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Zápisnica č. 5/2020 

z 31. (riadneho) zasadnutia Akademického senátu  

PF KU v Ružomberku 

 
Dátum zasadnutia: 13. septembra 2020 

Miesto zasadnutia: A129, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 10:00 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. Vladimír 

Klein, 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.; PhDr. Dominika Pažítková, PhD.; 

doc. Ing. Jana Piteková, PhD.; PhDr. Viera Šilonová, PhD.; RNDr. Štefan Tkačik, PhD.; 

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.;  

Členovia AS PF KU za študentskú časť: Mgr. Lenka Chlebanová; Bc. Marián Kotyra; 

Barbora Mojžišová;  Bc. Patrik Páterek; Mgr. Peter Pekarčík;  

 

NEPRÍTOMNÍ:  

Ospravedlnení: doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.; PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.; 

Bc. Matej Kostelník; 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 pozvaných hostí. Z pozvaných hostí sa 

ospravedlnili rektor KU  a Veľký kancelár KU. Predseda senátu otvoril zasadnutie AS PF 

KU (ďalej senát) modlitbou. Následne vyzval tajomníčku senátu, aby potvrdila počet 

prítomných členov senátu a jeho uznášaniaschopnosť. Počet prítomných členov bol 21, senát 

bol uznášaniaschopný. 

Predseda senátu prešiel k navrhnutiu a schváleniu návrhovej komisie. 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:  

• Ing. Jozef Macko, PhD.;   

• RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.; 

• Bc. Patrik Páterek. 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=ivana.tomcikova@ku.sk
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Hlasovanie: 

Prítomní: 21  Súhlasí:  19 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 2 

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Predseda senátu predstavil program 31. zasadnutia AS PF KU, ktoré bolo zvolané v súlade 

so schváleným harmonogramom zasadnutí AS PF KU na rok 2020. Keďže nik z členov 

senátu nemal námietky, predseda senátu nechal hlasovať o programe rokovania.  

 

 

Program rokovania 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 8. 

septembra do 13. októbra 2020; 

2. Schválenie Školného a poplatkov spojených so štúdiom na PF KU v akad. r. 

2021/2022; 

3. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2021/2022 pre 

študijné programy druhého stupňa štúdia (Mgr.) realizované na Pedagogickej 

fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku; 

4. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2021/2022 pre 

študijné programy tretieho stupňa štúdia (PhD.) realizované na Pedagogickej 

fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku;  

5. Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana PF KU pre funkčné obdobie 

2020-2024; 

6. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti AS PF KU za funkčné obdobie 

2016 – 2020; 

7. Rôzne. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21   Súhlasí: 21   Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0 

Program 30. zasadnutia AS PF KU bol schválený. 

 

 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za 

obdobie od 8. septembra do 13. októbra 2020; 

Od posledného zasadnutia predseda senátu sa zúčastňoval pravidelných stretnutí vedenia 

fakulty, na ktorých bola prerokovávaná najmä aktuálna situácia spojená s epidemiologickou 

krízou v Slovenskej republike a ďalšie pokračovanie prezenčnej metódy vyučovania. Dňa 6. 

októbra 2020 sa uskutočnilo 24. zasadnutie predsedníctva AS PF KU, na ktorom bol 

prerokovaný a schválený návrh programu 31. zasadnutia AS PF KU ako i prerokované 

ďalšie eventuality pokračovania v práci senátu, ak by došlo k zmene formy vyučovania a k 

sprísneniu epidemiologických podmienok. 
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Uznesenie č. 25/2020 

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

od 8. septembra do 13. októbra 2020. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 21 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

2. Schválenie Školného a poplatkov spojených so štúdiom na PF KU 

v akad. r. 2021/2022; 

Predseda akademického senátu požiadal PaedDr. Petra Kršku, PhD. (ďalej dekan fakulty), 

aby predložil návrh Školného a poplatkov spojených so štúdiom na PF KU v akad. r. 

