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Zápisnica č. 2/2020 

z 28. (riadneho) zasadnutia Akademického senátu  

PF KU v Ružomberku 

 

 

Dátum zasadnutia: 3. júna 2020 

Miesto zasadnutia: m.č. 129, 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. 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.; 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; Mgr. Katarína Kobelová; 

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

 

NEPRÍTOMNÍ:  

Ospravedlnení: PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.; Bc. Matej Kostelník; Bc. 

Róbert Švec,. 

Neospravedlnení: Boris Kočko; Dávid Vinter 

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, osobitne pána rektora KU doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. 

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. 

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

 Mgr. Katarína Kobelová. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 23    Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 3   

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Predseda senátu predstavil program 28. (riadneho) zasadnutia AS PF KU, ktoré bolo zvolané 

v súlade s platným harmonogramom zasadnutí AS PF KU na rok 2020 a aktuálnymi 

epidemiologickými podmienkami.  

Program senátu schválilo predsedníctvo senátu spôsobom per rollam a bol zaslaný členom 

senátu v pozvánke na zasadnutie senátu. Zároveň predseda senátu signalizoval, že tajné 

hlasovanie v 5., 6. a 7. bode bude z praktických dôvodov prebiehať súbežne. 

 

Program rokovania 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 18. 

februára do 3. júna 2020; 

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

3. Prerokovanie návrhu Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2020-2024 

(prvé čítanie); 

4. Prerokovanie úprav Rokovacieho poriadku Akademického senátu PF KU 

v Ružomberku (prvé čítanie); 

5. Voľba predsedu Legislatívnej komisie pri AS PF KU; 

6. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie doc. PaedDr. Roberta Rozima, PhD. za 

externého člena Vedeckej rade PF KU; 

7. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie fakulty 

z rady študentov; 

8. Rôzne 

Záver 

 

Následne predseda nechal hlasovať o programe zasadnutia. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 23  Súhlasí: 23     Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Program 28. zasadnutia AS PF KU bol schválený. 
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1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za 

obdobie od 18. februára 2020 do 3. júna 2020; 

Predseda senátu informoval členov senátu, že od posledného zasadnutia senátu predsedníctvo 

vykonávalo svoju činnosť predovšetkým prostredníctvom elektronickej komunikácie, 

vzhľadom na epidemiologickú situáciu. Zároveň informoval členov senátu, že v súvislosti 

s núdzovým stavom Národná rada slovenskej republiky prijala 22. apríla 2020 Novelizáciu 

zákona č. 131/2002 (s platnosťou od 25. 04. 2020), ktorý sa v § 108 ods. 10 a v § 108e ods. 1 

a 3  sa týka aj práce a funkčného obdobia akademického senátu v čase krízovej situácie. Dňa 

26. júna 2020 sa uskutočnilo zasadnutie AS KU, na ktorom bol schválený Nový štatút 

pedagogickej fakulty KU a Nový študijný poriadok PF KU v Ružomberku. Po predstavení 

činnosti predsedníctva sa predseda AS PF KU opýtal, či chce niekto z predsedníctva doplniť 

jeho správu a otvoril k danému bodu rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil. Po ukončení 

rozpravy nechal predseda senátu hlasovať o uznesení. 

Uznesenie č. 10/2020 

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

v období od 18. februára 2020 do 3. júna 2020. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 23 Súhlasí: 23 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

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

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

o predstavenie Výročnej správy o hospodárení PF KU za rok 2019. Dekan stručne predstavil 

obsah výročnej správy a výsledok hospodárenia fakulty vykázaný vo výkaze ziskov a strát za 

rok 2019. Výsledok hospodárenia PF KU za rok 2019 bola strata po zdanení vo výške 

193,423,078€. Po predstavení výročnej správy požiadal predseda senátu RNDr. Štefana 

Tkačika, PhD. – predsedu Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj pri AS PF KU, aby 

predstavil stanovisko komisie, ktorá komunikovala on-line formou. Skonštatoval, že síce PF 

KU vykázala dosť veľkú stratu, ale verí, že sa to v budúcnosti zlepší. Predseda senátu spresnil, 

