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Zápisnica č. 1/2020 

z 27. (riadneho) zasadnutia Akademického senátu  

PF KU v Ružomberku 

 

 

Dátum zasadnutia: 18. februára 2020 

Miesto zasadnutia: m. č. 114, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 11:00 h 

 

PRÍTOMNÍ – PODĽA PREZENČNEJ LISTINY: 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť: prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, 

ArtD.; Ing. Renata Bellová, PhD.; Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.; doc. PaedDr. Tomáš 

Jablonský, PhD;  doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.; doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.; 

Mgr. Zuzana Kuráňová; doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.; Dr. Rosangela Libertini, PhD.;  

Ing. Jozef Macko, PhD.; PaedDr. Miriam Matejová, PhD.; doc. Ing. Jana Piteková, PhD.; 

RNDr. Štefan Tkačik, PhD.; RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.; PaedDr. Miriam Uhrinová, 

PhD.    

 

Členovia AS PF KU za študentskú časť:  Mgr. Katarína Kobelová; Bc. Marián Kotyra; 

Barbora Mojžišová; Patrik Páterek; Mgr. Peter Pekarčík 

 

NEPRÍTOMNÍ:  

Ospravedlnení: doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.; PaedDr. Dominika 

Pažítková, PhD.; PhDr. Viera Šilonová, PhD.; Mgr. Lenka Chlebanová; Boris 

Kočko; Bc. Matej Kostelník; Róbert Švec; Dávid Vinter   

Neospravedlnení: 0 

HOSTIA: Podľa prezenčnej listiny.  

 

Úvod a privítanie 

Predseda AS PF KU doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.  (ďalej predseda senátu) na 

začiatku privítal všetkých členov senátu a otvoril zasadnutie AS PF KU (ďalej senát) 

modlitbou. Následne vyzval tajomníčku senátu, aby potvrdila počet prítomných členov 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=ivana.tomcikova@ku.sk
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senátu a jeho uznášaniaschopnosť. Počet prítomných členov bol 20, senát bol 

uznášaniaschopný. 

Následne predseda senátu prešiel k navrhnutiu a schváleniu návrhovej komisie. 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:  

 Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.; 

 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.;  

 Patrik Páterek. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20   Súhlasí: 18     Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 2 

  Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Predseda senátu predstavil program 27. (riadneho) zasadnutia AS PF KU, ktoré bolo zvolané 

v súlade s platným harmonogramom zasadnutí AS PF KU na rok 2020. Program senátu 

schválilo predsedníctvo senátu spôsobom per rollam. Predseda senátu otvoril k programu 

zasadnutia senátu rozpravu, v ktorej dekan fakulty PaedDr. Peter Krška, PhD. (ďalej dekan 

fakulty) požiadal o doplnenie 6. bodu rokovania: o prerokovanie aktualizácie podmienok 

prijímacieho konania pre študijné programy 1. stupňa (Bc). Podľa tohto návrhu by sa  6. bod 

zmenil z pôvodnej podoby „Aktualizácia podmienok prijímacieho programu pre študijné 

programy 3. stupňa (PhD.) realizované na PF KU v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021“ 

na znenie „Aktualizácia podmienok prijímacieho konania pre študijné programy 1. a 3. stupňa (Bc. a 

PhD.) realizované na PF KU v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021“. Dekan zároveň 

zdôvodnil svoj návrh tým, že ide v aktualizácii podmienok prijímacieho konania pre Bc. stupeň len 

o zmenu dátumu. Predseda senátu prijal tento návrh, keďže ide len formálnu zmenu a nechal o ňom 

hlasovať členov akademického senátu. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20     Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa:. 0. 

Návrh doplnenia programu bol schválený 

 

Následne predseda nechal hlasovať o pozmenenom programe zasadnutia  

Hlasovanie: 

Prítomní: 20   Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0 

Program 27. zasadnutia AS PF KU bol schválený 
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Program rokovania 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 19. XI. 2019 do 

18. II. 2020; 

2. Schválenie Výročnej správy o činnosti AS PF KU za rok 2019;  

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti PF KU za rok 2019; 

4. Schválenie návrhu Štatútu PF KU; 

5. Schválenie návrhu Študijného poriadku PF KU; 

6. „Aktualizácia podmienok prijímacieho konania pre študijné programy 1. a 3. stupňa (Bc. a 

