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Zápisnica z 2. zasadnutia AS FF KU 
Ružomberok 19. 11. 2015 
 
Prítomní členovia AS FF KU:     Ospravedlnení členovia AS FF KU:   
Mgr. Marek Babic, PhD.     Mgr. Michal Marťák, PhD. 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.  
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
František Bartek 
Lukáš Kekelák 
Štefan Samuel Mahút 
Bc. Nika Šablatúrová 
 
    
Druhé zasadnutie AS FF KU otvoril predseda Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. a prítomných oboznámil 
s programom rokovania s touto navrhnutou štruktúrou: 
 

1. Žiadosť dekana fakulty o prerokovanie nových študijných programov katedry filozofie 
2. Rôzne 

O navrhnutom programe dal predseda AS FF KU Ing. Juraj Považan, PhD. hlasovať. 
Výsledok hlasovania1: za: 9 hlasov proti:0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov 

Navrhnutý program 2. zasadnutia AS FF KU bol prijatý. 
 
 
1. Žiadosť dekana fakulty o prerokovanie nových študijných programov 
 katedry filozofie 
 
Dekan fakulty doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. na druhom zasadnutí AS FF KU predložil 
prítomným členom senátu na prerokovanie dokument Žiadosť o prerokovanie návrhu nových 
študijných programov. Žiadosť sa týkala študijných programov „Philisophy“ v bakalárskom stupni 
a „Philosophy“ v magisterskom stupni, oba v anglickom jazyku. 
Žiadosť  uviedol prodekan pre vzdelávanie a výchovu Ján Baňas, PhD. Vysvetlil dôvody zavedenia  
nových študijných programov Katedrou filozofie FF KU s tým, že po prerokovaní Akademickým 
senátom FF KU budú uvedené návrhy zaslané na schválenie Vedeckej rade FF KU na jej zasadnutí 
25. 11. 2015.  V prípade úspešného schválenia týchto programov požiada FF KU o akreditáciu oboch 
študijných programov. Súčasťou vysvetľujúceho vystúpenia prodekana bola aj informácia o tom, že 
oproti štandardnému študijnému programu  docgádza v nových programoch k minimálnej zmene - 
k vypusteniu predmetu „Fakultný seminár“ (PVP) zo sociálno–vedného základu.  
Dekan fakulty doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD. potom informoval o tom, že žiadosť o akreditáciu 
oboch študijných programov bude podaná bilingválne, teda v slovenskom i anglickom jazyku.  
 

                                                             
1 Poznámka: Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek nebol v čase hlasovania v miestnosti prítomný. 
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K predloženej žiadosti dekana bola ptom otvorená rozprava s priestorom na pripomienky a otázky. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. sa zaujímala, či je v súvislosti  s garantmi študijných programov 
uskutočňovaných v anglickom jazyku potrebné robiť nové personálne zabezpečenie. 
Dekan fakulty doc. Marian Kuna, MA., MPhil, PhD. odpovedal, že nie je potrebné personálne 
zabezpečenie a garanti budú tí istí ako aj pre výučbu v slovenskom jazyku.  
Prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek túto žiadosť privítal pozitívne a s návrhom vyjadril spokojnosť.  
K žiadosti katedry filozofie sa s podporou vyjadril aj podpredseda senátu Mgr. Marek 
Babic, PhD., vyjadriac katedre filozofie uznanie za to, že môže hlasovať návrhoch nových študijných 
programov. Položil otázku, či sú členovia katedry filozofie pripravení vyučovať dvojnásobný počet 
hodín - v slovenskom a paralelne aj v anglickom jazyku.  
Dekan fakulty doc. Marian Kuna, MA., MPhil, PhD. sa vyjadril stanovisko katedry filozofie v tom 
zmysle, že členovia katedry sú pripravení na vysoké pracovné nasadenie a nové študijné programy 
boli nastavené tak, aby bolo menej predmetov a menej skúšok, ale aby boli kvalitnejšie a náročnejšie.  
 

Uznesenie I. č. 2015/2/1A: 
AS FF KU prerokoval návrh žiadosti dekana FF KU o nových študijných programoch katedry 
filozofie v anglickom jazyku podľa jeho žiadosti z  9. 11. 2015. 
 
