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Zápisnica z 10. zasadnutia AS FF KU   

Ružomberok 13. 12. 2016 

 

Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.   PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   
František Bartek 
Pavol Dérer  
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.   
Lukáš Kekelák 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.    
Mgr. Pavol Labuda, PhD.      
Bc. Samuel Štefan Mahút  
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.  
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek  
 
Program rokovania: 
 
1.  Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS FF KU za študentskú časť akademickej 

obce FF KU 
2.  Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a schválenie návrhu úpravy rozpočtu pre rok 2016 v zmysle 

pravidiel fakultného rozvojového fondu 
3.  Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS KU za študentskú časť akademickej obce FF KU 
4.  Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú časť 

akademickej obce FF KU 
5.  Voľba podpredsedu AS FF KU za študentskú časť akademickej obce FF KU 
6.  Žiadosť dekana FF KU o schválenie člena Disciplinárnej komisie FF KU za študentskú časť 

akademickej obce FF KU 
7.  Žiadosť dekana FF KU o schválenie podmienok prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia 

v akademickom roku 2017/2018   
8.  Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a schválenie návrhu na výšku školného a poplatkov 

spojených so štúdiom na FF KU v akademickom roku 2017/2018 
9.  Žiadosť dekana FF KU o schválenie čerpania nepridelených a nevyčerpaných prostriedkov 

z Fondu na podporu vedy FF KU 
10. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy AS FF KU za rok 2015 
11. Rôzne 
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Hlasovanie o programe rokovania:  
    za: 10  proti: 0 zdržal sa:  0 
 
Program vo vyššie uvedenej štruktúre bol schválený.  
 

1.  Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS FF KU za študentskú časť akademickej 
obce FF KU 
 
Dňa 5. 10. 2016 sa uskutočnili doplňujúce voľby do študentskej časti AS FF KU (porov. uznesenie 
AS FF KU I. č. 2016/8/2), v ktorých bol za člena AS FF KU zvolený Pavol Dérer. Bližšie informácie 
o priebehu a výsledku volieb: zápisnica o priebehu doplňujúcich volieb do AS FF KU za 
študentskú časť z dňa 5. októbra 2016 a oznámenie o výsledku doplňujúcich volieb do AS FF KU za 
študentskú časť z dňa 5. októbra 2016. 

 

2. Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a schválenie návrhu úpravy rozpočtu pre rok 2016 
v zmysle pravidiel fakultného rozvojového fondu 

 
Podľa pravidiel stanovených vnútorným predpisom FF KU o fakultnom rozvojom fonde na 
základe štyroch žiadostí vedúcich katedier o čerpanie z fakultného rozvojového fondu predložil 
dekan FF KU Marek Babic, PhD., AS FF KU návrh na prerokovanie a schválenie úpravy rozpočtu 
pre rok 2016. 
  
Požiadavky katedier na čerpanie z fondu: 
§ Katedra germanistiky FF KU        28 000 € 
§ Katedra politológie FF KU        35 000 € 
§ Katedra religionistiky a náboženskej výchovy FF KU    7 500 € 
§ Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU      7 500 € 

 
Prehľad finančných prostriedkov vo fakultnom rozvojovom fonde: 
§ aktuálny stav fondu (zostatok z roku 2015 a odvod do fondu v roku 2016):  91 857 € 
§ celková výška sumy požadovaná z fondu katedrami:     78 000 € 
§ zostatok vo fonde v prípade schválenia žiadostí v požadovanej výške:   13 857 € 
 
Okrem návrhov na čerpanie fondu (žiadosti vedúcich katedier) boli AS FF KU predložené i správy 
o čerpaní fondu v prípade tých katedier, ktoré o čerpanie fondu požiadali opakovane (KG, KP, 
KRNV – pozri uznesenie AS FF KU IX. č. 2016/8/7.3). 
 
