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Zápisnica č. 3/2018  

zo 16. (riadneho) zasadnutia Akademického senátu  

PF KU v Ružomberku 

 

 

Dátum zasadnutia: 05.  06.  2018 

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

 

PRÍTOMNÍ – PODĽA PREZENČNEJ LISTINY: 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť: Ing. Renáta Bellová, PhD.; doc. Ing. Jaroslav 

Demko, CSc.;  Ing. Zuzana Gejdošová, PhD.; doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M. A.; 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD; doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.; doc. ThDr. 

Branislav Kľuska, PhD.; doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.; Mgr. Zuzana Kuráňová, doc. 

RNDr. Milan Lehotský, CSc.; PaedDr. Miriam Matejová, PhD.; PaedDr. Dominika Pažítková, 

PhD.;  PhDr. Viera Šilonová, PhD.; RNDr. Štefan Tkačik, PhD.; RNDr. Ivana Tomčíková, 

PhD. 

Členovia AS PF KU za študentskú časť: Mgr. Lucia Bellová; Mgr. Katarína Kobelová;     

Mgr. Beáta Valentínyová.  

 

NEPRÍTOMNÍ:  

Ospravedlnení: prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.; doc. PhDr. Irena 

Kamanová, PhD.; Dr. Rosangela Libertini, PhD.; doc. Ing. Jana Piteková, PhD.;  

Veronika Ilavská; Boris Kočko; Barbora Mojžišová 

Neospravedlnení: 0  

Pozastavené členstvo: Bc. Róbert Švec. 

HOSTIA: Podľa prezenčnej listiny.  
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Úvod a privítanie 

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

privítal všetkých členov AS PF KU a otvoril jeho zasadnutie modlitbou. Následne vyzval 

tajomníčku senátu, aby potvrdila počet prítomných členov senátu a jeho uznášania schopnosť. 

Počet prítomných členov bol 17. Senát bol uznášania schopný. Predseda senátu zagratuloval 

doc. Demkovi k zvoleniu za rektora KU a uistil, že senát bude spolupracovať na rozvoji 

univerzity. Predseda senátu informoval, že trom členom študentskej časti AS PF KU (Bc. 

Petra Pavlíková; Bc. Dominika Pompurová; Bc. Ľubomír Sahuľ) zaniklo členstvo 

v akademickom senáte z dôvodu ukončenia štúdia. Bc. Róbert Švec požiadal v zmysle štatútu 

PF KU o pozastavenie svojho členstva. Následne predseda senátu prešiel k schváleniu 

návrhovej komisie. 

 

Schválenie návrhovej komisie a programu rokovania 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a následne schválení:  

• doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.; 

• Mgr. Zuzana Kuráňová; 

• Mgr. Lucia Bellová. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 17 Súhlasí : 15 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 2 

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Predseda senátu predstavil návrh programu 16. zasadnutia schválený predsedníctvom senátu. 

Opýtal sa, či chce niekto predložiť pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Do diskusie sa 

zapojil RNDr. Štefan Tkačik, PhD. s návrhom doplnenia investícií PF KU do programu,  

predseda senátu ho informoval, že toto je obsiahnuté v treťom bode programu schválenie 

Rozpočtu Pedagogickej fakulty. 

 

 

PROGRAM ROKOVANIA 

1. Prerokovanie správy o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 17. apríla  

do 5. júna 2018; 

2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Pedagogickej fakulty KU za rok 2017; 
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3. Schválenie Rozpočtu Pedagogickej fakulty KU na rok 2018; 

4. Vyhlásenie II. kola prijímacieho konania pre študijné programy uskutočňované 

na Pedagogickej fakulty KU na treťom stupni štúdia (PhD.) v akad. r. 2018/2019; 

5. Novelizácia Zásad volieb Akademického senátu PF KU (pre funkčné obdobie 

2016-2020); 

6. Aktualizácia Organizačnej štruktúry funkčných miest vedecko-pedagogických 

pracovníkov zaradených na katedrách PF KU; 

7. Schválenie menovania člena Disciplinárnej komisie PF KU za študentskú časť 

AO PF KU; 

8. Rôzne. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní : 17     Súhlasí : 17  Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

1. Prerokovanie správy o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 17. apríla  

do 5. júna 2018. 

