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Zápisnica č. 4/2018  

zo 17. (riadneho) zasadnutia  

Akademického senátu PF KU v Ružomberku 

 

Dátum zasadnutia: 18. septembra  2018 

Miesto zasadnutia: m. č. 114, Hrabovská cesta 1, Ružomberok , 10:00 

 

PRÍTOMNÍ – PODĽA PREZENČNEJ LISTINY: 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť: Ing. Renáta Bellová, PhD.; prof. PaedDr. Mgr. art. 

Rastislav Biarinec, ArtD.; Ing.  Zuzana Gejdošová, PhD.;  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.; Dr. Rosangela Libertini, 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. 

Členovia AS PF KU za študentskú časť:  Mgr. Katarína Kobelová; Boris Kočko; Mgr. Beáta 

Valentínyová; Bc. Róbert Švec. 

NEPRÍTOMNÍ:  

Ospravedlnení: Veronika Ilavská; Barbora Mojžišová. 

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 AS PF KU a poprosil prodekana doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., aby 

otvoril zasadnutie AS PF KU (ďalej senát) modlitbou.  

Následne predseda senátu vyzval podpredsedníčku senátu, aby potvrdila počet prítomných členov 

senátu a jeho uznášania schopnosť. Počet prítomných členov bol 20. Senát bol uznášania schopný. 

Predseda senátu informoval, že dvaja členovia zamestnaneckej časti senátu sa vzdali členstva: doc. 
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PhDr. Irena Kamanová, PhD. kvôli tomu, že zaniklo pracovisko, ktoré v senáte zastupovala, a doc. 

PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD. M. A., z dôvodu nástupu na materskú dovolenku. Doc. Ing. 

Jaroslavovi  Demkovi, CSc. zaniklo automaticky členstvo podľa zákona nastúpením do funkcie 

rektora univerzity. Jednej členke študentskej časti AS PF KU – Mgr. Lucii Bellovej – zaniklo 

členstvo v akademickom senáte z dôvodu prerušenia štúdia. Zo zasadnutia senátu sa ospravedlnila 

študentka Barbora Mojžišová a Veronika Ilavská. Z pozvaných hostí sa ospravedlnil pán rektor Doc. 

Ing. Jaroslav  Demko, CSc. a prodekan doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. Následne 

predseda senátu prešiel k schváleniu návrhovej komisie. 

     

Schválenie návrhovej komisie a programu rokovania 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a následne schválení:  

 Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.; 

 PhDr. Viera Šilonová, PhD.; 

 Mgr. Katarína Kobelová. 

Hlasovanie: 

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

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Následne predseda senátu predstavil návrh programu 17. zasadnutia schválený predsedníctvom 

senátu na jeho 15. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 09. 2018. Opýtal sa, či chce niekto 

predložiť pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh. Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

PROGRAM ROKOVANIA 

1. Prerokovanie správy o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 5. júna  do 18. 

septembra 2018; 

2. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 pre novo-

akreditovaný študijný program prvého stupňa štúdia (Bc.) Špeciálna pedagogika 

realizovaný na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku; 

3. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 pre 

študijný novo-akreditovaný program tretieho stupňa štúdia (PhD.) Predškolská 

a elementárna pedagogika realizovaný na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku; 

4. Schválenie Školného a poplatkov spojených so štúdiom na PF KU v akademickom roku. 

2019/2020; 
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5. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2019/2020 pre 

študijné programy prvého stupňa štúdia (Bc.) realizované na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku; 

6. Schválenie návrhu dekana PF KU na odvolanie člena VR PF KU a vymenovanie nového 

člena VR PF KU;  

7. Zaujatie stanoviska k návrhu Republikovej únie zamestnávateľov Konceptu reformy 

terciárneho vzdelávania na Slovensku; 

8. Rôzne. 

 

Hlasovanie: 

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

Program zasadnutia bol schválený. 

 

1. Prerokovanie správy o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 5. júna  do 18. 

septembra 2018. 

Predseda senátu informoval o svojej činnosti a činnosti predsedníctva senátu od posledného 

zasadnutia AS PF KU.  Po poslednom zasadnutí AS PF KU sa zúčastnil ešte pred dovolenkovým 

obdobím dňa 19. 06. 2018 zasadnutia AS KU, na ktorom bol schválený Investičný plán KU na rok 

2018 a Rozpočet univerzity na rok 2018.  

