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Zápisnica zo 4. zasadnutia AS FF KU
Ružomberok 12. január 2016
Prítomní členovia AS FF KU:
Doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.
Bc. Nika Šablatúrová
František Bartek
Lukáš Kekelák
Štefan Samuel Mahút

Ospravedlnení členovia AS FF KU:
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek

Štvrté zasadnutie AS FF KU otvoril predseda AS FF KU Juraj Považan, oboznámiac prítomných
s programom rokovania s touto navrhnutou štruktúrou:
1.
2.
3.
4.

Novelizácia smernice o fakultnom rezervnom a rozvojovom fonde
Stanovisko AS FF KU k vymenovaniu nových prodekanov
Organizácia doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FF KU
Rôzne

O navrhnutom programe dal predseda AS FF KU hlasovať.
Výsledok hlasovania:

za: 9 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Navrhnutý program 4. zasadnutia AS FF KU bol schválený.

1. Novelizácia smernice o fakultnom rezervnom a rozvojovom fonde
Predseda senátu AS FF KU oboznámil členov senátu s návrhom novelizácie smernice
o fakultnom rezervnom a rozvojom fonde a zmenách, ku ktorým má dôjsť. Návrh na zmenu
smernice vypracovalo predchádzajúce vedenie FF KU na základe odporúčaní kvestorky
Katolíckej univerzity v Ružomberku Ing. Anny Jurčovej. Zmeny a doplnenia sa týkajú názvu
fondu a spôsobu tvorby a použitia financií fondu.
Dekan fakulty Mgr. Marek Babic, PhD. potom požiadal o akceptovanie zmien navrhnutých
v novelizácii smernice. Zdôraznil, že ide hlavne o legislatívne úpravy týkajúce sa zosúladenia
tohto vnútornému predpisu s inými predpismi, smernicami, nariadeniami, vyhláškami
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a zákonmi, že sa s navrhovanými zmenami stotožňuje a odporúča ich prijať. K návrhu zmien
nemal z členov AS FF KU výhrady nikto.
Uznesenie I. č. 2016/4/1:
AS FF KU súhlasí so znením novelizácie smernice o fakultnom rozvojom fonde.
Výsledok hlasovania:

za: 9 hlasov;

proti: 0 hlasov;

zdržal sa: 0 hlasov

Novelizácia bola schválená.