Predseda senátu informoval o svojej činnosti od posledného zasadnutia senátu. Dňa 18. mája 

2018 obdržal list od Bc. Róberta Šveca so žiadosťou o pozastavenie členstva v akademickom 

senáte v súlade so Štatútom PF KU.   

Dňa 27. mája 2018 predseda senátu poslal list VK KU so žiadosťou o vyjadrenie sa 

k navrhovaným zmenám v Zásadách volieb AS PF KU. Dňa 31. mája 2018 prijal list VK so 

súhlasom k navrhovaným zmenám a novelizácii predmetných zásad volieb AS PF KU.  

Predsedníctvo zasadalo od posledného zasadnutia senátu jeden krát, na 14. zasadnutí 

predsedníctva dňa 28. 05. 2018, ktorého programom bolo prerokovanie a schválenie 

programu 16. zasadnutia AS KU. Predseda senátu sa dňa 04.06. 2018 zúčastnil zasadnutia 

Legislatívnej komisie AS PF KU a 5.06. 2018 zasadnutia Komisie pre ekonomické záležitosti 

a rozvoj AS PF KU. Na obidvoch zasadnutiach boli prerokované materiály k 16. zasadnutiu 

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

nezapojil.  Prebehlo hlasovanie k tomuto bodu, ktorého sa nezúčastnil doc. PaedDr. Vladimír 

Klein, PhD. 
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Uznesenie č. 11/2018 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku berie na 

vedomie správu o činnosti predsedníctva AS PF KU  v období od 17. apríla do 05. júna 

2018. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 16  Za: 16  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení Pedagogickej fakulty KU za rok 2017. 

Predseda senátu poprosil dekana PF KU PaedDr. Petra Kršku, PhD. (ďalej dekan fakulty)  

o predstavenie Výročnej správy o hospodárení PF KU za rok 2017, ktorú predložil na 

schválenie akademickému senátu PF KU.  Dekan fakulty požiadal tajomníčku PF KU Mgr. 

Janku Urbanovú, aby prezentovala predmetný dokument. Tajomníčka PF KU Mgr. Janka 

Urbanová (ďalej tajomníčka fakulty) bližšie informovala o nákladoch a výnosoch podľa 

účtovných položiek v danom dokumente a konštatovala, že celkový hospodársky výsledok 

dosiahla PF KU plusový, čo je veľmi pozitívne. Predseda senátu ocenil snahu pani tajomníčky 

a poďakoval  za jej prácu. 

Následne dostal slovo predseda Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj AS PF KU 

RNDr. Štefan Tkačik, PhD., aby predstavil priebeh zasadnutia Komisie pre ekonomické 

záležitosti a rozvoj, ktorý konštatoval, že aj napriek neľahkej situácii sa podarilo uzavrieť 

hospodárenie PF KU s miernym ziskom a odporúča AS PF KU schváliť Výročnú správu. 

Následne predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej sa zapojili doc. 

PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M. A.; Mgr. Janka Urbanová a RNDr. Štefan Tkačik, PhD.,  

kde sa bližšie objasňovali jednotlivé položky v predloženej správe. Na zasadanie sa dostavila  

Mgr. Beáta Valentínyová.  

 

Uznesenie č. 12/2018 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku schvaľuje 

Výročnú právu o hospodárení Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku za rok 2017. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 18   Za: 17    Proti: 0  Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo schválené. 



Strana 5 z 8 
 

3. Schválenie Rozpočtu Pedagogickej fakulty KU na rok 2018. 

Predseda senátu poprosil dekana fakulty o predstavenie Rozpočtu PF KU na rok 2018, ktorý 

predložil na schválenie akademickému senátu PF KU. Dekan fakulty požiadal tajomníčku 

fakulty, aby prezentovala predmetný dokument spolu s plánom investícií na rok 2018. 

Tajomníčka fakulty podrobne informovala o pláne nákladov a výnosov na rok 2018 a 

 jednotlivých dotáciách MŠVVaŠ SR 2018.  