PhD.) realizované na PF KU v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021“.; 

7. Vyhlásenie prijímacieho konania pre študijný program 1. stupňa (Bc.) špeciálna pedagogika 

v externej forme realizovaný na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

v akad. roku 2020/2021; 

8. Schválenie investičného plánu PF KU na rok 2020; 

9. Oboznámenie sa s odpoveďami rektora KU na otázky obsiahnuté  v  uznesení AS PF KU č. 

38/2019; 

10. Rôzne 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Program zasadnutia bol schválený. 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za 

obdobie od 19. XI. 2019 do 18. II. 2020; 

Predseda senátu informoval o svojej činnosti a činnosti predsedníctva od 19. novembra 

2019. Dňa 4.12. 2020 predseda senátu zaslal rektorovi KU list s uznesením č. 38/2019.  Na 

otázky obsiahnuté v tomto uznesení dostal 09. 01. 2020 písomnú odpoveď rektora. 

Oboznámenie sa s týmito odpoveďami a zaujatie stanoviska k nim je predmetom 

schváleného posledného  aktuálneho zasadnutia senátu. Dňa 14. januára 2020 sa uskutočnilo 

zasadnutie predsedníctva senátu, na ktorom bol schválený harmonogram zasadnutí AS PF 

KU na rok 2020. Predseda požiadal členov senátu, aby sa dobre oboznámili s týmto 

harmonogramom, pretože jeho súčasťou sú aj dôležité body, ako napríklad schvaľovanie 

zásad volieb do AS PF KU pre nové funkčné obdobie, vyhlásenie riadnych volieb do AS PF 

KU a volieb dekana PF KU. Po prednesenej správe sa predseda opýtal členov predsedníctva, 

či chcú doplniť túto správu a následne nechal hlasovať o návrhu uznesenia. 

Uznesenie č. 1/2020 

Akademický senát PF KU berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva senátu 

v období od 19. novembra 2019 do 18. februára 2020. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20  Súhlasí: 20     Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
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2. Schválenie Výročnej správy o činnosti AS PF KU za rok 2019;  

Predseda senátu predstavil základnú štruktúru a podobu Správy o činnosti AS PF KU za rok 

2019. Správa reflektuje základné oblasti činnosti senátu v roku 2019, t.j.: personálne 

zloženie senátu za rok 2019; zasadnutia senátu v roku 2019; činnosť senátu v oblasti 

personálneho obsadenia a organizačnej štruktúry fakulty za rok 2019; činnosť senátu 

v legislatívnej oblasti fakulty za rok 2019; činnosť senátu v ekonomickej oblasti fakulty za 

rok 2019; činnosť senátu v oblasti štúdia na fakulte za rok 2019; činnosť predsedníctva AS 

PF KU v roku 2019; činnosť komisií AS PF KU v roku 2019. Po prednesení správy 

predseda senátu otvoril rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil. Následne nechal hlasovať 

o uznesení.  

Uznesenie č. 2/2020 

 Akademický senát schvaľuje Výročnú správu o činnosti Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti PF KU za rok 2019; 

Predseda senátu poprosil dekana fakulty, predstavil Výročnú správu o činnosti PF KU za rok 

2019. K výročnej správe sa vyjadril aj  prodekan fakulty doc. PhDr. PaedDr. Miroslav 

Gejdoš, PhD., zodpovedný za jej zostavenie. Následne predseda senátu vyzval predsedu 

Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj RNDr. Štefana Tkačika, PhD., aby predstavil 

stanovisko komisie k predmetnému dokumentu. Predseda komisie odporúča senátu schváliť 

dokument so zapracovaním pripomienok. Potom predseda senátu  informoval členov senátu, 

že od Komisie pre študijné náležitosti, vedecko-výskumnú činnosť a umenie nedostal žiadne 

stanovisko k predmetnému dokumentu. Následne predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto 

bodu programu, v ktorej členovia predsedníctva AS navrhli do správy zapracovať chýbajúce 

údaje za Katedru chémie PF KU. Po ukončení rozpravy sa pristúpilo k hlasovaniu 

o uznesení.  

Uznesenie č. 3/2020 

Akademický senát schvaľuje Výročnú správu o činnosti Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2019 po formálnej úprave a doplnení 

údajov za Katedru chémie PF KU.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0.  