2. Stanovisko AS FF KU k vymenovaniu nových prodekanov
Predseda AS FF KU informoval prítomných o liste dekana FF KU v Ružomberku
Mgr. Mareka Babica, PhD. so žiadosťou o schválenie a vyjadrenie súhlasu s vymenovaním
nových prodekanov, keďže doterajším prodekanom skončilo funkčné obdobie.
Na schválenie vymenovania za prodekanov predložil dekan FF KU týchto kandidátov:
• PaedDr. Editu Príhodovú, PhD. – prodekanku pre vzdelávanie,
• PhDr. Michala Marťáka, PhD. – prodekana pre financie a rozvoj,
• doc. Eugena Zeleňáka, PhD. – prodekana pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
Dekan FF KU v Ružomberku Mgr. Marek Babic, PhD. sa poďakoval doterajšiemu vedeniu FF KU
a vyjadril uznanie bývalým prodekanom za ich prácu a doterajšiu činnosť.
Predseda AS FF KU potom požiadal dekana fakulty o predstavenie a zdôvodnenie výberu
kandidátov na prodekanov.
Dekan fakulty Mgr. Marek Babic, PhD. sa poďakoval členom senátu za ich akceptovanie
oneskorenia sa pri návrhu kandidáta na funkciu prodekana pre vzdelávanie a výchovu. Vyjadril
vďaku kandidátom na funkciu prodekanov za prijatie výzvy, ktorú im ponúkol a vyjadril
presvedčenie o ich schopnosti plnenia funkcií prodekanov. Výber spolupracovníkov podľa neho
pomôže napĺňať ciele a výzvy, ktoré stoja pred fakultou. Pri výbere sa riadil dôležitými
parametrami a je presvedčený, že budúci prodekani sú odhodlaní venovať sa svojej práci veľmi
intenzívne, urobiac všetko pre pozitívny rast a dobré meno fakulty a budú veľkým prínosom pre
svoje rezorty.
Dekan fakulty stručne predstavil kandidátov na vymenovanie do funkcií prodekanov:
• doc. Eugena Zeleňáka, PhD. – navrhovaného kandidáta na prodekana pre vedu, umenie
a doktorandské štúdium FF KU v Ružomberku, člena Katedry filozofie FF KU. Vyzdvihol jeho
bohaté skúsenosti vo vedeckej oblasti, pri tvorbe a uskutočňovaní vedeckých projektov
a grantov a upozornil aj na to, že v oblasti vedy požíva rešpekt nielen na fakulte, ale aj na
Slovensku a v zahraničí.
• PhDr. Michala Marťáka, PhD. – navrhovaného kandidáta na prodekana pre financie a rozvoj
FF KU v Ružomberku, člena Katedry histórie FF KU v Ružomberku. Ako absolvent
magisterského štúdia a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku je v inštitúcii najdlhšie. Má skúsenosti s riadiacou funkciou a bohaté skúsenosti
s projektovou činnosťou, je tiež výkonným redaktorom časopisu Kultúrne dejiny.
• PaedDr. Editu Príhodovú, PhD. – navrhnutú kandidátku na prodekanku pre vzdelávanie
a výchovu FF KU v Ružomberku, ktorá je členkou Katedry slovenského jazyka a literatúry
FF KU. Dekan fakulty Mgr. Marek Babic, PhD. oboznámil prítomných členov s bohatou
vedeckou činnosťou kandidátky, vyzdvihol jej medzinárodné vedecké skúsenosti, ale
aj skúsenosti pri vedení Katedry slovenského jazyka a literatúry ako vedúcej katedry.
Predseda AS FF KU sa poďakoval dekanovi fakulty AS FF KU za úspešne absolvovaný proces
výberu kandidátov na funkcie prodekanov.
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Navrhovaní kandidáti boli prítomní na 4. zasadnutí AS FF KU a pripravení odpovedať na otázky
prítomných senátorov a hostí.
Predseda AS FF KU potom otvoril diskusiu a vyzval členov senátu, aby položili otázky
kandidátom na funkciu prodekanov. Členovia senátu oslovili kandidátov a tí im zodpovedali
dané otázky.
Po skončení diskusie predseda AS FF KU informoval prítomných členov AS FF KU o tom,
že hlasovanie na funkcie prodekanov FF KU je podľa platného rokovacieho poriadku tajné
a popísal prítomným hlasovací lístok. Pred hlasovaním kandidáti na funkcie prodekanov FF KU
opustili rokovaciu miestnosť.
Ako skrutátori pri voľbe kandidátov na funkciu prodekanov boli navrhnuté Doc. PhDr. Dana
Baláková, PhD. a PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. O tomto návrhu sa hlasovalo.
Výsledok hlasovania:

za: 6 hlasov;

proti: 0 hlasov;

zdržali sa: 2 hlasy

Hlasovanie o kandidátovi na funkciu prodekana pre financie a rozvoj FF KU v Ružomberku,
PhDr. Michalovi Marťákovi, PhD.
Skrutátorka doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. oboznámila členov AS FF KU o výsledku tajného
hlasovania. Prijatých hlasovacích lístkov bolo 8, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 8.
Výsledok hlasovania:

za: 7 hlasov;

proti: 0 hlasov;

zdržal sa: 1hlas

PhDr. Michal Marťák, PhD. bol zvolený do funkcie prodekana pre financie a rozvoj FF KU
v Ružomberku.
Hlasovanie o kandidátovi na funkciu prodekana pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
FF KU v Ružomberku, doc. Eugenovi Zeleňákovi, PhD.
Skrutátorka doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. oboznámila členov AS FF KU o výsledku tajného
hlasovania. Prijatých hlasovacích lístkov bolo 8, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 8.
Výsledok hlasovania:

za: 8 hlasov;

proti: 0 hlasov;

zdržal sa: 0 hlasov

Doc. Eugen Zeleňák, PhD. bol zvolený do funkcie prodekana pre vedu, umenie a doktorandské
štúdium FF KU v Ružomberku.
Hlasovanie o kandidátke na funkciu prodekanke pre vzdelávanie a výchovu FF KU
v Ružomberku, PaedDr. Edite Príhodovej, PhD.
Skrutátorka doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. oboznámila členov AS FF KU s výsledkom tajného
hlasovania. Prijatých hlasovacích lístkov bolo 8, z toho platných hlasovacích lístkov bolo 8.
Výsledok hlasovania:

za: 7 hlasov;

proti: 0 hlasov;

zdržal sa: 1 hlas

PaedDr. Edita Príhodová, PhD. bola zvolená do funkcie prodekanky pre vzdelávanie a výchovu
FF KU v Ružomberku.
Uznesenie II. 2016/4/2:
AS FF KU na svojom 4. Zasadnutí AS FF KU vyjadril súhlasné stanovisko k vymenovaniu
nových prodekanov: PaedDr. Edity Príhodovej, PhD. – ako prodekanky pre vzdelávanie
a výchovu FF KU v Ružomberku, doc. Eugena Zeleňáka, PhD. – ako prodekana pre vedu,
umenie a doktorandské štúdium FF KU v Ružomberku a PhDr. Michala Marťáka, PhD. –
ako prodekana pre financie a rozvoj FF KU v Ružomberku.
Výsledok hlasovania:

za: 8 hlasov;

proti: 0 hlasov;

zdržal sa: 0 hlasov

Dekan fakulty sa poďakoval za vyjadrenú dôveru a vyjadril sa, že urobí s novozvolenými
prodekanmi maximum, aby sa fakulte a všetkým jej členom, študentom a zamestnancom
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v budúcnosti darilo. Predseda AS FF KU potom do miestnosti pozval nových prodekanov, aby
im oznámil výsledky hlasovania, informoval ich o schválení do funkcie a zablahoželal im.
3. Organizácia doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti AS FF KU
V súvislosti s vymenovaním Mgr. Mareka Babica, PhD. do funkcie dekana FF KU zaniklo jeho
členstvo v AS FF KU. Členstvo v AS FF KU zaniklo aj PhDr. Michalovi Marťákovi, PhD., ktorý
zvolenému do funkcie prodekana pre financie a rozvoj FF KU. AS FF KU preto musí vypísať
doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FF KU.
Predseda AS FF KU navrhol dátum uskutočnenia doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti na
16. februára 2016 (utorok) od 8. do 14. hodiny.
Za členkov volebnej komisie AS FF KU navrhol PaedDr. Katarínu Vilčekovú, PhD. (KSJL),
Mgr. Janu Juhásovú, PhD. (KSJL) a Mgr. Veroniku Dírerovú, PhD. (KŽ). a Mgr. Juraja
Holdoša, PhD. (KPsych).
Uznesenie III. 2016/4/3:
Doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti AS FF KU sa uskutočnia 16. 2. 2016 v čase od 8.
do 14. hodiny, členmi volebnej komisie budú Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (KPsych),
PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD. (KSJL), Mgr. Jana Juhasová, PhD. (KSJL) a Mgr.
Veronika Dírerová, PhD. (KŽ).
Výsledok hlasovania:

za: 7 hlasov;

proti: 0 hlasov;