Následne predseda senátu vyzval predsedu Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj AS 

PF KU RNDr. Štefana Tkačika, PhD., aby predstavil stanovisko komisie k predmetnému 

dokumentu. Predseda komisie konštatoval, že rozpočet je pripravený veľmi precízne podľa 

jednotlivých účtovných položiek, komisia vyslovila poďakovanie za rýchle a kvalitné rozdelenie pani 

tajomníčke fakulty a odporučila dokument AS PF KU schváliť. 

Následne predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej sa zapojil  doc. 

PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., ktorý navrhol zmeny vedeniu fakulty týkajúce sa finančného 

vyrovnania zabezpečenia pedagogicko-psychologického základu, toto zobral senát na 

vedomie.  Predseda senátu vyzval doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., aby svoj návrh 

sformuloval do formy uznesenia č. 14 o ktorom následne prebehlo hlasovanie. 

 

Uznesenie č. 13/2018 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku schvaľuje 

Rozpočet Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na rok 2018. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 18   Za: 18  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 14/2018 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku odporúča 

vedeniu PF KU prerokovať vzájomné medzifakultné finančné vyrovnanie na 

zabezpečenie pedagogicko-psychologického základu (mzdové náklady spojené s 

garantovaním) v učiteľských študijných programoch. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 18   Za: 18  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 
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4. Vyhlásenie II. kola prijímacieho konania pre študijné programy uskutočňované 

na Pedagogickej fakulty KU na treťom stupni štúdia (PhD.) v akad. r. 2018/2019. 

Predseda senátu vyzval dekana fakulty k predstaveniu a zdôvodneniu Žiadosti o schválenie 

podmienok druhého kola prijímacieho konania na PF KU na tretí stupeň štúdia, pre akad. rok 

2018/2019.  Pán dekan  fakulty skonštatoval, že sa sprísnili podmienky prijatia uchádzačov na 

doktorandské štúdium, čo by malo zvýšiť kvalitatívnu úroveň uchádzačov. Následne bola 

otvorená diskusia, do ktorej sa nezapojil nikto.  

 

Uznesenie č.15/2018 

Akademický senát PF KU v Ružomberku vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania pre 

akad. rok 2018/2019 pre študijné programy tretieho stupňa (PhD.) štúdia realizované na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Hlasovanie 

Hlasovalo: 18   Za: 18  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

5. Novelizácia Zásad volieb Akademického senátu PF KU (pre funkčné obdobie 

2016-2020). 

Predseda senátu predstavil a zdôvodnil novelizáciu Zásad volieb do Akademického senátu PF 

KU, ktorú predložil senátu na schválenie. Predmetom novelizácie boli znenia čl. 3, ods. 

2,5,6; čl. 4, ods. 3; čl. 8. ods 2,3,4. V novelizovanom texte bolo znenie upravené tak, aby 

doplňujúce voľby do AS PF KU mohlo vyhlásiť predsedníctvo senátu a nemusel by kvôli 

vyhlasovaniu volieb zvolávaný celý senát. Týka sa to len doplňujúcich volieb, riadne voľby 

by stále vyhlasoval akademický senát. Minulý rok (2017) musel byť akademický senát okrem 

riadnych zasadnutí zvolaný na ďalšie 4 zasadnutia kvôli potrebe vyhlásenia doplňujúcich 

volieb. Cieľom novelizácie je spružnenie práce AS PF KU a zároveň i odbremenenie členov 

senátu od tejto do istej miery čisto administratívnej úlohy. Preto v čl. 3, ods. 2 a čl. 3 ods. 

2,3,4 bola úloha AS PF KU vyhlásiť doplňujúce voľby daná predsedníctvu AS PF KU. Aby 

predsedníctvo nemalo absolútnu moc, tak v čl. 3, ods. 4 a 5 schválenie volebnej komisie pre 

konkrétne doplňujúce voľby podľa novelizácie pripadá Volebnej a mandátovej komisii a v čl. 