2021/2022. Dekan stručne predstavil predložený dokument a odôvodnenie predloženej 

výšky školného. Následne k tomuto bodu bola otvorená rozprava, do ktorej sa zapojil doc. 

PaedDr. Vladimír Klein, PhD. s pripomienkou k výške poplatkov niektorých študijných 

programov, odpovedala mu prodekanka PhDr. Angela Almašiová, PhD., dekan fakulty  

a predseda senátu. V rozprave ďalej vystúpil RNDr. Štefan Tkačik, PhD., ktorý mal 

pripomienky ku 6. časti predloženého materiálu - Poplatky spojené s ďalším vzdelávaním, 

ohľadom študentov, ktorí nestihnú za 2 roky štúdia dokončiť záverečnú prácu. K tomuto 

bodu sa vyjadrili Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., prodekanka Angela PhDr. Almašiová, PhD., 

Mgr. Lenka Chlebanová, PaedDr. Miriam Matejová, PhD., ďalej dekan fakulty, predseda 

senátu. Po diskusii navrhli doc. Vladimír Klein a Dr. Tkačik pozmeňujúce návrhy uznesenia 

a pristúpilo sa k hlasovaniu za pozmeňujúce návrhy, taktiež sa hlasovalo za doplnenie 

uznesenia a následne za úplné znenie uznesenia č. 26/2020. 

 

Pozmeňujúci návrh RNDr. Štefana Tkačika, PhD.:  

Doplniť 6. bod smernice za bod B: Poslucháči po skončení štandardnej dĺžky rozširujúceho 

štúdia, ktorí majú splnené všetky študijné povinnosti, okrem odovzdanej záverečnej práce 

alebo dostatočnej pedagogickej praxe. Poplatok 10€. 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh RNDr. Tkačika, PhD.: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 5 Nesúhlasí: 4  Zdržali sa: 12 

Pozmeňujúci návrh nebol schválený. 

 

 

Pozmeňujúci návrh doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD.: 

Návrh na zrovnoprávnenie školného a poplatkov pre všetky študijné odbory (body I., II., 

III.) na PF KU 2021/22 vo výške 850,- Eur. 

Hlasovanie za pozmeňujúci návrh doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD.: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 5     Nesúhlasí: 10  Zdržali sa: 6 

Pozmeňujúci návrh nebol schválený. 
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Hlasovanie o doplnení uznesenia č. 26/2020: 

Akademický senát žiada dekana fakulty, aby inicioval doplnenie Smernice rektora o výške 

školného a poplatkoch spojených so štúdiom, aby pri rozširujúcom štúdiu mohol dekan 

znížiť poplatok až do výšky 95 percent po presiahnutí štandardnej dĺžky štúdia, ak študenti 

majú splnené všetky študijné povinnosti okrem odovzdanej záverečnej práce. 

Prítomní: 21 Súhlasí: 13     Nesúhlasí: 1  Zdržali sa: 7 

Doplnenie uznesenia č. 26/2020 bolo schválené. 

 

 

Uznesenie č. 26/2020 

Akademický senát schvaľuje Školné a poplatky spojené so štúdiom na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku pre akademický rok 2021/2022. Akademický senát 

žiada dekana fakulty, aby inicioval doplnenie Smernice rektora o výške školného 

a poplatkoch spojených so štúdiom, aby pri rozširujúcom štúdiu mohol dekan znížiť 

poplatok až do výšky 95 percent po presiahnutí štandardnej dĺžky štúdia, ak študenti majú 

splnené všetky študijné povinnosti okrem odovzdanej záverečnej práce. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 21 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

3. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2021/2022 

pre študijné programy druhého stupňa štúdia (Mgr.) realizované na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku; 

Predseda senátu požiadal najskôr dekana fakulty, ako predkladateľa dokumentu a následne 

pani prodekanku PhDr. Angelu Almašiovú, PhD., ktorá vypracovala podmienky 

prijímacieho konania, aby predstavili predmetný dokument. Pani prodekanka stručne uviedla 

podmienky prijímacieho konania pre študijné programy II. stupňa uskutočňované na PF KU 

v akad. r. 2021/2022. Následne k tomuto bodu otvoril predseda senátu rozpravu, do ktorej  

sa zapojila Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. a objasnila zmeny v profile absolventov študijného 

programu Sociálna práca. Prešlo sa k hlasovaniu o uznesení.  

