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Zápisnica zo 16. zasadnutia AS FF KU
Ružomberok 09. 01. 2018

Prítomní členovia AS FF KU:

Ospravedlnení členovia AS FF KU:

doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Daniel Čollák
Bc. Pavol Dérer
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
Mgr. Pavol Labuda, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Bc. Petra Lövingerová
Bc. Samuel Štefan Mahút
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Program rokovania:
1.

Výsledky volieb na doplnenie študentskej časti AS FF KU

2.

Štvrté zasadnutie predsedníctva AS FF KU

3.

Žiadosť dekana FF KU o schválenie člena Disciplinárnej komisie FF KU

4.

Žiadosť dekana FF KU o schválenie podmienok prijímacieho konania na magisterský stupeň
pre akademický rok 2018/2019

5.

Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a schválenie návrhu školného a poplatkov spojených
so štúdiom na FF KU v akademickom roku 2018/2019

6.

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

7.

Žiadosť dekana FF KU o schválenie návrhu na úpravu rozpočtu pre rok 2017 v zmysle
pravidiel Fakultného rozvojového fondu FF KU

8.

Rôzne

V porovnaní s návrhom programu uvedeným v pozvánke štruktúra programu sa pozmenila v jednom
bode (presunutie písomného oznámenie Bc. Matúša Bystrianskeho o ukončení štúdia do bodu rôzne).

Hlasovanie o programe rokovania:
za: 10 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 1 hlas

1. Výsledky volieb na doplnenie študentskej časti AS FF KU
Predseda AS FF KU Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., privítal nových členov senátu – Bc. Petru
Lövingerovú a Daniela Čolláka, ktorí sa stali členmi AS FF KU na základe výsledkov doplňujúcich
volieb do študentskej časti AS FF KU.
Bližšie informácie o priebehu a výsledku volieb: zápisnica o priebehu a výsledku doplňujúcich volieb
do AS FF KU za študentskú časť z dňa 7. novembra 2017.
2. Štvrté zasadnutie predsedníctva AS FF KU
Zasadnutie predsedníctva sa uskutočnilo 3. 10. 2017 a zaoberalo sa:
•

otázkou prerokovania návrhu študijných programov prekladaných na schválenie Vedeckej
rady FF KU (vyhlásenie korešpondenčného hlasovanie podľa čl. 4 ods. 6 rokovacieho
poriadku FF KU; zástupca študentov určený študentskou časťou AS FF KU pre potreby
schvaľovania návrhu študijných programov Vedeckou radou FF KU),

•

vyhlásením doplňujúcich volieb do AS FF KU za študentskú časť (na základe poverenia
AS FF KU – uznesenie AS FF KU IV. č. 2017/15/4.2).

Bližšie informácie: zápisnica zo 4. zasadnutia predsedníctva AS FF KU
3. Žiadosť dekana FF KU o schválenie člena Disciplinárnej komisie FF KU
Podľa § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách sa dekan FF KU doc. Mgr. Marek Babic, PhD., obrátil na
AS FF KU so žiadosťou o schválenie člena Disciplinárnej komisie FF KU za zamestnaneckú časť.
Potreba personálneho doplnenia komisie súvisí so zánikom členstva PhDr. Edity Príhodovej, PhD.,
(ukončenie pracovného pomeru). Za členku disciplinárnej komisie bola dekanom FF KU navrhnutá
Mgr. Jela Kehoe, PhD., prodekanka pre vzdelávanie a výchovu.
Za skrutátorov pre toto hlasovanie boli navrhnutí:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD., Mgr. Pavol Labuda, PhD. – obaja návrh prijali.
Hlasovanie o navrhnutých skrutátoroch:
za: 9 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 2 hlasy

Tajné hlasovanie o navrhnutej kandidátke do DK FF KU:
•

počet prítomných členov AS FF KU na hlasovaní: 11

•

počet platných hlasov: 11

Výsledky hlasovania:
za: 11 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie I. č. 2018/16/3
AS FF KU schválil Mgr. Jelu Kehoe, PhD., za členku Disciplinárnej komisie FF KU.
Výsledok hlasovania za znenie uznesenia:
za: 11 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

4. Žiadosť dekana FF KU o schválenie podmienok prijímacieho konania na magisterský stupeň pre
akademický rok 2018/2019
Do predloženého materiálu boli zapracované nasledujúce úpravy:
•

termín podania prihlášok: do 31. marca 2018;

•

časť C: pri informáciách o špecifickom symbole odstránenie textu „v prípade podania klasickej
prihlášky“ a informácie o päťcifernom ID osoby;

•

v časti venovanej medzifakultným učiteľským kombináciám doplnenie textu: Prihlášky sa
posielajú na adresu FF KU (pozri časť C – všeobecné informácie o prijímacom konaní).

