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Zápisnica č. 2/2018 

z 13. zasadnutia predsedníctva senátu 
 

Dátum zasadnutia: 10. 04. 2018 

Miesto zasadnutia: m. č. 109, Hrabovská cesta 1, Ružomberok  

 

Prítomní – podľa prezenčnej listiny: 

Predseda AS PF KU: doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Podpredseda AS PF KU za študentskú časť: Bc. Ľubomír Sahuľ;  

Tajomník AS PF KU: Ing. Renáta Bellová, PhD. 

 

Neprítomní: 1 

Podpredseda AS PF KU za zamestnaneckú časť: doc. Ing. Jana Piteková, PhD. 

Hostia: 

 

Úvod  

Predseda AS PF KU na začiatku privítal prítomných členov vedenia senátu a zároveň uviedol 
ospravedlnenie doc. Pitekovej. Následne predstavil program zasadnutia, s ktorým prítomní členovia 
predsedníctva AS PF KU jednohlasne súhlasili. 

 

1. Informácia o činnosti predsedu; 
2. Program 15. zasadnutia AS PF KU; 
3. Rôzne 

 
1. Informácia o činnosti predsedu 

Predseda AS PF KU informoval o svojej činnosti od posledného zasadnutia AS PF KU (27. 

februára 2018). Pravidelne sa zúčastňoval zasadnutí vedenia PF KU, na ktorých sa operatívne riešili 

aktuálne úlohy a problémy. Dňa 27. februára 2018 popoludní (po zasadnutí AS PF KU) sa zúčastnil 

zasadnutia senátu univerzity, na ktorom bol schválený štatút univerzity, ten bol následne poslaný na 

Ministerstvo školstva, vedy a športu SR so žiadosťou o jeho registráciu, ktorá však doteraz 

neprebehla. Ďalej bol schválený dlhodobý zámer Katolíckej univerzity v Ružomberku, na ktorého 

základe bolo možné následne pristúpiť k tvorbe dlhodobý zámer fakulty. Na senáte bola tiež 
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schválená investícia (oprava oplotenia areálu KU) ako rekonštrukcia ešte neopravených izieb pre 

študentov so špecifickými potrebami v bloku C. Na podnet senátu následne zasadala legislatívna 

komisia AS KU, ktorej sa predseda zúčastnil. Na tomto zasadnutí boli prerokované Zásady volieb do 

ŠRVŠ za Katolícku univerzitu v Ružomberku.  

Predseda taktiež informoval, že dňa 10. 04. 2018 sa popoludní zúčastní zasadnutia AS KU, 
do programu ktorého sú zahrnuté dva dôležité body, vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu rektora 
KU a vyhlásenie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ. Následne otvoril predseda k tomuto bodu rozpravu. 
Prítomní členovia predsedníctva nemali k tomuto bodu výrazné pripomienky. 

 

2. Program 15. zasadnutia AS PF KU 
Predseda senátu predstavil návrh programu 15. zasadnutia AS PF KU, ktorý bol oproti 

schválenému harmonogramu aktualizovaný. Navrhol vypustiť dva body: 1) Schválenie rozpočtu PF KU 

na rok 2018, 2) Prerokovanie Štatútu PF KU (prvé čítanie). Do programu nie je možné zaradiť návrh 

rozpočtu PF KU, pretože ešte nebolo na univerzite schválené rozdelenie dotácie na rok 2018. 

Vzhľadom na fakt, že na Ministerstve školstva ešte nebola ukončená registrácia novelizovaného 

univerzitného štatútu, nie je možné pristúpiť k schvaľovaciemu procesu štatútu fakulty.  

Predseda nato navrhol zaradiť tri ďalšie body programu: 1) na základe žiadosti dekana 
vyhlásenie II. kola prijímacieho konania na PF Ku pre akad. r. 2018/2019; 2) schválenie volebnej 
komisie doplňujúcich volieb do ŠRVŠ; 3) prerokovanie zrieknutia sa členstva v AS PF KU PhDr. Heleny 
Orieščíkovej, PhD. 

Následne k tomuto bodu otvoril rozpravu, prítomní členovia predsedníctva súhlasili 
s navrhovaným programom 15. zasadnutia AS PF KU v podobe: 
 

Úvod a privítanie 

Schválenie návrhovej komisie a programu rokovania 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 14. 
zasadnutia AS PF KU; 

2. Schválenie Výročnej správy o činnosti PF KU za rok 2017; 
3. Schválenie Dlhodobého zámeru PF KU pre roky 2018 – 2023; 
4. Schválenie Volebnej komisie pre doplňujúce voľby do ŠRVŠ; 
5. Vyhlásenie II. kola prijímacieho konania pre akad. rok 2018/2019 pre študijné 

programy prvého (bc.) a druhého (mgr.) stupňa štúdia realizované na Pedagogickej 
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku; 

6. Prerokovanie vzdania sa členstva v AS PF KU PhDr. Heleny Orieščíkovej, PhD.; 
7. Rôzne. 

Záver 

 

3. Rôzne 
V bode rôzne informoval predseda senátu o pripravovanom stretnutí vedenia PF KU s ministerkou 

školstva. Potom členovia predsedníctva diskutovali o prebiehajúcich akreditáciách a aktuálnych 

počtoch podaných prihlášok. 

 

 

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. v.r. 

Predseda AS PF KU  


