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Zápisnica z 5. zasadnutia predsedníctva AS FF KU 

Ružomberok 19. 03. 2018 

 

Prítomní členovia predsedníctva AS FF KU:  
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. – predseda AS FF KU 
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD. – podpredsedníčka AS FF KU za zamestnaneckú časť 
Bc. Samuel Štefan Mahút – podpredseda AS FF KU za študentskú časť 
doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. – tajomníčka AS FF KU 
  
Program rokovania: 

1. Žiadosť dekana FF KU o schválenie úprav v materiáloch týkajúcich sa prijímacieho konania 
pre bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2018/2019  

 
Hlasovanie o programe:  
    za:  4 hlasy  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov 
Program vo vyššie uvedenej štruktúre bol schválený. 
 
1. Žiadosť dekana FF KU o schválenie úprav v materiáloch týkajúcich sa prijímacieho konania pre 
bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy uskutočňované v akademickom roku 
2018/2019  
Materiály viažuce sa k prijímaciemu konaniu pre študijné programy prvého, druhého a tretieho 
stupňa boli schválené na 15. zasadnutí (19. 9. 2017 – bakalárske študijné programy), 16. zasadnutí (9. 1. 
2018 – magisterské študijné programy), 17. zasadnutí (27. 2. 2918 – doktorandské študijné programy) 
AS FF KU. Predsedníctvo AS FF KU sa materiálmi opätovne zaoberalo na základe žiadosti dekana FF 
KU doc. Mgr. Mareka Babica, PhD., ktorý predsedníctvo požiadal o schválenie navrhnutých úprav. 
Išlo o: 
§ aktualizáciu študijných programov, ktoré FF KU plánuje uskutočňovať v akademickom roku 

2018/2019 (prijímacie konanie pre bakalárske a magisterské študijné programy);  
§ aktualizáciu tém dizertačných prác v študijnom programe teória a dejiny žurnalistiky (prijímacie 

konanie pre doktorandské študijné programy). 
Diskusia predsedníctva sa týkala nasledujúcich tematických okruhov: 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
formujúca myseľ i srdce 



a) študijný program germanistika (v budúcom roku sa neotvára prvý ročník ani v bakalárskom ani 
v magisterskom stupni) a anglistika a amerikanistika (prvý ročník sa v budúcom akademickom roku 
otvára na bakalárskom stupni);  
b) plánovaný počet prijatých uchádzačov na bc. študijný program história (v materiáli prečiarknuté 
číslo 10 – omyl, plánovaný počet  ostáva nezmenený); 
c) zmeny počtu dizertačných tém v študijnom programe  teória a dejiny žurnalistiky.  
Okruhy a) a b) boli telefonicky prekonzultované s prodekankou pre vzdelávanie a výchovu Jelou 
Kehoe, PhD.  
 
Hlasovanie o navrhnutých zmenách v dokumentoch: 
   za: 4 hlasy  proti: 0 hlasov  zdržal sa: 0 hlasov  
 
 
Uznesenie P-AS FF KU I. č. 2018/5P/1: 
Predsedníctvo AS FF KU schvaľuje navrhnuté úpravy v materiáloch vzťahujúcich sa na prijímacie 
konanie pre bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy uskutočňované 
v akademickom roku 2018/2019.  
Predsedníctvo AS FF KU zároveň žiada, aby záverečná formulácia v materiáloch Upravené 
v predsedníctve AS FF KU dňa... bola nahradená znením Zmeny schválené v predsedníctve AS FF KU 19. 3. 
2018.     
 
Hlasovanie o znení uznesenia:  
   za: 4 hlasov  proti: 0  hlasov   zdržal sa: 0 hlasov  
 
 
V Ružomberku 19. marca 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 


