AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKEJ FAKULTY
Hrabovská cesta 1 , 034 01 Ružomberok
www.ku.sk , tel.: +421 44 432 68 42, fax: +421 44 4304787, e-mail: dekanat@pf.ku.sk

Zápisnica č. 5/2019
z 26. (riadneho) zasadnutia Akademického senátu
PF KU v Ružomberku

Dátum zasadnutia: 19. 11. 2019
Miesto zasadnutia: m. č. 114, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 11:00 h

PRÍTOMNÍ – PODĽA PREZENČNEJ LISTINY:
Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť: Ing. Renata Bellová, PhD.; Ing. Zuzana
Gejdošová, PhD.; doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD; doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.;
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.; doc. PhDr. Helena Kuberová Mgr. Zuzana Kuráňová;
doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.; Dr. Rosangela Libertini, PhD.; Ing. Jozef Macko, PhD.;
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.; PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.; doc. Ing. Jana
Piteková, PhD.; PhDr. Viera Šilonová, PhD.; RNDr. Štefan Tkačik, PhD.; RNDr. Ivana
Tomčíková, PhD.; PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
Členovia AS PF KU za študentskú časť: Mgr. Lenka Chlebanová; Boris Kočko; Mgr.
Katarína Kobelová;; Bc. Marián Kotyra; Patrik Páterek; Dávid Vinter.
NEPRÍTOMNÍ:
Ospravedlnení: prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.; Bc. Matej
Kostelník; Barbora Mojžišová; Mgr. Peter Pekarčík; Róbert Švec.
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
senátu a jeho uznášaniaschopnosť. Počet prítomných členov bol 23, senát bol
uznášaniaschopný.
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Následne predseda senátu prešiel k navrhnutiu a schváleniu návrhovej komisie.
Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:
• Mgr. Zuzana Kuráňová;
• Ing. Jozef Macko, PhD.;
• Lenka Chlebanová.
Hlasovanie:
Prítomní: 23 Súhlasí: 21

Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 2

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená.
Predseda senátu predstavil program 26. (riadneho) zasadnutia AS PF KU, ktoré bolo zvolané
v súlade s platným harmonogramom zasadnutí AS PF KU na rok 2019. Pôvodný program
bol schválený na poslednom zasadnutí predsedníctva senátu. Dekan Pedagogickej fakulty
KU PaedDr. Peter Krška, PhD. (ďalej dekan fakulty) požiadal dňa 19. 11. 2019 pred
začiatkom 26. zasadnutia AS PF KU o stiahnutie dvoch bodov plánovaného programu
(pôvodne 5. a 6. bodu programu: Schválenie návrhu Štatútu PF KU; Schválenie návrhu
Študijného poriadku PF KU) z dnešného zasadnutia senátu. Preto predseda senátu predložil
členom senátu nový – skrátený program rokovania, bez spomínaných bodov a nechal o ňom
hlasovať.

Program rokovania
1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 10. X.
2019 do 19. XI. 2019 posledného zasadnutia AS PF KU;
2. Doplnenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2020/2021 pre študijné
programy prvého stupňa štúdia (Bc.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej
univerzity v Ružomberku;
3. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2020/2021 pre študijné
programy druhého stupňa štúdia (Mgr.) realizované na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku;
4. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2020/2021 pre študijné
programy tretieho stupňa štúdia (PhD.) realizované na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku;
5. Oboznámenie sa s odpoveďami rektora KU na otázky, obsiahnuté v uznesení AS PF
KU č. 31/2019;
6. Rôzne.
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Hlasovanie:
Prítomní: 23 Súhlasí: 23

Nesúhlasí: 0

Zdržali sa: 0

Program zasadnutia bol schválený.
1.

Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od
10. X. 2019 do 19. XI. 2019 posledného zasadnutia AS PF KU

Predseda senátu informoval o svojej činnosti a činnosti predsedníctva od 10. októbra 2019.
Dňa 29. 10. 2019 sa zúčastnil zasadnutia AS KU, na ktorom informoval rektora KU
o uzneseniach AS PF KU č. 31-32/2019. Dňa 24. 10. 2019 rektorovi KU adresoval list,
ktorý obsahoval otázky AS PF KU týkajúce rozdelenia pridelených dotácií pre súčasti KU
a rozpočtu KU. Na tieto otázky dňa 5. 11. 2019 obdržal písomnú odpoveď rektora.
Oboznámenie sa s týmito odpoveďami a zaujatie stanoviska k nim je predmetom
schváleného 5. bodu aktuálneho zasadnutia senátu. Dňa 12. novembra sa uskutočnilo
zasadnutie predsedníctva senátu, na ktorom bol schválený program 26. zasadnutia AS PF
KU. Dňa 18. novembra 2019 predseda senátu dostal list od doc. PaedDr. Tomáša
Jablonského, PhD., ktorý sa zriekol postu predsedu Legislatívnej komisie AS PF KU,
k čomu sa aj sám vyjadril. Predseda senátu oznámil výsledky volieb do AS KU a informoval
členov senátu, že doc. Jablonský bol zvolený za predsedu AS KU a Mgr. Pekarčík za
tajomníka AS KU. Následne sa predseda senátu opýtal členov predsedníctva, či chcú doplniť
jeho správu. Potom otvoril k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil.
Uznesenie č. 34/2019
Akademický senát PF KU berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva senátu
v období od 10. októbra do 19. novembra 2019.
Hlasovanie:
Prítomní: 23 Súhlasí: 23

Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

2. Doplnenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2020/2021 pre
študijné programy prvého stupňa štúdia (Bc.) realizované na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku;
Predseda akademického senátu požiadal prodekanku pre výchovu a vzdelávanie PF KU
PhDr. Angelu Almášiovú, PhD., aby predstavila predmetné doplnenie podmienok
prijímacieho konania pre bakalárske študijné programy pre akademický rok 2020/2021
a zdôvodnila nevyhnutnosť tohto doplnenia. Po prezentácii pani prodekanky, predseda
fakulty otvoril k predmetnému dokumentu rozpravu, do ktorej sa nik nezapojil. Po ukončení
rozpravy nechal predseda fakulty hlasovať o uznesení.
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Uznesenie č. 35/2019
Akademický senát schvaľuje doplnenie Podmienok prijímacieho konania pre akad.
rok 2020/2021 pre študijné programy prvého stupňa (Bc.) realizované na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Hlasovanie:
Prítomní: 23 Súhlasí: 23

Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

3. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2020/2021 pre študijné
programy druhého stupňa štúdia (Mgr.) realizované na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku;
Predseda senátu požiadal prodekanku PhDr. Angelu Almášiovú, PhD., aby predstavila
predkladané podmienky prijímacieho konania. Prodekanka podrobne informovala
o podmienkach, plánovaných počtoch študentov. Po prezentovaní materiálu predseda senátu
otvoril rozpravu k materiálu. Do rozpravy sa prihlásila Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., ktorá
predložila za Katedru sociálnej práce návrh aktualizácie profilu absolventa študijného
programu Sociálna práca. Prodekanka PhDr. Almášiová súhlasila s pozmeňujúcim návrhom.
Po ukončení rozpravy nechal predseda senátu hlasovať o uznesení, ktorého súčasťou bol už
aj nový profil absolventa študijného programu Sociálna práca na II. stupni štúdia.
Uznesenie č. 36/2019
Akademický senát schvaľuje Podmienky prijímacieho konania pre akad. rok
2020/2021 pre študijné programy druhého stupňa (Mgr.) realizované na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Hlasovanie:
Prítomní: 23 Súhlasí: 23

Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

4. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2020/2021 pre študijné
programy tretieho stupňa štúdia (PhD.) realizované na Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku;
V tomto bode programu predseda senátu predstavil bližšie predmetný materiál. Po
prezentácii materiálu predseda senátu otvoril k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa nik
neprihlásil. Po ukončení rozpravy nechal predseda senátu hlasovať o nasledovnom uznesení.
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Uznesenie č. 37/2019
Akademický senát schvaľuje Podmienky prijímacieho konania pre akad. rok
2020/2021 pre študijné programy tretieho stupňa (PhD.) realizované na Pedagogickej
fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Hlasovanie:
Prítomní: 23 Súhlasí: 23

Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie bolo schválené.