Na zasadnutí senátu sa zúčastnili vedúci žiadateľských katedier, ktorí členom senátu žiadosti 
bližšie predstavili a odpovedali na položené otázky. 
 
V rámci diskusie sa zvýraznili najmä nasledujúce aspekty: 
§ potreba graduácie členov katedier (zabezpečenie štruktúry docentov a profesorov z vnútorných 

zdrojov),  
§ zvýšenie zapojenia do grantovej činnosti a publikačných výstupov typu A, 
§ problematika počtu študentov na niektorých študijných programoch a otázka pedagogického 

zabezpečovania týchto študijných programov, 
§ hľadanie vhodnej propagačnej cesty na zvýšenie počtu záujemcov a počtu študentov,  
§ otázka prípadnej transformácie ponuky študijných programov na základe požiadaviek trhu, 
§ záujemcovia o štúdium mimo slovenského rámca (zahraniční študenti), 



	           3/8 

§ otázka prípadného externého štúdia,   
§ modul vzdelávacieho  pôsobenia a modul vedeckého pôsobenia katedier, 
§ akcentácia fondu ako fondu rozvojového, nie automaticky pokrývajúceho potreby katedier,  
§ očakávaný pokles rozpočtu v budúcom roku, jeho dopad na fakultu a jej katedry,  
§ potreba zvýšeného úsilia zo strany katedier smerom k prosperite a zabezpečeniu 

životaschopnosti katedier.   
 
Po ukončení diskusie AS FF KU pristúpil k hlasovaniu s odporúčaním dekana vyhovieť 
predloženým požiadavkám vo výške sumy, o ktorú katedry žiadajú. 
Predseda AS FF KU Juraj Považan predložil návrh hlasovať o predložených návrhoch tajným 
hlasovaním – tento návrh bol schválený.  
 
 Hlasovanie o návrhu:  
    za: 10 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa:  0 hlasov  
 
Za skrutátorov hlasovania pre tento bod i ďalšie body programu boli navrhnutí:.  
Pavol Labuda, PhD., Pavol Dérer – obaja návrh prijali.   
 
 Hlasovanie o navrhnutých skrutátoroch: 
    za: 8 hlasov proti: 0 hlasov zdržal sa:  2 hlasy 
 
Hlasovanie o návrhu čerpania fakultného rozvojového fondu a úprave rozpočtu pre rok 2016 
v zmysle pravidiel fakultného rozvojového fondu 
§ počet prítomných členov AS FF KU na tajnom hlasovaní: 10  
§ počet platných hlasov: 10 
 
Výsledok hlasovania: 
§ Katedra germanistiky FF KU 
    za: 7 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 3 hlasy 
§ Katedra politológie FF KU 
    za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 1 hlas 
§ Katedra religionistiky a náboženskej výchovy FF KU 
    za: 9 hlasov   proti: 0 hlasov  zdržal sa: 1 hlas 
§ Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU 
    za: 9 hlasov   proti: 1 hlas  zdržal sa: 0 hlasov 
 
Uznesenie AS FF KU I. č. 2016/10/2  
AS FF KU podľa čl. 3.7 a 4.2 vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojovom fonde schvaľuje 
návrh na úpravu rozpočtu pre Katedru germanistiky, Katedru politológie, Katedru religionistiky 
a náboženskej výchovy a Katedru slovenského jazyka a literatúry FF KU v akademickom roku 
2016/2017 v zmysle pravidiel stanovených príslušným vnútorným predpisom o fakultnom 
rozvojovom fonde  FF KU.  
 
Hlasovanie o znení uznesenia:  
    za: 10 hlasov  proti: 0 hlasov   zdržal sa: 0 hlasov 
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3.  Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do AS KU za študentskú časť akademickej 
obce FF KU 

 
Dňa 25. 10. 2016 sa uskutočnili doplňujúce voľby do AS KU za študentskú časť akademickej obce 
FF KU (porov. uznesenie AS KU č. 60/2016 a uznesenie AS FF KU III. č. 2016/9/5). Za člena AS KU 
bol za študentskú časť akademickej obce FF KU zvolený Mgr. Samuel Javornický. Bližšie 
informácie o priebehu a výsledku volieb: zápisnica o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb do 
AS KU za študentskú časť akademickej obce FF KU. 
 