že strata bola na strane  výnosov. Členovia Ekonomickej komisie odporučili AS PF KU 

schváliť výročnú správu, no požiadali o odpoveď na tri nasledovné otázky: 1.) Pri analýze 

výnosov a nákladov sa niektoré položky dosť odlišovali od plánu (položka „iné ostatné 

výnosy“, najmä školné a poplatky so štúdiom). Aké nástroje sa použijú na zvýšenie príjmov 

z tejto činnosti? 2.) Aké nástroje má fakulta na motivovanie pedagogických a výskumných 

zamestnancov, aby projekty písali a uchádzali sa o ne? 3.) V správe sa spomína aj využívanie 

zdrojov Európskej únie, v akej miere sa fakulta zapája do výziev na získanie financií z týchto 

zdrojov? Pani tajomníčka PF KU Mgr. Janka Urbanová  odpovedala na otázky nasledovne: 

1.) pokles v položke iné výnosy vznikol z dôvodu poklesu na školnom za externé štúdium, 
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spôsobené zníženým počtom exter. študentov a poklesom výnosov v poplatkoch za 

celoživotné vzdelávanie, ktoré bolo spôsobené zmenou zákona o pedagogických a  odborných 

zamestnancoch, ktorý nadobudol platnosť v septembri 2019 a vykonávacie predpisy k danému 

zákonu boli stanovené k 1.1.2020, čo spôsobilo výpadok daných výnosov. V roku 2020 sa už 

predpokladá zastabilizovanie frekventantov centra 

celoživotného vzdelávania. Pre zvýšenie záujmu o štúdium na PF KU a celej KU pedagogická 

fakulta sa zúčastňuje rôznych podujatí a propagácií s cieľom zvýšiť záujem o štúdium na našej 

fakulte. 2.) Zamestnanci PF KU sú motivovaní hlavne tým, že  v rámci svojej pracovnej 

náplne  riešia  projekty. Ich  výsledkom sú výstupy, ktoré ich 

posúvajú v kariérnom raste. A v súčasnej  zložitej finančnej  situácii je možnosť 

prostredníctvom projektu získavať materiálne zabezpečenie pre riešiteľský kolektív. V roku 

2020 bolo podaných 25 projektov KEGA a VEGA. 3.) Katolícka univerzita reaguje na výzvy 

zverejnené Ministerstvom školstva na projekty zo  zdrojov EÚ. V súčasnosti sa realizuje 

medzinárodný projekt Erazmus+ Strategické partnerstva, ktorý bol schválený a bude 

realizovaný do roku 2022. Taktiež na schválenie čakajú tri ďalšie projekty Erazmus + , 

Creative Europe a pod. Do rozpravy tohto programu sa nikto nezapojil, prešlo sa k hlasovaniu 

uznesenia 

Uznesenie č. 11/2020 

Akademický senát PF KU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení PF KU  za rok 2019. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 23 Súhlasí: 23 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

3. Prerokovanie návrhu Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 

2020-2024 (prvé čítanie); 

Predseda senátu predstavil návrh Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2020-2024 

spolu s dôvodovou správou. Akademický senát v súlade so Štatútom Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku čl. 6 ods. 6 pracuje v zložení členov, ktorých presný 

počet pre dané funkčné obdobie upravujú Zásady volieb do AS PF KU, ktoré v súlade s  § 33 

ods. 2 písmeno c) Zákona č. 131/2002 Z. z. vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v súlade s  čl. 6, ods. 21 písmeno b) Štatútu PF KU predkladá na schválenie AS PF 

KU predseda AS PF KU. Vzhľadom na fakt že súčasné funkčné obdobie AS PF KU trvá do 

7. 11. 2020, predseda AS PF KU v súlade so štatútom PF KU predkladá navrhované znenie 

Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie AS PF KU od 2020 do 2024. Podľa týchto 

zásad sa budú riadiť aj riadne voľby do AS PF KU, ktoré podľa schváleného harmonogramu 

zasadnutí AS PF KU plánuje vyhlásiť na septembrovom zasadnutí senátu (ich možné 

uskutočnenie 20. alebo 27. októbra 2020). Základom Návrhu Zásad volieb do AS PF KU boli 

doteraz platné zásady, v ktorých boli vykonané úpravy nevyhnutné vzhľadom na aktuálne 
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znenie nového Štatútu KU, nového Štatútu PF KU a platného Organizačného poriadku PF 

KU. Všetky zmeny oproti Zásadám volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2016 – 2020 

sú vyznačené v znení návrhu žltou farbou. Nové zásady volieb vychádzajú z platného Štatútu 

KU v Ružomberku a novoschváleného Štatútu PF KU (čl. 5 ods. 2), podľa ktorých 

„Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s 

fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (ďalej len 

„zamestnanecká časť akademickej obce fakulty“) a študenti zapísaní na študijných 

programoch uskutočňovaných na fakulte (ďalej len „študentská časť akademickej obce 

fakulty“)“.  Z tohto dôvodu bol upravený čl. 1, ods. 3) ako i čl. 4 ods. 1; čl. 6, ods. 2 a čl. 7, 

ods. 2 písmeno b) a c) Zásad volieb.  