8, ods. 4 je dodaná nová veta podľa ktorej, by rozhodnutie senátu nevyhlásiť opakované 

doplňujúce voľby (v tom prípade, ak by sa do predchádzajúcich opakovane nikto neprihlásil) 

musel odobriť senát. Po predstavení a zdôvodnení novelizácie požiadal predsedu Legislatívnej 

komisie AS PF KU doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD., aby predstavil stanovisko 

komisie k prekladanému návrhu novelizácie, ktorá jednohlasne odporučila schváliť túto 

novelizáciu. Následne sa do diskusie zapojil RNDr. Štefan Tkačik, PhD. ohľadom 

zastupovania už neexistujúcej katedry v senáte, odpovedal predseda senátu,   
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Uznesenie č. 16/2018 

 

Akademický senát PF KU v Ružomberku schvaľuje novelizáciu Zásad volieb 

Akademického senátu PF KU (pre funkčné obdobie 2016-2020). 

Hlasovanie 

Hlasovalo: 18   Za: 18  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

6. Aktualizácia Organizačnej štruktúry funkčných miest vedecko-pedagogických 

pracovníkov zaradených na katedrách PF KU; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty, aby predstavil a zdôvodnil navrhované zmeny 

v Organizačnej štruktúre funkčných miest vedecko-pedagogických pracovníkov zaradených 

na katedrách PF KU. Dekan fakulty v stručnosti predstavil a zdôvodnil navrhované zmeny 

a oboznámil dôvody navrhovaných zmien, ktoré vychádzajú z potreby PF KU a potreby 

akreditácie. Následne predseda senátu otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojila doc. PaedDr. 

Zuzana Chanasová, PhD. M.A. ohľadom nových navrhovaných miest, odpovedali jej dekan 

fakulty a predseda senátu. Prebehlo hlasovanie k tomuto bodu programu. 

 

Uznesenie č. 17/2018 

Akademický senát schvaľuje zmeny v Organizačnej štruktúre funkčných miest vedecko-

pedagogických zamestnancov zaradených na katedrách PF KU. 

Hlasovanie 

Hlasovalo: 18   Za: 18   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

7. Schválenie menovania člena Disciplinárnej komisie PF KU za študentskú časť 

AO PF KU. 

Predseda senátu dostal od prodekanky PhDr. Angely Almašiovej, PhD. dňa 24. mája 2018 

žiadosť o schválenie vymenovania nového člena Disciplinárnej komisie PF KU za študentskú 

časť AO PF KU, pretože p. Róbertovi Švecovi zaniklo členstvo dňom ukončenia štúdia na PF 

KU a v tomto prípade neplatí klauzula o pozastavení členstva, tak ako to je v prípade AS PF 

KU. Zároveň je aktuálne potrebné doplniť člena disciplinárnej komisie, pretože prebiehajú 

disciplinárne konania študentov. Predseda senátu navrhol Janu Hanuliakovú, študentku 

sociálnej práce. Keďže v súlade s rokovacím poriadkom hlasovania v personálnych otázkach 

majú byť realizované tajnou voľbou, predseda senátu požiadal Volebnú a mandátovú komisiu 

o realizovanie.  
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Výsledky hlasovania 

Jana Hanuliaková  

Hlasovalo: 18                     Za: 18                      Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 18/2018 

Akademický senát schvaľuje menovanie Jany Hanuliakovej za členku Disciplinárnej 

komisie Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Hlasovanie 

Hlasovalo: 18   Za: 18  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Rôzne 

Predseda senátu v tomto bode informoval o liste, ktorý dostal od Bc. Ľubomíra Sahuľa a bol 

adresovaný všetkým členom AS PF KU, v ktorom sa poďakoval za vzájomnú spoluprácu a 

možnosť prejaviť svoj názor počas jeho pôsobenia v senáte. Predseda senátu tento list poslal 

všetkým členom senátu. 

Ďalej sa v tomto bode doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M.A. informovala 

o plánovaných zmenách stravovania na PF KU v ďalšom období. Odpovedala jej pani 

tajomníčka fakulty, že prebehlo verejné obstarávanie ohľadom zabezpečenia stravovania na 

KU a pravdepodobne budú rovnaké možnosti stravovania i v nasledujúcom akademickom 

roku. 

 

Záver 

Predseda AS PF KU uzavrel zasadnutie záverečnou modlitbou a poďakoval prítomným za 

účasť a uzavrel zasadnutie. 

 

V Ružomberku 05. 06. 2018 

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

Overili (návrhová komisia): 

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

• Mgr. Zuzana Kuráňová (v. r.);  

• Mgr. Lucia Bellová (v. r.). 

 

Schválil:  

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