Dňa 22.08.2018 dostal list od doc. PhDr. Ireny Kamanovej, PhD., v ktorom sa zriekla členstva v AS 

PF KU z dôvodu, že pracovisko, ktoré zastupovala (Inštitút v Starej Ľubovni) už bolo zrušené. Dňa 

10.9.2018 prijal list od doc. PaedDr. Zuzany Chanasovej, PhD. M. A. zo dňa 3. 09.2018, v ktorom sa 

zriekla členstva v AS PF KU z dôvodu nastúpenia na materskú dovolenku. Dňa 10. 09. 2018 si 

predseda senátu vyžiadal potvrdenie z Personálneho a mzdového oddelenia PF KU o úväzkoch 

týkajúcich sa členov AS PF KU a zo študijného oddelenia o zápise študentov, ktorí sú členmi AS PF 

KU.  

Dňa 10. septembra sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva AS PF KU, na ktorom boli vyhlásené 

doplňujúce voľby do AS PF KU na uvoľnené miesta – do zamestnaneckej časti za Katedru biológie 

a ekológie a za Katedru predškolskej a elementárnej pedagogiky. Na uvoľnené miesto po doc. 

Kamanovej neboli vyhlásené doplňujúce voľby v súlade so Zásadami volieb do AS PF KU (čl. 2, 

ods. 4), pretože pracovisko, ktoré zastupovala v senáte, v súčasnosti už neexistuje. Na uvoľnené 

miesta za študentskú časť AS PF KU boli vyhlásené doplňujúce voľby, jedno miesto za I. stupeň 

štúdia; dve uvoľnené miesta za II. stupeň štúdia a jedno uvoľnené miesto za III. stupeň štúdia. Na 

zasadnutí predsedníctva bol taktiež prerokovaný a odsúhlasený program 17. zasadnutia AS PF KU.  

Dňa 10. septembra sa zúčastnil predseda senátu taktiež zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie, 

na ktorom bola odsúhlasená Volebná komisia pre doplňujúce voľby do AS PF KU, ktoré sa 

uskutočnia dňa 25. septembra 2018.  

Dňa 11. septembra sa predseda senátu zúčastnil rokovania celouniverzitnej komisie, ktorá 

prerokovala námietky Ministerstva školstva k schválenému návrhu nového Štatútu KU. Následne 

predseda otvoril k tejto správe rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil. 



Strana 4 z 8 
 

 

Uznesenie č. 19/2018 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku berie na vedomie 

správu o činnosti predsedníctva AS PF KU v období od 5. júna do 18. septembra 2018. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20  Súhlasí: 0    Nesúhlasí: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

2. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 pre novo-

akreditovaný študijný program prvého stupňa štúdia (Bc.) Špeciálna pedagogika 

realizovaný na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Predseda senátu vyzval dekana PF KU PaedDr. Petera Kršku, PhD. (ďalej dekan fakulty), aby 

predstavil materiál, ktorý predložil akademickému senátu na schválenie. Dekan fakulty predstavil 

podmienky prijímacieho konania ešte pre akademický rok 2018/2019 pre študijný program Špeciálna 

pedagogika, ktorý  je novo-akreditovaný a ktorému priznala ministerka školstva práva byť 

realizovaný na pracovisku v Ružomberku.  V zaslaných podkladoch sú špecifikované podmienky 

prijatia a plánovaný počet prijatých študentov. Následne bola k danému dokumentu otvorená 

diskusia, do ktorej sa zapojila Dr. Rosangela Libertini, PhD. s otázkou bližšej charakteristiky tohto 

programu. Na jej otázku odpovedal doc.  Jablonský. Po ukončení rozpravy k danému bodu dal 

predseda  senátu hlasovať o navrhnutom uznesení. 

 

Uznesenie č. 20/2018 

Akademický senát schvaľuje Podmienky dodatočného kola prijímacieho konania pre akad. 

rok 2018/2019 pre študijný program Špeciálna pedagogika na prvom stupni štúdia (Bc.) 

realizovaný na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

3. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akademický rok 2018/2019 pre 

študijný novo-akreditovaný program tretieho stupňa štúdia (PhD.) Predškolská 

a elementárna pedagogika realizovaný na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku. 