Vzhľadom na fakt, že členovia akademického senátu vyjadrili vôľu zachovať zástupné zloženie 

zamestnaneckej časti AS PF KU (jeden člen senátu za každú katedru, ktorá zabezpečuje 

akreditovaný študijný program), celkový počet členov zamestnaneckej časti AS PF KU bol 

podľa platného organizačného poriadku a v súlade s platnými akreditačnými právami 

upravený na 16. Keďže jednu tretinu senátu majú (podľa § 26, ods. 1 Zákona č. 131/2002o 

vysokých školách) tvoriť študenti, ich počet je v návrhu zásad upravený na číslo 8. Spolu 

členov senátu v novom funkčnom období má byť 24. Tento upravený počet vystupuje v čl. 1 

ods. 5 a 6 a čl. 2 ods. 1 a 2 navrhovaných Zásad volieb. Zastúpenie študentov podľa 

jednotlivých stupňoch štúdia je následne upravený v čl. 7 ods. 4 písmeno b). čl. 3 ods. 4 návrhu 

zásad tak, aby bolo zrejmé, že harmonogram riadnych volieb schvaľuje AS PF KU a nielen 

predsedníctvo senátu, ako je to pri doplňujúcich voľbách. Čl. 2, ods. 4  Zásad bol upravený tak, 

aby zodpovedal číslovaniu článkov nového Štatútu PF KU. Po predstavení návrhu a dôvodovej 

správy vyzval predseda senátu predsedu Legislatívnej komisie pri AS PF KU doc. Jablonského, 

PhD., aby predstavil stanovisko komisie. Doc. Jablonský predstavil odporúčacie stanovisko 

komisie, zároveň predstavil aj niekoľko návrhov na formálne úpravy ako i hlavnú námietku, 

že zamestnanci zaradení na Centre celoživotného vzdelávania (CCV)  nemôžu byť volení vo 

voľbách a je im tak upierané pasívne volebné právo. Preto navrhol pozmeňujúci návrh, podľa 

ktorého by okrem členov jednotlivých katedier boli volení aj zamestnanci CCV. Podľa toho by 

stúpol počet volených zástupcov zamestnaneckej časti AO PF KU na 17 a patrične k tomu aj 

počet študentov na 9.  Predseda akademického senátu ako predkladateľ Zásad volieb do AS PF 

KU si tento návrh v súlade s rokovacím návrhom osvojil a predstavil návrh zásad aj 

s osvojeným pozmeňujúcim návrhom. Otvoril k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa prihlásil 

doc. Klein, PhD. ktorý navrhol do budúcna, aby sa prihliadalo pri počte zástupcov senátu i na 

veľkosť katedier.  Predseda senátu mu odpovedal a pripomenul, že ide o prvé čítanie, ktoré 

bude zaslané Veľkému kancelárovi KU na vyjadrenie. Následne sa prešlo ku hlasovaniu tohto 

bodu programu. 

 

Uznesenie č. 12/2020 

Akademický senát PF KU prerokoval Zásady volieb do AS PF KU (funkčné obdobie 

2020 – 2024) a súhlasí s ich predložením Veľkému kancelárovi KU na vyjadrenie. 

Hlasovanie: 
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Prítomní: 23    Súhlasí:  23 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

4. Prerokovanie úprav Rokovacieho poriadku Akademického senátu PF 

KU v Ružomberku (prvé čítanie); 

Predseda senátu predstavil úpravy Rokovacieho poriadku AS PF KU, ktoré vyplynuli zo 

zmeny Štatútu PF KU a z aplikačnej praxe doterajšieho znenia Rokovacieho poriadku. Keďže 

dňa 26. mája 2020 bol Akademickým senátom Katolíckej univerzity v Ružomberku schválený 

Štatút Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, vznikla potreba dať do 

súladu Rokovací poriadok AS PF KU so znením nového štatútu, keďže v texte sa rokovací 

poriadok odvoláva na ustanovenia Štatútu PF KU, ktoré majú v novom znení iné čísla 

článkov. Preto boli upravené čl. 4 ods. 2 a 4; čl. 8 ods. 2; čl. 9 ods. 1 a 2; čl. 10 ods. 2; čl. 21 

ods. 1 a 6; čl. 26 ods. 1 a 2.  