4.  Informácia o výsledku doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl za študentskú 
časť akademickej obce FF KU 

 
Na základe uznesenia AS KU č. 61/2016  z dňa 26. 9. 2016 AS FF KU na svojom 9. zasadnutí dňa 
27. 9. 2016 vyhlásil doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl za FF KU, ktoré sa mali 
uskutočniť 25. 10. 2016 (pozri uznesenie AS FF KU IV. č. 2016/9/6).  V čase určenom na podávanie 
návrhov nebol navrhnutý žiadny kandidát, preto sa voľby do ŠRVŠ neuskutočnili. O uvedenej 
skutočnosti bol informovaný Miroslav Huťka, PhD., predseda dozornej komisie. Následná analýza 
situácie ukázala, že doplňujúce voľby do ŠRVŠ sú bezpredmetné, a to so zreteľom na zmeny 
v počte študentov (pokles počtu), od ktorého sa odvíja počet zástupcov v ŠRVŠ za KU a jej fakulty.  
 

5. Voľba podpredsedu AS FF KU za študentskú časť akademickej obce FF KU 
 

§ návrhy na kandidatúru: Bc. Samuel Štefan Mahút (návrh prijal), František Bartek (návrh 
neprijal), Lukáš Kekelák (návrh neprijal),  Pavol Dérer (návrh neprijal) 

§ navrhnutý kandidát na podpredsedu AS FF KU za študentskú časť: Bc. Samuel Štefan Mahút 
 
Tajné hlasovanie o navrhnutom kandidátovi na podpredsedu AS FF KU za študentskú časť: 
§ počet prítomných členov AS FF KU na tajnom hlasovaní: 10  
§ počet platných hlasov: 10 
 
Výsledok hlasovania:   
   za:  8 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  2 hlasy 
 
Uznesenie AS FF KU II. č. 2016/10/5: 
AS FF KU zvolil Bc. Samuela Štefana Mahúta za podpredsedu AS FF KU za jeho študentskú časť.   
 
Výsledok hlasovania za znenie uznesenia:   
   za:  10 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 

6.  Žiadosť dekana FF KU o schválenie člena Disciplinárnej komisie FF KU za študentskú časť 
akademickej obce FF KU 

 
Podľa § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách sa dekan FF KU obrátil na AS FF KU so žiadosťou 
o schválenie člena študentskej časti Disciplinárnej komisie FF KU. Potreba doplnenia disciplinárnej 
komisie súvisela so zánikom členstva v komisii zástupcovi za jej študentskú časť.  
Navrhnutý člen do študentskej časti Disciplinárnej komisie FF KU:  Mgr. Michal Mudroch 
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Tajné hlasovanie o navrhnutom členovi do študentskej časti DK FF KU:  
§ počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 10  
§ počet platných hlasov: 10 
 
Výsledky hlasovania:   
   za: 10 hlasov  proti:  0 hlasov   zdržal sa:  0 hlasov 
 
Uznesenie III. č. 2016/10/6 
AS FF KU schválil Mgr. Michala Mudrocha za člena Disciplinárnej komisie FF KU. 
 
Výsledok hlasovania za znenie uznesenia:  
   za: 10  hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
 

7.  Žiadosť dekana FF KU o schválenie podmienok prijímacieho konania na magisterský stupeň 
štúdia v akademickom roku 2017/2018 

 
V súlade s § 27 ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších 
predpisov a čl. 2 ods. 4 Študijného poriadku FF KU sa dekan FF KU obrátil na AS FF KU so 
žiadosťou o schválenie materiálu k prijímaciemu konaniu na magisterské študijné programy 
uskutočňované na FF KU v akademickom roku 2017/2018. 
 