 

Uznesenie č. 27/2020 

Akademický senát schvaľuje podmienky prijímacieho konania pre II. stupeň štúdia 

(Mgr.) študijných programov uskutočňovaných na PF KU v akad. r. 2021/2022. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 21 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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4. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2021/2022 

pre študijné programy tretieho stupňa štúdia (PhD.) realizované na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty, ako predkladateľa dokumentu, aby ho bližšie 

predstavil. Následne k tomuto bodu otvoril predseda senátu rozpravu, do ktorej sa nik 

nezapojil a nechal hlasovať o uznesení.  

 

Uznesenie č. 28/2020 

Akademický senát schvaľuje podmienky prijímacieho konania pre III. stupeň štúdia 

(PhD.) študijných programov uskutočňovaných na PF KU v akad. r. 2021/2022. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 21 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

5. Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana PF KU pre funkčné 

obdobie 2020-2024; 

Predseda AS PF KU predstavil znenie uznesenia, ktorým akademický senát vyhlasuje voľby 

kandidáta na funkciu dekana PF KU pre funkčné obdobie 2020-2024. Predseda senátu 

otvoril k uzneseniu rozpravu, do ktorej sa zapojili RNDr. Štefan Tkačik, PhD.  a doc. RNDr. 

Milan Lehotský, CSc., ohľadom súčasnej krízovej situácie na Slovensku. Predseda senátu 

skonštatoval, že ak nastanú ďalšie zmeny súčasného stavu, tak sa tomu prispôsobíme 

a budeme to riešiť priebežne, aby sa dodržali všetky nariadenia rektora KU v Ružomberku, 

ako i nariadenia vlády SR. Po predstavení uznesenia sa prešlo k hlasovaniu. 

 

 

Uznesenie č. 29/2020 

Akademický senát PF KU v Ružomberku vyhlasuje  voľby kandidáta na funkciu dekana PF 

KU podľa nasledujúceho harmonogramu:  

• navrhovanie kandidátov na funkciu dekana PF KU do: štvrtka 26.11.2020 do 

12:00; 

• zverejnenie mien platne navrhnutých kandidátov: v piatok 27.11.2020 

do 12.00 hod. na web stránke AS PF KU; 

• verejné predstavenie kandidátov: 1.12.2020, o 10. 00 hod. v miestnosti A129; 

• voľby kandidáta na dekana PF KU: 1.12.2020, po skončení predstavovania 

kandidátov v miestnosti A114. 
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Právo navrhovať najviac jedného uchádzača o kandidatúru na funkciu dekana podľa čl. 8, 

ods. 5 Štatútu PF KU majú:  

• člen AS PF KU;  

• dekan;  

• minimálne 20 členov Akademickej obce PF KU, ktorí nie sú vyššie spomenutí. 

 

Návrhy sa odovzdávajú písomnou formou predsedovi volebnej komisie Doc. RNDr. 

Milanovi Lehotskému, CSc. a musia obsahovať: meno, titul, vedeckú hodnosť, funkčné a 

pracovné zaradenie kandidáta; stručný zoznam doterajšej praxe; písomný súhlas kandidáta s 

kandidatúrou, meno a podpis navrhovateľa (navrhovateľov).  

Návrhové listiny budú k dispozícii na vrátnici PF KU a u členov volebnej komisie.  

Predseda volebnej komisie bude návrhové listiny preberať osobne v dňoch: 

• 23. novembra 2020 v čase od 9:00 do 10:00 v miestnosti č. 139;  

• 25. novembra 2020 v čase od 10:00 do 11:00 v miestnosti č. 139; 

• 26. novembra 2020 v čase od 10:00 do 11:00 v miestnosti č. 139;  

Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 26. novembra 2020 do 

12:00 na nasledovnú adresu: Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.; Hrabovská cesta 1; 03401 

Ružomberok. Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 26. novembri 2020 (po 

12:00 hod), nebudú akceptované. 