Ďalej bol doplnený ods. 7 čl. 20 rokovacieho poriadku, ktorý formalizuje a dáva legislatívny 

rámec zaužívanej praxi v AS PF KU dvojkolového procesu schvaľovania vnútorných 

predpisov, ktoré v súlade s § 34 ods. 1 Zákona č. 131/2002 o vysokých školách, musia pred 

schvaľovaním v senáte získať písomný súhlas Veľkého kancelára KU. Nakoniec bola 

vzhľadom na skúsenosť s rokovaním senátu v minulosti navrhnutá úprava čl. 25 ods. 5 

písmeno a) Rokovacieho poriadku AS PF KU. Toto ustanovenie vymenúva taxatívne, o čom 

sa nemôže hlasovať per rollam v senáte – sú to činnosti predstavené v § 27 ods. 1 písmená 

a) až l) Zákona o vysokých školách. Navrhujem vypustiť písmeno h), čo znamená, že o  

vyhlásení prijímacieho konania by bolo možné hlasovať per rollam. Ide najmä o prípady 

novoakreditovaných študijných programov, kedy treba zareagovať promptne a vyhlásiť 

prijímacie konanie, tak aby mohli byť prijímaní noví študenti a mohlo sa začať vyučovať 

v týchto študijných programoch. Po predstavení dôvodovej správy požiadal doc. Jablonského, 

aby predstavil stanovisko Legislatívnej komisie AS PF KU. Predseda LK AS PF KU 

predstavil súhlasné stanovisko komisie, pričom poukázal na niektoré potrebné formálne 

úpravy. Predseda senátu otvoril rozpravu k tomuto bodu, do ktorej sa už nikto nezapojil. 

Následne po ukončení rozpravy predseda senátu nechal hlasovať o uznesení. 

 

Uznesenie č. 13/2020 

Akademický senát PF KU prerokoval novelizáciu Rokovacieho poriadku AS PF KU 

a súhlasí s jeho predložením Veľkému kancelárovi KU na vyjadrenie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 23 Súhlasí:  23 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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5. Voľba predsedu Legislatívnej komisie pri AS PF KU; 

6. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie doc. PaedDr. Roberta 

Rozima, PhD. za externého člena Vedeckej rade PF KU; 

7. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej 

komisie fakulty z rady študentov; 

 

Predseda senátu uviedol, že tajné hlasovanie k trom po sebe nasledujúcim bodom bude 

prebiehať naraz. Najskôr potvrdil, že doc. Jablonský sa zriekol funkcie predsedu LK AS KU 

a preto je potrebné z členov komisie zvoliť jej predsedu. Požiadal členov senátu, aby 

predstavili návrhy. Doc. Jablonský navrhol za predsedu LK pri AS PF KU Ing. Zuzanu 

Gejdošovú, PhD., ktorá so svojou kandidatúrou súhlasila. Keďže nikto nepredložil iný návrh, 

predseda senátu potvrdil túto kandidatúru.  

Následne k bodu č. 6 predseda senátu vyzval dekana fakulty, aby predstavil svoj návrh na 

vymenovanie nového externého člena VR PF KU. Dekan uviedol, že toto menovanie je 

potrebné, pretože viacerým externým členom VR sa skončilo členstvo vo vedeckej rade 

(úmrtím) a preto je potrebné doplniť počet externých členov, aby bol dodržaný zákonom 

stanoveným pomer externých a interných členov VR. Zároveň stručne predstavil svojho 

kandidáta doc. PaedDr. Roberta Rozima, PhD. z UMB v Banskej Bystrici, ktorého VPCh 

a CV členovia senátu dostali spolu s pozvánkou na senát. Po predstavení kandidáta predseda 

senátu otvoril k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa nik nezapojil. 

K siedmemu bodu predseda senátu vyzval dekana fakulty a pani prodekanku PhDr. Angelu 

Almašiovú, PhD., aby predstavili svoj návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie 

z radu študentov. Prodekanka uviedla, že v súčasnosti sa chystajú disciplinárne konania 

z rôznych dôvodov, a pretože súčasťou disciplinárnej komisie majú byť aj študenti. Žiada 

o schválenie návrhu na vymenovanie za člena disciplinárnej komisie z radu študentov. 