Diskusia členov senátu s vedením FF KU sa vzťahovala: 
§ k otázke stanovenia plánovaného počtu prijatých uchádzačov (so zameraním na študijný 

program psychológia s predpokladaným vysokým počtom záujemcov), 
§ k otázke akreditačného typu viažucej sa k medziodborovým študijným programom 

v kombinácii so žurnalistikou a psychológiou a výhod/nevýhod súvisiacich s ich prospektívnym 
uskutočňovaním (KŽ FF KU k otázke medziodborových študijných programov vyslovila 
súhlasné stanovisko).  

 
Uznesenie AS FF KU IV. č. 2016/10/7  
AS FF KU schvaľuje dokument Prijímacie konanie pre magisterské študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2017/2018.   
  
Hlasovanie:  
   za:  10 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
 

8.  Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a schválenie návrhu na výšku školného a poplatkov 
spojených so štúdiom na FF KU v akademickom roku 2017/2018 

 
V nadväznosti na § 92 zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.  v znení neskorších predpisov 
a na zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zmestnancoch č. 317/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov sa AS FF KU zaoberal otázkou výšky školného a poplatkov spojených so 
štúdiom na FF KU v budúcom akademickom roku.  
 
Návrh výšky školného a poplatkov v porovnaní s akademickým rokom 2016/2017 vzťahujúcich sa 
k pokračujúcim položkám ostáva nezmenený. 
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Diskusia tematicky smerovala: 
§ k otázke zníženia – nezníženia navrhnutého poplatku za prijímacie konanie (ako smerodajná sa 

pre zachovanie navrhovanej výšky poplatku javí skutočnosť, že FF KU má najnižší poplatok za 
prijímacie konanie na vnútornej univerzitnej úrovni a súčasne patrí k inštitúciám s najnižším 
poplatkom i v celoslovenskom rámci, k poskytnutým benefitom patrí znížený poplatok 
v prípade využitia elektronickej prihlášky),  

§ k otázke financovania štúdia zo strany prípadných ukrajinských záujemcov o štúdium u nás (ak 
ide o štúdium v slovenskom jazyku, za štúdium neplatia: dotácia z MŠ SR). 

 
Uznesenie AS FF KU V. č. 2016/10/8  
AS FF KU schvaľuje návrh výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU 
v akademickom roku 2017/2018. 
 
Hlasovanie:  
   za:  10 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
 

9.  Žiadosť dekana FF KU o schválenie čerpania nepridelených a nevyčerpaných prostriedkov 
z Fondu na podporu vedy FF KU 

 
Dekan FF KU sa na AS FF KU obrátil so žiadosťou o schválenie čerpania časti nepridelených 
a nevyčerpaných prostriedkov z Fondu na podporu vedy FF KU. Žiadosť bola konkretizovaná 
dvoma požiadavkami: 
1. požiadavka na uhradenie nákladov na vydanie časopisu Kultúrne dejiny v roku 2016 (suma vo 

výške 2 225,99 €), 
2. požiadavka na uhradenie nákladov plánovanej medzinárodnej doktorandskej konferencie 

Aktuálne otázky humanitných vied I. a vydanie konferenčného zborníka (suma maximálne do 
výšky 1000 €). 

 
Bližšie zdôvodnenie týchto požiadaviek obsahuje žiadosť dekana FF KU o schválenie čerpania 
nepridelených a nevyčerpaných prostriedkov z Fondu na podporu vedy FF KU z dňa 6. 12. 2016.  
Pri diskusii sa v týchto súvislostich poukázalo i na potrebu novelizácie príslušnej smernice. 
 
Uznesenie AS FF KU VI. č. 2016/10/9  
AS FF KU schvaľuje návrh dekana na čerpanie nepridelených a nevyčerpaných prostriedkov 
z Fondu na podporu vedy FF KU podľa priloženej žiadosti z dňa 6. 12. 2016.  
 