Výsledok hlasovania: za: 10 hlasov;  proti: 0 hlasov;  zdržal sa: 0 hlasov 

 
 
Predseda senátu Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. oboznámil prítomných členov senátu s druhým bodom 
žiadosti dekana FF KU – o určení zástupcu študentov, ktorý bude prizvaný na rokovanie VR FF KU.  
Ako potom vo svojom vystúpení zdôraznil dekan fakulty doc. Marian Kuna, MA., MPhil, PhD., podľa 
§30, ods. (1) písm. c) zákona o vysokých školách je potrebné, aby na rokovanie o schvaľovaní 
študijných programov vedeckou radou boli prizvaní zástupcovia študentov, určení študentskou 
časťou akademického senátu. Účelom aj dôvodom tohto opatrenia je možnosť vyjadriť postoje, názory 
a komentáre zástupcu študentov k navrhovaným študijným programom v anglickom jazyku. 
K danej téme prebehla diskusia. 
Študentská časť AS FF KU si spomedzi seba ako zástupcu na zasadnutie vedeckej rady 
vybrala a navrhla Bc. Niku Šablatúrovú, ktorá s týmto návrhom súhlasila. 
 

Uznesenie II. č.2015/2/1B: 
Zástupcom študentov na zasadnutí Vedeckej rady FF KU v Ružomberku 25. 11. 2015 bude 
podpredsedníčka AS FF KU Bc. Nika Šablatúrová. 
 
Výsledok hlasovania: za: 9 hlasov;  proti: 0 hlasov;  zdržal sa: 1 hlas 

 
 
2. Rôzne 
 
Dekan fakulty doc. Marian Kuna, MA., MPhil, PhD. sa poďakoval študentom katedry psychológie 
a zároveň aj členke senátu za študentskú časť  Bc. Nike Šablatúrovej, podieľajúcej sa na prípravách 
prestížnej medzinárodnej konferencie EFPSA – Európskej federácie asociácií študentov psychológie. 
Poďakoval sa aj na zasadnutí senátu prítomnému fotografovi Antonovi Kulanovi, tvorcovi unikátnych 
fotografických záberov z tohto medzinárodného stretnutia. Dekan fakulty ho súčasne požiadal o ich 
zverejnenie. 
 
Bc. Nika Šablatúrová potom vyjadrila poďakovanie dekanovi fakulty doc. Marianovi 
Kunovi, MA., MPhil, PhD. a dekanátu fakulty, ale aj katedre psychológie a jej vedúcej PaedDr. Petre 
Lajčiakovej, PhD. za podporu, spoluprácu a ústretovosť pri realizácii tejto medzinárodnej akcie. 
 
Člen senátu za študentskú časť Štefan Samuel Mahút podal návrh, aby bola na konci každého 
zasadnutia AS FF KU prednesená modlitba.  
 
Počas zasadnutia AS FF KU oslovili predsedu senátu Mgr. Ing. Juraja Považana, PhD. študentky 
katedry žurnalistiky s prosbou o možnosť zaznamenania približne piatich minút rokovania 
reportážnou televíznou kamerou pre študentskú univerzitnú televíziu Unica. Členovia AS FF KU 
s tým vyjadrili súhlas. 
 



Predseda senátu AS FF KU Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. nakoniec pripomenul prítomným členom 
senátu písomnú sťažnosť niektorých študentov Filozofickej fakulty KU v Ružomberku, odovzdanú 
predsedovi senátu študentom Igorom Dopirákom na minulom, teda prvom zasadnutí AS FF KU. Aby 
mohol senát k tejto sťažnosti na niektorom zo svojich budúcich zasadnutí vyjadriť svoje stanovisko, 
rozpošle predseda senátu tento dokument v elektronickej podobe všetkým členom senátu. 
 
Predseda AS FF KU Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. sa potom všetkým zúčastneným poďakoval 
a ukončil 2. zasadnutie AS FF KU. Na záver zaznela, pod vedením prof. Dr. phil. fac. theol. Petra 
Voleka, spolu s ostatnými členmi AS FF KU a hosťami, krátka modlitba. 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., v. r. 
predseda AS FF KU 

 
V Ružomberku, 20. novembra 2015 
 
Na vedomie: 
Mgr. Marek Babic, PhD.  
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.  
Mgr. Juraj Holdoš, PhD. 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 
Mgr. Michal Marťák, PhD. 
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek 
František Bartek 
Lukáš Kekelák 
Štefan Samuel Mahút 
Bc. Nika Šablatúrová 
 
doc. Marian Kuna, M.A., MPhil., PhD. – dekan FF KU v Ružomberku 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