Zároveň prodekanka predstavila navrhnutú kandidátku Mgr. Zdenku Zastkovú, študentku 

doktorandského štúdia na katedre predškolskej a elementárnej pedagogiky. Predseda senátu 

otvoril k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil. 

Predseda senátu po predstavení bodov 5. 6. a 7. požiadal predsedu Volebnej a mandátovej 

komisie pri AS PV KU doc. RNDr. Milana Lehotského, CSc., aby predstavil spôsob tajného 

hlasovania. Následne prebehlo tajné hlasovanie. Po ukončení hlasovania doc. Lehotský 

predstavil výsledky hlasovania. Po tajnom hlasovaní (pred hlasovaním o jednotlivých 

uzneseniach) odišiel zo zasadnutia doc. Jablonský. 

Ad bod. 5 Voľba predsedu Legislatívnej komisie pri AS PF KU; 

Kandidát: Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. 

Hlasovalo: 23        Za: 22  Proti: 0 Zdržalo sa: 1 
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Predseda AS PF KU nechal hlasovať o uznesení 

Uznesenie č. 14/2020 

Akademický senát PF KU berie na vedomie zvolenie Ing. Zuzany Gejdošovej, PhD. za 

predsedníčku Legislatívnej komisie AS PF KU. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 22 Súhlasí: 21 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 1 

Ad bod. 6 Schválenie návrhu dekana na vymenovanie doc. PaedDr. Roberta Rozima, PhD. za 

externého člena Vedeckej rade PF KU; 

Návrh dekana: doc. PaedDr. Robert Rozim, PhD. 

Hlasovalo: 23  Za: 23    Proti: 0 Zdržalo sa: 0 

Predseda senátu nechal hlasovať o uznesení 

Uznesenie č. 15/2020 

Akademický senát PF KU berie na vedomie schválenie  doc. PaedDr. Roberta Rozima, 

PhD. za člena Vedeckej rady PF KU v Ružomberku. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 22 Súhlasí: 22 Nesúhlasí: 0 Zdržalo sa: 0 

Ad 7. Schválenie návrhu dekana na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie fakulty z rady 

študentov: 

Návrh: Mgr. Zdenka Zastková 

Hlasovalo: 23  Za: 22  Proti: 0 Zdržalo sa: 1 

Predseda senátu nechal hlasovať o uznesení 

Uznesenie č. 16/2020 

Akademický senát PF KU berie na vedomie schválenie  na vymenovanie Mgr. Zdenky 

Zastkovej za členku Disciplinárnej komisie PF KU. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 22 Súhlasí: 22 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0 

 

Uznesenia boli schválené. 
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8. Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod rôzne, v ktorom signalizoval, že s veľkou pravdepodobnosťou sa 

dňa 17. júna uskutoční mimoriadne zasadnutie AS PF KU s bodom Schválenie rozpočtu PF 

KU na rok 2020, keďže sa plánuje v najbližších týždňoch schválenie rozdelenia dotácie 

pridelenej KU na rok 2020 a následne aj schválenie rozpočtu KU. Požiadal prítomných, aby 

sa vyjadrili k tomuto termínu, či sa budú môcť zúčastniť 17. júna (ako možné dátumy boli 

predstavené aj 16. a 18.jún) zasadnutia AS PF KU a ktorá hodina by im najviac vyhovovala. 

Ďalej predseda senátu informoval členov senátu, že novým kvestorom KU sa stal  PaedDr.  Ján 

Kamoďa, PhD.   

V tomto bode sa prihlásil Mgr. Pekarčík, ktorý mal otázku pre zefektívnenie webovej stránky 

univerzity, aké sú možnosti zapojenia študentov do jej vizuálneho vylepšenia. Odpovedal mu 

doc. Lehotský, ktorý sa vyjadril pozitívne k možnej spolupráci študentov s katedrou 

informatiky. 

 

Záver 

Predseda senátu v závere poďakoval členom senátu za účasť a požiadal doc. Adamka 

o ukončenie zasadnutia modlitbou.  

 

 

 

V Ružomberku 3. júna 2020 

 

 

 

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

Overili: 

 Mgr. Zuzana Kuráňová (v.r.); 

 Ing. Jozef Macko, PhD. (v.r.); 

 Mgr. Katarína Kobelová (v.r). 

 

Schválil:  

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