Hlasovanie: 
   za:  10 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 

 

10. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy AS FF KU za rok 2015 
 

Podľa § 27 ods. 1 písm. l) akademický senát fakulty raz ročne podáva akademickej obci fakulty 
správu o svojej činnosti – v súlade s týmto zákonným nariadením AS FF KU prerokoval a schválil 
predložený materiál Výročná správa AS FF KU za rok 2015, ktorý sumujúco predstavuje pôsobenie 
a prehľad uznesení akademického senátu viažucich sa k roku 2015.  
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Pripomienky obsahového typu k predstavenému materiálu neodzneli, návrhy na korekciu sa 
vzťahovali k prípadným jazykovým korektúram.  
  
Uznesenie AS FF KU VII. č. 2016/10/10  
AS FF KU schvaľuje Výročnú správy AS FF KU za rok 2015. 
 
Hlasovanie: 
   za:  10 hlasov  proti:  0 hlasov  zdržal sa:  0 hlasov 
 

11. Rôzne 
V rámci bodu rôzne boli prezentované nasledujúce témy: 
 

11.1   Problematika princípov a racionalizácie štruktúry funkčných miest 
§ v prvom kvartáli roku 2017 dekan FF KU predloží AS FF KU návrh na zmenu organizačnej 

štruktúry a štruktúry funkčných miest 
 

11.2   Problematika zhodnotenia pripravenosti na ďalšiu komplexnú akreditáciu 
§ otázka aktuálneho stavu podkladov ku komplexnej akreditácii (atribút výstupov, prostredia, 

ocenenia) za našu fakultu i na úrovni ďalších súčastí univerzity, potreby ich zhodnotenia 
 

11.3   Problematika hospodárenia katedier v porovnaní so stavom k 1. 1. 2016 
§ otázka smerom ku katedrám, ktoré k 1. 1. 2016 vykazovali deficitné hodnoty (prezentácia 

stručného náčrtu vývoja a súčasného stavu) 
 

11.4   Prevádzkové záležitosti  
§ kaviareň na prízemí – upozornenie na vulgárne vyjadrovanie niektorých 

(mimoakademických) návštevníkov 
 

11.5   Stav implementácie AIS2  
§ otázky vzťahujúce sa k implementácii AIS2 boli prezentované s ohľadom na potrebu 

praktického riešenia istých záležitostí, ktoré sa javia v tomto čase ako aktuálne v snahe 
zabezpečiť ich bezproblémové fungovanie v súčinnosti s novým informačným systémom; ide 
najmä o zabezpečenie dávok do centrálneho registra študentov k 15. 12. 2016 a v januári 2017, 
prípravu na letný semester akademického roka v súlade s dodržaním termínov stanovených 
študijným poriadkom a harmonogramom akademického roka (príprava rozvrhu pre letný 
semester a príprava štátnych skúšok v prvý februárový týždeň) a ďalšie praktické potreby 
viažuce sa k študijnej agende [otázka prepojenosti AIS2 a Abakusu v súvislosti s ISIC-mi 
(napr. vylúčenie študenta a problematika pokračujúcej funkčnosti ISIC-u); zabezpečenie 
potrieb študentov so zrakovým znevýhodnením] 
 

11.6   Plánované zasadnutie AS FF KU 
§ predpokladaný termín najbližšieho zasadnutia AS FF KU: január/február 2017 

 
 
 
V Ružomberku 13. decembra 2016 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., m. p. 
predseda AS FF KU 



	           8/8 

Na vedomie: 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.     
František Bartek       
Pavol Dérer        
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.      
Lukáš Kekelák       
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Mgr. Pavol Labuda, PhD. 
Bc. Samuel Štefan Mahút 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
 
Mgr. Marek Babic, PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 