Volebná komisia po overení všetkých náležitostí podaných návrhov vyhotoví zoznam platne 

navrhnutých kandidátov a zverejní na web stránke AS PF KU v piatok 27. 11. 2020 do 12.00 

hod.  

Verejné predstavenie kandidátov riadi predseda volebnej komisie. Každý kandidát má 15 

minút na predstavenie, prednesenie vlastného návrhu realizácie dlhodobého zámeru rozvoja 

fakulty. Voľby kandidáta na dekana PF KU sa uskutočnia na zasadnutí AS PF KU v 

Ružomberku.  

Uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb riadi volebná komisia v zložení:  

• Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. – predseda volebnej komisie; 

• Doc. Ing. Jana Piteková, PhD.; 

• Mgr. Peter Pekarčík. 

Volebná komisia pred uskutočnením samotného aktu hlasovania na základe platne podaných 

návrhov vyhotoví hlasovacie lístky. Hlasovací lístok pre každé kolo volieb obsahuje 

abecedný zoznam platne navrhnutých kandidátov. Každý kandidát má priradené poradové 
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číslo. Členovia AS zakrúžkujú na hlasovacom lístku poradové číslo jedného kandidáta. 

Hlasovacie lístky, na ktorých je zakrúžkovaný väčší počet kandidátov alebo nie je 

zakrúžkované poradové číslo žiadneho z kandidátov, sú neplatné. Voľby kandidáta na 

funkciu dekana PF KU sa riadia Štatútom PF KU čl. 8, ods. 5-7. 

 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 21 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Uznesenie č. 29/2020  bolo schválené. 

 

 

6. Prerokovanie a schválenie Správy o činnosti AS PF KU za funkčné 

obdobie 2016 – 2020; 

Predseda senátu uviedol, že správu o činnosti akademického senátu za funkčné obdobie 

2016 – 2020 predkladá ako súhrn činnosti a práce. Po stručnom predstavení činnosti senátu 

poďakoval všetkým členom senátu, ako i jednotlivým komisiám senátu. Následne predseda 

otvoril rozpravu, do ktorej sa zapojili RNDr. Tkačik, PhD. a doc. Ing. Jana Piteková, PhD., 

ktorí úprimne poďakovali predsedovi senátu za kvalitnú prácu počas svojho funkčného 

obdobia. Po ukončení rozpravy nechal predseda hlasovať o uznesení. 

 

Uznesenie č. 30/2020 

Akademický senát berie na vedomie Správu o činnosti Akademického senátu Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za funkčné obdobie 2016 –2020, ako ju 

predložil predseda senátu. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 21 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

7. Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod rôzne, do ktorého sa zapojil Bc. Patrik Páterek, s otázkou 

ďalšieho fungovania vyučovacieho procesu na fakulte, vzhľadom na situáciu, kedy je veľa 

študentov v karanténe a účasť na vyučovaní je veľmi nízka. K tejto otázke sa vyjadril dekan 

fakulty, RNDr. Tkačik, PhD. predseda senátu a prodekanka Rusnáková. Ďalšou témou 

v bode rôzne bola otázka Mgr. Petra Pekarčíka, ktorý inicioval diskusiu k blížiacej sa 

akreditácii, do ktorej sa zapojili viacerí členovia senátu a prodekanka Rusnáková v tomto 

bode iniciovala  študentov ku koordinácii, ako i k potrebe vytvoriť Študentskú radu, ktorá na 

univerzite absentuje.   
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Záver 

Predseda senátu na záver poďakoval členom senátu a ukončil zasadnutie modlitbou.  

 

 

V Ružomberku 13. októbra 2020 

 

 

 

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

 

Overili: 

• Ing. Jozef Macko, PhD. (v.r) ;   

 

• RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. (v.r.); 

 

 

• Bc. Patrik Páterek (v.r.). 

 

 

Schválil:  

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