Výsledok hlasovania o dokumente prijímacie konanie pre magisterské študijné programy uskutočňované
v akademickom roku 2018/2019:
za: 11 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

Uznesenie AS FF KU II. č. 2018/16/4
AS FF KU schvaľuje dokument prijímacie konanie pre magisterské študijné programy uskutočňované v
akademickom roku 2018/2019.
5. Žiadosť dekana FF KU o prerokovanie a schválenie návrhu školného a poplatkov spojených so
štúdiom na FF KU v akademickom roku 2018/2019
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.
Diskusia k návrhu sa týkala predovšetkým:
•

výšky školného v študijnom programe 3. stupňa v prípade prekročenia štandardnej dĺžky
štúdia,

•

výšky školného v študijnom programe 3. stupňa v externej forme štúdia,

•

pri výške školného v študijných programoch poskytovaných výlučne v inom ako štátnom
jazyku identifikácie študijného programu FF KU, na ktorý sa školné vzťahuje,

•

výšky zľavy pri niektorých poplatkoch pre členov Klubu absolventov FF KU.

Pri navrhovanej výške školného v študijnom programe 3. stupňa v externej forme štúdia (800 eur) bol
zo strany člena senátu predložený pozmeňujúci návrh na jeho zníženie (pozmeňujúci návrh: 700 eur).
Keďže predkladateľ návrhu pozmeňujúci návrh neakceptoval, o pozmeňujúcom návrhu sa hlasovalo
podľa čl. 4 ods. 4 písm. b rokovacieho poriadku.
Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu (700 eur):
za: 2 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 9 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 3 hlasy

Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Hlasovanie o návrhu predkladateľa (800 eur)
za: 8 hlasov
Návrh predkladateľa bol schválený.

Hlasovanie o návrhu výšky skolného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v akademickom
roku 2018/2019:
Uznesenie AS FF KU III. č. 2018/16/5
AS FF KU schvaľuje návrh výšky školného a poplatkov spojených so štúdiom na FF KU v
akademickom roku 2018/2019.
Výsledok hlasovania:
za: 11 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

6. Žiadosť dekana FF KU o schválenie čerpania nepridelených a nevyčerpaných prostriedkov
z Fondu na podporu vedy FF KU
Požiadavka sa čerpanie z Fondu na podporu vedy FF KU (vo výške 2526,11 eur) sa vzťahovala na
úhradu nákladov na vydanie troch čísel časopisu Kultúrne dejiny, ktoré vyšli v roku 2017.
V rámci diskusie k žiadosti dekan FF KU doc. Mgr. Marek Babic, PhD., avizoval novelizáciu smernice
o Fonde na podporu vedy FF KU. Smernica bude s najväčšou pravdepodobnosťou predstavená na
ďalšom kolégiu dekana a poskytnutá na pripomienkovanie.
Uznesenie AS FF KU IV. č. 2018/16/6
AS FF KU schvaľuje návrh dekana na úhradu nákladov na vydanie časopisu Kultúrne dejiny vo výške
2526,11 eur z nepridelených a nevyčerpaných prostriedkov Fondu na podporu vedy FF KU.
Hlasovanie:
za: 11 hlasy

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

7. Žiadosť dekana FF KU o schválenie návrhu na úpravu rozpočtu pre rok 2017 v zmysle pravidiel
Fakultného rozvojového fondu FF KU
Dekana FF KU doc. Mgr. Marek Babic, PhD., predstavil návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2017
v kontexte platnej vnútornej fakultnej legislatívy (vnútorný predpis o fakultnom rozvojovom fonde).
S ohľadom na finančný vývoj, jeho prognózu súčasne upozornil na stratu funkčnosti rozvojového
fondu a potrebu hľadať iný koncepčný spôsob. Jednotlivé žiadosti o čerpanie z fondu predstavili
vedúci žiadajúcich katedier.
V rámci rozsiahlej diskusie sa prezentovali najmä otázky a názory na:
•

zmysel rozvojového fondu a predložených žiadostí,

•

nepredloženie žiadosti zo strany Katedry germanistiky FF KU a financovanie deficitu tejto
katedry,

•

dôvody finačného deficitu katedier,

•

finančné prognózy a možnosti riešenia deficitu,

•

kroky vedúce k ozdravným procesom,

•

udržateľnosť zásluhového princípu pri delení dotácie na fakulte.