Uznesenie bolo schválené. 
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4. Schválenie návrhu Štatútu PF KU; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty PaedDr. Petra Kršku, PhD., aby predložil svoj 

návrh štatútu. Dekan stručne predstavil štatút, poukázal na to, že k tomuto návrhu sa senát 

dopracoval po viacerých rokovaniach. Návrh štatútu v takejto podobe bol prepracovaný na 

základe odporúčania Legislatívnej komisie AS KU a bol schválený Veľkým kancelárom 

KU, preto požiadal senát o jeho schválenie. Predseda senátu otvoril rozpravu k tomuto bodu, 

do ktorej sa nikto nezapojil. Následne po ukončení rozpravy predseda senátu nechal 

hlasovať o uznesení a schválení návrhu Štatútu PF KU. 

Uznesenie č. 4/2020 

Akademický senát schvaľuje návrh Štatútu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku a súhlasí s jeho predložením na schválenie Akademickému senátu 

Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20    Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

5. Schválenie návrhu Študijného poriadku PF KU; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty a prodekanku pre výchovu a vzdelávanie PhDr. 

Angelu Almašiovú, PhD., aby predstavili návrh študijného poriadku. Dr. Almašiová uviedla, 

že študijný poriadok bol po jeho prerokovaní v senáte prepracovaný podľa pripomienok 

Veľkého kancelára KU.  Prepracovaný návrh získal súhlas Veľkého kancelára KU. Po 

predstavení Študijného poriadku, predseda senátu otvoril k tomuto bodu rokovania rozpravu, 

do ktorej sa zapojili členova senátu za študentskú časť: Patrik Páterek a Mgr. Peter Pekarčík. 

Na ich otázky, ktoré sa týkali uznávania skúšok študentov a predĺženia skúškového obdobia, 

odpovedala prodekanka Almašiová. Po ukončení rozpravy, nechal predseda senátu hlasovať 

o návrhu študijného poriadku.  

Uznesenie č. 5/2020 

Akademický senát schvaľuje návrh Študijného poriadku Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku a súhlasí s jeho predložením na schválenie 

Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 
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6. Aktualizácia podmienok prijímacieho konania pre študijné 

programy 1. a 3. stupňa (Bc. a PhD.) realizované na PF KU 

v Ružomberku v akademickom roku 2020/2021; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty, aby predstavil stručne zmeny v podmienkach 

prijímacieho konania pre študijné programy 1. a 3. stupňa realizované na PF KU pre 

akademický rok 2020/2021. Dekan fakulty uviedol, že v prípade podmienok prijímacieho 

konania pre 1. stupeň ide o zmenu dátumu konania talentových skúšok pre študijný program 

učiteľstvo telesnej výchovy (jednoodborové i v kombinácii), tak aby sa nekonali ihneď 

v utorok po veľkonočných sviatkoch, kedy sú prázdniny a dovolenky. V prípade 3. stupňa 

ide o zmenu výšky poplatkov tak, aby boli v súlade so smernicou rektora. Po predstavení 

zmien predseda senátu otvoril rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil. Následne po ukončení 

rozpravy nechal  hlasovať o aktualizácii. 

Uznesenie č. 6/2020 

Akademický senát schvaľuje aktualizáciu podmienok prijatia na štúdium študijných 

programov 1. (Bc.) a 3. stupňa (PhD.) realizovaných na PF KU v Ružomberku 

v akademickom roku 2020/2021.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20    Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

7. Vyhlásenie prijímacieho konania pre študijný program 1. stupňa 

(Bc.) špeciálna pedagogika v externej forme realizovaný na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

v akademickom roku 2020/2021; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty, aby stručne predstavil predkladaný dokument. 

Dekan fakulty uviedol, že žiada senát o schválenie podmienok prijímacieho konania pre 

novo akreditovanú externú formu študijného programu 1. stupňa (Bc.). Keďže doklad 

o priznaní práv fakulta dostala v decembri 2019, žiada o aktuálne schválenie podmienok 

prijímacieho konania. Predseda senátu otvoril k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa nikto 

nezapojil. Po ukončení rozpravy nechal hlasovať o uznesení. 

