školné s počtom študentov s  odpusteným/zníženým školným, 



 potreba publikačného rastu študentov doktorandského štúdia , 

 potreba graduácií (habilitácie, inaugurácie) interných zamestnancov fakulty, 

 absencia prehľadu získaných práv z  komplexnej akreditácie v časti výročnej správy venovanej 

informáciám o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní (požiadavka na doplnenie informácií 

o právach v príslušnej časti textu). 

 

Uznesenie V. č. 2016/8/5 

AS FF KU schvaľuje Výročnú správu o činnosti Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity  v Ružomberku za rok 

2015 v znení zapracovanej pripomienky zo strany AS FF KU.  

 

Hlasovanie:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

6. Výročná správa o  hospodárení FF KU za rok 2015 

Predložený materiál predstavil prodekan pre financie a  rozvoj M. Marťák, PhD., s upozornením na  

problémové miesta z hľadiska hospodárenia pracovísk FF KU (tabuľka č. 3: mínusové čísla pri istých 

katedrách, potreba hľadania efektívnych riešení). 

Širšia rozprava členov senátu, vedenia FF KU a  prítomných hostí, ktorí požiadali o vyjadrenie, k 

problematike generovania finančných mínusov pracoviskami fakulty smerovala predovšetkým 

k nasledujúcim diskusným okruhom:  

 otázka zadlžovania sa pracovísk z  aspektu vyskytujúcej sa každoročnej mínusovej finančnej 

recidívy pri istých katedrách, výšky mínusového hospodárenia, jeho maximálnej tolerovateľnej 

hranice a potreby preukazovania napĺňania opatrení, prostredníctvom ktorých sa mínusové 

hospodárenie eliminuje,    

 existencia dvoch typov katedier s mínusovým hospodárením: a) katedry s  rozvojovým plánom, 

z ktorého síce plynú finančné náklady, ale vďaka nemu aj s  perspektívou následnej finančnej 

stabilizácie, b) katedry dlhodobo generujúce finančnú stratu, zatiaľ však nevykazujúce 

perspektívu zmeny, 

 nemožnosť personálnej extenzie katedier s dlhodobou finančnou stratou bez reálneho 

rozvojového plánu a jeho napĺňania, 

 potreba zodpovedného finančného správania sa katedier a  kompenzácie úbytku študentov 

publikačnou a grantovou činnosťou,  

 pokles podielu zahraničných grantov v  budúcich rokoch ako prospektívne negatívny faktor na 

udržanie plusovej finančnej bilancie, 

 fakultný rozvojový fond ako účinný pomocný nástroj pre katedry s  finančným deficitom, nie však 

ako automatický, pravidelný zdroj sanovania ich mínusu (predkladanie odpočtu, vykazovanie 

funkčnosti prijatých opatrení na odstraňovanie mínusového hospodárenia), 

 potreba zohľadniť finančnú perspektívu vývoja smerom k budúcim rokom vrátane nastavenia 

pravidiel a nástrojov, ktoré umožnia znižovať finančný deficit katedier a  prispejú k vyrovnanému 

finančnému rozpočtu.     

Po ukončení diskusie AS FF KU pristúpil k schvaľovaniu výročnej správy fakulty o hospodárení.    

 

Uznesenie VI. č. 2016/8/6 

AS FF KU schvaľuje Výročnú správu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku o hospodárení za 

rok 2015. 



 

Hlasovanie:  

 

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

7. Návrh na novelizáciu vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojom fonde 

7.1  

Dekan fakulty M. Babic, PhD., a prodekan pre financie a rozvoj M. Marťák, PhD., pri zdôvodňovaní 

navrhovaných úprav (bod 2.1 a 4.2 vnútorného predpisu) poukázali na vývoj finančnej situácie 

(porov. aj zápis k predchádzajúcemu bodu programu) a z toho plynúcu potrebu zvýšenia percenta 

odvodu z dotačných neúčelových prostriedkov (časť mzdy a  odvody) pracovísk fakulty (katedry, 

dekanát, prevádzka) do fakultného rozvojového fondu (rok 2015 – 3 %, rok 2016 – 5 %). V súvislosti 

s otázkou zvýšenia percenta sa diskutovalo aj o textovom doplnení percenta v ods. 2.1 vnútorného 

predpisu o príslovku spravidla (spravidla 5 %). Navrhnuté zakomponovanie do textu bolo vedením 

fakulty predstavené ako cesta poskytujúca dostatočnú flexibilitu z hľadiska potreby a možnosti 

pružnej reakcie na prípadné zmeny v budúcom vývoji finančnej situácie bez nutnosti každoročne 

otvárať a modifikovať príslušný vnútorný dokument. Diskusia smerovala nielen k otázke 

navrhnutých zmien, ale roztvorila aj dva pohľady na problematiku dokumentu a jeho aplikácie 

v širšom kontexte: na jednej strane išlo o pohľad na výhody stability dokumentu vnútornej legislatív y 

bez širšieho novelizačného roztvárania (aj bez zásadnejšej zmeny materiálu má dekan i  senát 

k dispozícii nástroje, pomocou ktorých sa môžu regulovať katedry žiadajúce o podporu z fakultného 

rozvojového fondu napr. vo vzťahu k predkladaniu priebežných správ), na druhej strane o pohľad, 

v rámci ktorého neuzatváranie sa prospektívnej novelizácii prinesie zdokonaľovanie dokumentu, 

a teda následne aj zvyšovanie jeho efektívnej aplikácie.  