Požiadavky katedier na čerpanie z fondu:
•

Katedra politológie FF KU

28 000 €

•

Katedra histórie FF KU

25 000 €

•

Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU

15 000 €

•

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy FF KU

7 500 €

•

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU

7 500 €

Výška prostriedkov vo fonde: 75 662,37 € (91 % požadovaných finančných prostriedkov)
Návrh dekana na čerpanie fondu:
•

Katedra politológie FF KU

25 480 €

•

Katedra histórie FF KU

22 750 €

•

Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU

13 650 €

•

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy FF KU

6 825 €

•

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU

6 825 €

Predseda AS FF KU Mgr. Ing. J. Považan, PhD., predložil návrh hlasovať o predloženom návrhu
dekana tajným hlasovaním – tento návrh bol schválený.
Hlasovanie o návrhu:
za: 11 hlasov

proti: 0 hlasov zdržal sa: 0 hlasov

Za skrutátorov pre toto hlasovania boli navrhnutí:
Mgr. Juraj Holdoš, PhD., Mgr. Pavol Labuda, PhD. – obaja návrh prijali.
Hlasovanie o navrhnutých skrutátoroch:
za: 9 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 2 hlasy

Hlasovanie o návrhu čerpania fakultného rozvojového fondu a úprave rozpočtu pre rok 2017 v zmysle
pravidiel fakultného rozvojového fondu
•

počet prítomných členov AS FF KU na tajnom hlasovaní: 11

•

počet platných hlasov: 11

Výsledok hlasovania:
•

Katedra politológie FF KU
za: 5 hlasov

•

zdržal sa: 3 hlasy

proti: 3 hlasy

zdržal sa: 6 hlasov

Katedra histórie FF KU
za: 2 hlasy

•

proti: 3 hlasy

Katedra anglického jazyka a literatúry FF KU
za: 3 hlasy

proti: 3 hlasy

•

Katedra religionistiky a náboženskej výchovy FF KU

•

Katedra slovenského jazyka a literatúry FF KU

za: 5 hlasov
za: 5 hlasov

proti: 2 hlasy
proti: 3 hlasy

zdržal sa: 5 hlasov
zdržal sa: 4 hlasy
zdržal sa: 3 hlasy

Uznesenie AS FF KU V. č. 2018/16/7
AS FF KU podľa čl. 3.7 a 4.2 vnútorného predpisu FF KU o fakultnom rozvojovom fonde neschválil
návrh na úpravu rozpočtu pre Katedru anglického jazyka a literatúry, Katedru histórie, Katedru
politológie, Katedru religionistiky a náboženskej výchovy a Katedru slovenského jazyka a literatúry
FF KU.

Hlasovanie o znení uznesenia:
za: 11 hlasov

proti: 0 hlasov

zdržal sa: 0 hlasov

8. Rôzne
8.1 Oznámenie Bc. Matúša Bystrianskeho o zanechaní štúdia
Písomné oznámenie o ukočení štúdia predstavuje dokument administratívneho typu, na ktorý sa
vzťahuje zákon o vysokých školách (§ 66 ods. 1 písm. a, ods. 2 písm. a) a študijný poriadok FF KU (čl.
15 ods. 1 písm. a, ods. 2 – 3). Na základe vlastného rozhodnutia študenta bolo štúdium Bc. Matúšovi
Bystrianskemu v súlade s danými predpismi ukončené.
8.2 Informácia o aktuálnej verzii novelizovaného štatútu KU
Podľa informácií dekana FF KU posledná verzia novelizovaného štatútu predstavuje kompromisnú
verziu, s ktorou sa fakulty stotožnili. Dokument je aktuálne predložený legislatívnej komisii AS KU.
8.3 Termíny zasadnutí AS FF KU v letnom semestri
Vyhradený deň na zasadnutia: utorok (od 13.00 hod.)
8.4 Účet elektronickej pošty KU pre študentov
Študentská časť AS FF KU sa na vedenie obrátila s požiadavkou zriadiť účet elektronickej pošty
s univerzitnou adresou pre študentov. Vedenie FF KU na túto žiadosti zareagovalo ústretovo a
prisľúbilo – po dodaní argumentačných podkladov – túto požiadavku posunúť na rektorát.
8.5 Informácia o propagácii KU
Na zlepšenie propagácie univerzity bude na polovičný úväzok prijatý marketingový manažér.

V Ružomberku 9. januára 2018

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

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