Uznesenie č. 7/2020 

Akademický senát schvaľuje podmienky prijatia na štúdium v študijnom programe 1. 

stupňa (Bc.) špeciálna pedagogika v externej forme realizovaný na Pedagogickej 

fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v akad. roku 2020/2021. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

8. Schválenie investičného plánu PF KU na rok 2020; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty a tajomníčku fakulty Mgr. Janku Urbanovú, aby predstavili 

predložené investičné akcie na rok 2020. Tajomníčka fakulty predstavila investičnú akciu na rok 

2020, ktorou je oprava strechy na budove Inštitútu Juraja Páleša v Levoči. Budova je vo vlastníctve 

fakulty, odhadovaná cena investičnej akcie je 50 tisíc Eur. Následne informovala o pokračujúcej 

investícii, schválenej v roku 2018, ktorou je rekonštrukcia miestností v suteréne budovy PF KU na 

Hrabovskej ceste v Ružomberku. Nejde o novú, len o pokračujúcu investíciu. Predseda senátu 

vyzval predsedu Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj RNDr. Štefana Tkačika, PhD., 

aby predstavil stanovisko komisie k predmetnému dokumentu. Po predstavení súhlasného 

stanoviska komisie, predseda  otvoril rozpravu k tomuto bodu rokovania, do ktorej sa nikto 

nezapojil. Po ukončení rozpravy nechal hlasovať o uznesení. 

Uznesenie č. 8/2020 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

schvaľuje investičnú akciu na rok 2020 - Opravu strechy bloku B Pedagogická fakulta 

Inštitút Juraja Páleša, Levoča a berie na vedomie informáciu o pokračovaní investičnej 

akcie - Adaptácie výučbových priestorov na PF KU – schválenej v roku 2018.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

9. Oboznámenie sa s odpoveďami rektora KU na otázky, obsiahnuté  v 

 uznesení AS PF KU č. 38/2019 

Predseda senátu predstavil členom senátu odpoveď rektora KU na uznesenie č. 38/2019 a 

požiadal  predsedu Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj RNDr. Štefana Tkačika, 

PhD., aby predstavil stanovisko komisie k tejto odpovedi. Následne otvoril rozpravu 

k tomuto bodu rokovania, do ktorej sa zapojil doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., ktorý 

vyjadril svoju nespokojnosť k odpovedi pána rektora, pretože nebol senátu doručený rozpis 

rozdelenia financií rozpočtu KU, tak ako to bolo žiadané v uznesení č. 38/2019. V ďalšej 

rozprave, do ktorej sa zapojili Dr. Tkačik, predseda senátu (ako člen AS KU), dekan fakulty,  

sa zdôraznilo, že v nasledujúcom období AS PF KU bude dbať o presné nastavenie pravidiel 

pri rozdeľovaní dotácií a schvaľovaní rozpočtu KU. Po ukončení rozpravy sa pristúpilo ku 

hlasovaniu. 
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Uznesenie č. 9/2020 

Akademický senát PF KU berie na vedomie odpoveď rektora zo dňa 09. januára 2020 

na uznesenie senátu č. 38/2019, hoci ju považuje za nedostatočnú. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20 Súhlasí: 20   Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

10.  Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod rôzne, do ktorého sa zapojila Dr. Rosangela Libertini, PhD.; 

ktorá upozornila na to, že na akademickej pôde by sme mali (ako učitelia) dohliadať, 

prípadne upozorňovať našich študentov na úpravu ich zovňajšku, aby dodržiavaním etikety 

obliekania vyjadrovali úctu k svojej univerzite, a nie naopak. Mgr. Peter Pekarčík mal 

pripomienku a návrh k úprave dizajnu webovej stránku KU a jej úpravu pre mobilné 

telefóny, s čím súhlasili i prodekanka Almašiová a predseda senátu. Dr. Tkačik opätovne 

otvoril otázku stravovania na KU, k čomu sa vyjadril dekan fakulty, ktorý oznámil, že tento 

rok sa bude na KU vyhlasovať Verejné obstávanie na stravovacie služby.  

  

Záver 

Predseda senátu v závere poďakoval členom senátu za spoluprácu v tomto kalendárnom 

roku a ukončil zasadnutie modlitbou.  

 

V Ružomberku 18. 2. 2020 

 

 

Zapísala: Ing. Renata Bellová, PhD. (v. r.) 

Overili:  

 Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (v. r.); 

 doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. (v. r.);  

 Patrik Páterek (v. r.) 

 

 

Schválil:  

Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. – predseda AS PF KU (v. r.) 