Po uzatvorení diskusie ku konkrétnemu zneniu bodov dokumentu, ktoré reflektovali výšku 

percentuálnej časti odvodu finančných prostriedkov do fondu  (2.1, 4.2), dekan FF KU predložil AS FF 

KU na schválenie návrh ich novelizácie. AS FF KU dekanom navrhnutú novelizáciu bodov 2.1 a 4.2 

schválil: 

 

Čl. 2 bod 2.1: Fond sa vytvára každoročne, a to vyčlenením príslušnej percentuálnej časti z 

rozdelených dotačných neúčelových prostriedkov (z časti mzdy a  odvody) na daný rok vyčlenením 

z dekanátu, prevádzky a všetkých katedier.  

Čl. 4 bod 4.2: Senát schvaľuje príslušné percento odvodu do fondu a návrhy dekana na čerpanie 

fondu.    

 

Uznesenie VII. č. 2016/8/7.1 

AS FF KU schválil úpravu bodov 2.1 a 4.2 vnútorného predpisu Filozofickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku o fakultnom rozvojovom fonde v znení navrhnutom dekanom FF KU.  

 

Hlasovanie:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

7.2 

V priamej nadväznosti na novelizovaný bod 4.2 vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojom 

fonde AS FF KU pristúpil k schváleniu percenta odvodu do fondu pre rok 2016: 



 

Uznesenie VIII. č. 2016/8/7.2 

AS FF KU schválil pre rok 2016 odvod do fakultného rozvojového fondu z časti mzdy a odvody vo 

výške 5 %. 

 

Hlasovanie:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

7.3 

Súčasťou diskusie k problematike fakultného rozvojového fondu sa stala otázka smerujúca 

k podávaniu žiadostí o čerpanie z fondu pre akademický rok 2016/2017 a vzťahujúca sa ku katedrám, 

ktoré plánujú o čerpanie z fondu požiadať opakovane (potreba predloženia správy o  čerpaní 

predchádzajúceho finančného príspevku z  fondu ako podklad pre posúdenie zodpovedného prístupu 

a dosiahnutých výsledkov plynúcich z poskytnutých prostriedkov). V tejto súvislosti AS FF KU 

jednomyseľným hlasovaním (za – 7 hlasov, proti – 0 hlasov, zdržal sa – 0 hlasov) sa rozhodol podporiť 

dekana FF KU v požiadavke, aby katedry opakovane žiadajúce o príspevok z fakultného rozvojového 

fondu predložili správu o čerpaní fondu a plnení plánu.  

 

Uznesenie IX. č. 2016/8/7.3 

AS FF KU odporúča dekanovi FF KU, aby žiadal od minuloročných poberateľov finančných 

prostriedkov z fakultného rozvojového fondu správu o čerpaní fondu a plnení plánu pred 

posudzovaním žiadostí pre rok 2016, a  to v ním stanovenom termíne, a následne správu postúpil AS 

FF KU.  

 

Hlasovanie:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

8. Návrh rozpočtu FF KU na rok 2016  

Návrh rozpočtu bližšie predstavili dekan fakulty (filozofia návrhu rozpočtu) a  prodekan pre financie 

a rozvoj  (základné princípy rozdelenia). V návrhu sa vychádza z metodiky ministerstva školstva, 

ktorá bola pri rozdeľovaní rozpočtovej  dotácie uplatňovaná aj v  predchádzajúcich rokoch. Napriek 

tomu, že táto metodika má i svoje slabšie stránky, javí sa ako prijateľný model prerozdelenia financií 

podľa zásluhového princípu.     

V rámci diskusie sa otázky týkali výšky dotácií pre dekanát a prevádzku, ktoré v medziročnom 

porovnaní vykazujú nezmenenú výšku. Prodekan pre financie a rozvoj túto skutočnosť vysvetlil 

takmer identickou výškou finančnej dotácie pre fakultu v  porovnaní s rokom 2015 a existujúcou 

kontinuitou vyčleňovaného percenta finančnej dotácie pre dekanát a  prevádzku od roku 2010. 

V prípade, ak v budúcnosti nastanú zmeny vo výške dotácie pre fakultu, zmena sa odrazí aj na úrovni 

dekanátu a prevádzky. 

      

Hlasovanie o predloženom návrhu rozpočtu: 

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

Uznesenie X. č. 2016/8/8 

AS FF KU schválil návrh rozdelenia rozpočtovej dotácie v  roku 2016 predložený dekanom FF KU.  



 

Hlasovanie o znení uznesenia:  

   za: 7 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 

 

9. Rôzne 

V rámci bodu rôzne neboli prezentované osobitné témy na rokovanie senátu.  

 

 

V Ružomberku 28. júna 2016 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m.p. 

predseda AS FF KU 

 

Na vedomie: 

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. 

František Bartek 

Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 

Lukáš Kekelák 

doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 

Mgr. Pavol Labuda, PhD.  

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 

Samuel Štefan Mahút 

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

Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 


