Zápisnica č. 3/2017
zo 4. zasadnutia predsedníctva senátu
Dátum zasadnutia: 21.02.2017
Miesto zasadnutia: m. č. 139, Hrabovská cesta 1, Ružomberok
Prítomní – podľa prezenčnej listiny:
Predseda AS PF KU: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
Podpredseda AS PF KU za zamestnaneckú časť: doc. Ing. Jana Piteková, PhD.
Podpredseda AS PF KU za študentskú časť: Bc. Ľubomír Sahuľ;
Tajomník AS PF KU: Mgr. Zuzana Hatalová
Neprítomní: 0
Hostia:

Úvod a privítanie
Predseda AS PF KU na začiatku privítal všetkých členov vedenia senátu a vedenie PF
KU ako pozvaných hostí a následne predstavil program zasadnutia, s ktorým prítomní
členovia predsedníctva AS PF KU jednohlasne súhlasili.
1. Informácia o činnosti predsedu
2. Harmonogram a program riadnych zasadnutí AS PF KU do konca roka 2017
3. Rôzne
Záver

Program
1. Informácia o činnosti predsedu
Predseda AS PF KU poinformoval o svojej účasti na zasadnutiach vedenia PF KU, ako
i o komunikácii s Veľkým kancelárom KU týkajúcej sa plánovanej inaugurácii dekana PF KU.
Informoval taktiež o svojom stretnutí s predsedom AS KU, ktorého vyzval k vyhláseniu
doplňujúcich volieb do AS KU, keďže sa uvoľnil mandát po PaedDr. Petrovi Krškovi, PhD,
ktorému menovaním za dekana PF KU automaticky zanikol mandát. Predseda AS PF KU
taktiež infomoval o svojej komunikácii s predsedníčkou Volebnej komisie pre doplňujúce
voľby do AS PF KU, ktoré sa majú uskutočniť 1. marca 2017 o logistickom zabezpečení volieb.
Členovia predsedníctva AS PF KU zobrali na vedomie informáciu o činnosti predsedu AS PF
KU.

2. Harmonogram a program riadnych zasadnutí AS PF KU do konca roka 2017
Doc. Branislav Kľuska uviedol, že tento bod programu vyplýva z Rokovacieho poriadku,
podľa ktorého má predsedníctvo AS PF KU spravidla na začiatku semestra schváliť
harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU, ktorých počet by mal byť dva na semester.
Následne uviedol, že obsah zasadnutí je podmienený aj povinnosťami AS, ktoré mu určuje
Zákon o vysokých školách. Akademický senát podľa § 27, odst. 1 tohto zákona schvaľuje:
 rozpočet fakulty;
 dlhodobý zámer fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom VŠ, predložený;
dekanom po prerokovaní vo VR;
 výročnú správu o činnosti fakulty a výročnú správu o hospodárení predloženú
dekanom;
 podmienky prijatia na štúdium;
 vyjadruje sa k zlúčeniu, zriadeniu pracovísk;
 raz za rok podáva správu o svojej činnosti.
Následne otvoril diskusiu k tomuto bodu, do ktorej sa zapojil jednotliví členovia vedenia
fakulty a predsedníctva AS PF KU, ktorí spresnili, kedy je možné očakávať prípravu
jednotlivých materiál pre prerokovanie a schválenie konkrétnych dokumentov. Mgr. Janka
Urbanová poukázala na to, že vzhľadom na dátum účtovnej uzávierky a postup pri príprave
ceoluniverzitného rozpočtu ako reálny dátum schvaľovania fakultného rozpočtu vidí začiatok
júna 2017. Dekan fakulty predstavil svoj plán prípravy nového organizačného poriadku na
začiatku nového akad. r. 2017/2018. Doc. Rusnáková poukázala na to, že je potrebné najskôr
počkať na schválenie celonuniverzitného dlhodobého plánu a potom je možné vypracovať
fakultný plán. Zároveň však poukázala na to, že vedenie už chce postupne v súčinnosti
s katedrami pripraviť dlhodobý zámer fakulty a plán činnosti, ten však bude musieť byť
následne zosúladený s univerzitným dlhodobým zámerom. PhDr. A. Almášiová predstavila
zákonné požiadavky schvaľovania podmienok prijatia na štúdium na jednotlivých stupňoch.
Bc. Sahúľ upozornil, že pred schvaľovaním podmienok prijatia na štúdium a predložením
návrhu výšky študijného a poplatkov za štúdium je potrebné urobiť ich analýzu. Po rozsiahlej
diskusii predstavil predseda AS PF KU návrh harmonogramu zasadnutí AS PF KU, ktorý bol
jednohlasne schválený:

Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2017
25. apríl 2017
Úvod a privítanie
1. Správa o činnosti predsedníctva AS PF KU;
2. Výročná správa fakulty;
3. Výročná správa AS PF KU;
4. Rôzne
Záver
13. jún 2017
Úvod a privítanie
1. Správa o činnosti predsedníctva AS PF KU;
2. Výročná správa o hospodárení PF KU za rok 2016;
3. Rozpočet PF KU;

4. Rôzne
Záver
26. september 2017
Úvod a privítanie
1. Správa o činnosti predsedníctva AS PF KU;
2. Schvaľovanie študijného a poplatkov za štúdium na PF KU pre akad. r. 2018/2019;
3. Organizačný poriadok fakulty;
4. Podmienky prijatia na štúdium na PF KU na I. stupeň štúdia pre akad. r. 2018/2019;
5. Rôzne
Záver
21. november 2017
Úvod a privítanie
1. Správa o činnosti predsedníctva AS PF KU;
2. Podmienky prijatia na štúdium na PF KU na II. stupeň štúdia pre akad. r. 2018/2019;
3. Podmienky prijatia na štúdium na PF KU na III. stupeň štúdia pre akad. r. 2018/2019;
4. Rôzne
Záver

Hlasovanie:
Za:
4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Harmonogram riadnych zasadnutí AS PF KU na rok 2017 bol schválený.
3. Rôzne
Bc. Ľubomír Sahúľ predniesol žiadosť, aby študenstká časť AO bola podrobnejšie informovaná
o dianí na PF KU, opýtal sa na možné spôsoby realizovania tejto prosby. Predniesol viaceré
otázky, na ktoré mu predseda AS PF KU a členovia vedenia PF KU odpovedali.
V Ružomberku 22. 02. 2017
Doc. Branislav Kľuska, PhD.
Predseda AS PF KU