5.

Oboznámenie sa s odpoveďami rektora KU na otázky, obsiahnuté v uznesení AS
PF KU č. 31/2019.

Predseda senátu už informoval, že dňa 5. 11. 2019 dostal od rektora KU listom odpovede na
otázky sformulované v uznesení č. 31/2019. Tento list bol zaslaný členom senátu, ktorí sa
mohli s ním oboznámiť. Predseda senátu požiadal RNDr. Štefana Tkačika, PhD. ako
predsedu Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj pri AS PF KU, aby predstavil
stanovisko komisie k odpovediam rektora. Predseda komisie skonštatoval, že odpovede
rektora sú nedostačujúce a zdôvodnenia nedávajú jasné odpovede. V spoločnej rozprave
viacerých členov senátu boli vznesené pripomienky k odpovediam a bolo navrhnuté nové
uznesenie, kde sa preformulovali resp. spresnili otázky, ktoré budú opätovne zaslané pánovi
rektorovi. Predseda senátu otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojil doc. Jablonský, ktorý
podporil tento návrh. Následne prebehlo hlasovanie k uzneseniu. Zo zasadnutia odišla
PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.
Uznesenie č. 38/2019
Akademický senát PF KU berie na vedomie odpovede rektora obsiahnuté v liste z 5.
11. 2019 (CZ5517/2019). Avšak zdôvodnenie uvádzané v tomto liste nedáva odpovede
na 1. a 2. položenú otázku. Preto si Vás úctivo dovoľujeme požiadať o vysvetlenie:
1) Prečo došlo ku požiadavke predkladateľa rozpočtu pre KU na rok 2019
ku značnému navýšeniu rozpočtu? Na aký účel budú použité finančné
prostriedky, ktoré boli schválené AS KU v časti rektorát?
2) Výsledkom bolo schválenie rozpočtu pre rektorát vo výške 219% (resp. 211 %
po odpočítaní príspevku na AIS2, ktorý sa platí prvýkrát v histórii) oproti roku
2018, aj napriek tomu, že prevažná časť súčastí univerzity musí hospodáriť so
stratami. Práve pre odpovede na uvedené otázky by sme požiadali o rozpis
rozdelenia financií získaných z rozpočtu podľa tabuľky v prílohe.
Hlasovanie:
Prítomní: 22 Súhlasí: 22

Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0

Uznesenie bolo schválené.
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6.

Rôzne

V tomto bode predseda senátu oslovil študentskú časť senátu a spolu s prodekankou PhDr.
Almášiovou ich požiadal o stretnutie týkajúce sa ich účasti na celoslovenskom školení, ktoré
bude zamerané na štandardy a kvalitu vysokoškolského vzdelávania..
Docent Lehotský otvoril otázku propagácie a inzercie KU, pretože v tlači (konkrétne
v prílohe denníka SME) absentovala prezentácia našej univerzity. K tomu problému sa
vyjadrila prodekanka doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD., ktorá informovala, že je to
problém nielen našej fakulty, je to otázka súčinnosti financovania inzercie a propagácie celej
KU. K tomu sa ďalej vyjadrili Dr. Tkačik, Patrik Páterek, Mgr. Lenka Chlebanová.

Záver
Predseda senátu v závere poďakoval členom senátu za spoluprácu v tomto kalendárnom
roku a ukončil zasadnutie modlitbou.

V Ružomberku 19. 11. 2019

Zapísala: Ing. Renata Bellová, PhD. (v. r.)
Overili:
• Mgr. Zuzana Kuráňová (v. r.);
• Ing. Jozef Macko, PhD. (v. r.);
• Lenka Chlebanová (v. r.).

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