zdržal sa: 1 hlas

4. Rôzne
V bode „Rôzne“ predseda AS FF KU prečítal text sťažnosti študentov Filozofickej fakulty
Katolíckej univerzity v Ružomberku, doručenej senátu 3. 11. 2015. Dôvodom listu bolo
podozrenie zo zneužitia osobných údajov študentov Filozofickej fakulty KU v Ružomberku
prostredníctvom adries ich elektronickej pošty.
Predseda AS FF KU požiadal členov senátu a prítomného dekana fakulty Mgr. Mareka Babica,
aby zaujali stanovisko k danej sťažnosti. Súčasne členov senátu informoval o tom, že podnet na
prešetrenie tejto skutočnosti prerokoval ako s bývalým dekanom fakulty doc. Marianom Kunom,
MA., MPhil., PhD., tak i so súčasným dekanom fakulty Mgr. Marekom Babicom, PhD. Uviedol aj
znenie komentára k zákonu o ochrane osobných údajov, vydanom autormi zákona.
Dekan fakulty Mgr. Marek Babic, PhD. vyjadril svoje presvedčenie o tom, že túto situáciu netreba
podceňovať a možnosť poskytnutí e-mailových adries konzultoval aj s pracovníkmi Študijného
oddelenia FF KU – s p. Lottou Mižíkovou (vedúcou Študijného oddelenia FF KU)
a Ing. Rastislavom Galanom, PhD. Ich odpoveď na možnosť úniku osobných údajov zo
Študijného FF KU bola negatívna.
Predseda senátu potom vyzval členov senátu na diskusiu a návrh riešenia sťažnosti študentov.
Zástupcovia študentskej časti akademického senátu vyzvali člena AS FF KU, študenta Samuela
Štefana Mahúta, ktorého sa sťažnosť týkala, aby verejne vyhlásil, že okrem e-mailových
adries nezískal aj iné osobné údaje študentov. Na základe tejto výzvy Samuel Štefan Mahút
vyhlásil, že nemá žiadne iné osobné údaje študentov FF KU v Ružomberku.
Na 4. zasadnutí AS FF KU pokračovala otvorená diskusia, do ktorej sa zapojili aj hostia
zasadnutia. Po diskusii vydal akademický senát svoje stanovisko.
Stanovisko AS FF KU k sťažnosti študentov Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity
v Ružomberku z dôvodu podozrenia zneužitia osobných údajov študentov Filozofickej
fakulty KU v Ružomberku:
AS FF KU prešetril a prediskutoval informácie poskytnuté v sťažnosti študentov, ako aj
možnosti zneužitia osobných údajov na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Po konzultácii s doc. Marianom Kunom, MA., MPhil., PhD., bývalým
dekanom FF KU v Ružomberku, Mgr. Marekom Babicom, PhD., dekanom FF KU
v Ružomberku a pracovníkmi Študijného oddelenia FF KU v Ružomberku môže
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konštatovať, že pracovníci FF KU v Ružomberku neposkytli osobné údaje o študentoch
súkromným osobám na ich vlastné súkromné účely.
Výsledok hlasovania:

za: 5 hlasov;

proti: 0 hlasov;

zdržali sa: 3 hlasy

Člen akademického senátu za študentskú časť František Bartek, oslovil dekana fakulty
Mgr. Mareka Babica, PhD., aby sa informoval, či sa Filozofická fakulta KU v Ružomberku zapojí
do pripravovaného štrajku učiteľov.
Dekan fakulty odporúčal túto otázku adresovať príslušným odborárskym organizáciám,
pôsobiacim na Katolíckej univerzite v Ružomberku, a vzhľadom na to, že organizačný výbor
štrajku zatiaľ nekontaktoval vedenie FF KU v Ružomberku, o aktívnom zapojení sa dekan FF KU
Mgr. Marek Babic, PhD. neuvažuje.
Člen akademického senátu za študentskú časť Štefan Samuel Mahút položil senátu otázku, resp.
návrh, aby sa zaviedlo na slávnostných promóciách nosenie talára, tak ako to majú zaužívané
ostatné fakulty KU v Ružomberku. K tomuto návrhu sa vyjadrila doc. PhDr. Dana
Baláková, PhD., ktorá uviedla, že podľa prieskumu, ktorý sa robil počas jej funkčného obdobia
vo funkcii dekanky, neboli študenti myšlienke nosenia talárov na promóciách naklonení.
Dekan fakulty Mgr. Marek Babic, PhD. naznačil, že ak v budúcnosti vznikne takáto požiadavka
zo strany študentov, určite sa touto záležitosťou bude zaoberať.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. nastolila otázku času konania zasadnutí AS FF KU, teda či môže
senát zasadať štandardne v utorky o 13. hodine. Tento termín vyhovoval aj ostatným členom
senátu.
Predseda AS FF KU potom informoval, že najbližšie zasadnutie AS FF KU možno očakávať
začiatkom februára, o konkrétnom dátume a programe bude predseda senátu včas informovať aj
ostatných členov.
Predseda AS FF KU sa potom všetkým členom AS FF KU, členom nového vedenia fakulty
a hosťom poďakoval za ich prítomnosť a ukončil 4. rokovanie AS FF KU.

V Ružomberku, 15. januára 2016
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m.p.
predseda AS FF KU
Na vedomie:
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
František Bartek
Lukáš Kekelák
Štefan Samuel Mahút
Bc. Nika Šablatúrová
Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku
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