 

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

podmienok ďalšieho dodatočného kola prijímacieho konania na PF KU na tretí stupeň štúdia v novo-



Strana 5 z 8 
 

akreditovanom programe Predškolská a elementárna pedagogika pre akademický rok 2018/2019. 

Dekan fakulty požiadal prodekana pre vedu a umenie doc. ThDr. Art. Lic. Rastislava Adamku, PhD., 

aby predniesol podrobnosti prijímacieho konania. Následne bola otvorená diskusia, do ktorej sa nikto 

nezapojil a prebehlo hlasovanie k tomuto bodu.  

 

Uznesenie č. 21/2018 

Akademický senát schvaľuje Podmienky dodatočného kola prijímacieho konania pre akad. 

rok 2018/2019 pre študijný program Predškolská a elementárna pedagogika v treťom stupni 

štúdia (PhD.) realizovaný na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20  Súhlasí: 20  Nesúhlasí:  0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

4. Schválenie Školného a poplatkov spojených so štúdiom na PF KU v akademickom roku  

2019/2020. 

 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty, aby predstavil sadzobník poplatkov Školného a poplatkov 

za štúdium poskytované PF KU. Dekan fakulty vyzval tajomníčku fakulty Mgr. Janku Urbanovú, 

aby predstavila stanovenú výšku školného a poplatkov spojených so štúdiom na PF KU pre 

akademický rok 2019/2020 a aby predniesla dôvodovú správu a zdôvodnila výšku poplatkov.  Do 

rozpravy sa zapojil RNDr. Štefan Tkačik, PhD. – predseda  Komisie pre ekonomické záležitosti 

a rozvoj, ktorý potvrdil za celú komisiu súhlas s výškami poplatkov. Ďalej sa do rozpravy zapojili 

Boris Kočko; Mgr. Beáta Valentínyová k otázke poplatkov za doplnenie  resp.  vymazanie  

zapísaného predmetu v AISe na žiadosť študenta po stanovených termínoch a prodekanka pre 

výchovu a vzdelávanie PhDr. Angela Almašiová, PhD. na ich otázky a pripomienky zodpovedne 

odpovedala. 

Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. podal pozmeňujúci návrh: navýšiť poplatok za habilitačné 

alebo vymenúvacie konanie uchádzačov v slovenskom jazyku, po ktorom nastala diskusia, do ktorej 

sa zapojili dekan fakulty, predseda senátu i viacerí členovia AS najmä o výške poplatkov. Následne 

predseda senátu sformuloval úplné znenie pozmeňujúceho návrhu, kde sa upravila i suma za konanie 

v cudzom jazyku a nechal o ňom hlasovať. V závere tohto bodu (4) prebehlo hlasovanie za uznesenie 

č. 22. 

 

Pozmeňujúci návrh: 

Navýšiť poplatok za habilitačné alebo vymenúvacie konanie uchádzačov, ktorí nie sú na KU v 

internom pracovnom pomere (§76 ods. 9) v slovenskom jazyku na  6 000 €, v cudzom jazyku na 

9 000 €. 
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Hlasovanie za pozmeňujúci návrh: 

Prítomní: 20  Súhlasí: 20  Nesúhlasí:  0  Zdržal sa: 0 

Pozmeňujúci návrh bol schválený   

 

Uznesenie č. 22/2018 

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

Katolíckej univerzity v Ružomberku pre akademický rok 2019/2020. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20  Súhlasí:  20  Nesúhlasí: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

5. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2019/2020 pre študijné 

programy prvého stupňa štúdia (Bc.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty, aby predstavil podmienky prijímacieho konania pre akad. 

rok 2019/2020 pre študijné programy prvého stupňa štúdia (Bc.) realizované na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. Dekan fakulty požiadal prodekanku PhDr. Angelu Almášiovú, 

ktorá predmetný dokument pripravila, aby ho prezentovala členom senátu. Po predstavení 

dokumentu bola predsedom senátu otvorená diskusia, do ktorej sa zapojila  doc. Ing. Jana Piteková, 

PhD. a prodekanka PhDr. Angela Almášiová, PhD. Následne sa hlasovalo o uznesení. 

 

Uznesenie č. 23/2018 

Akademický senát schvaľuje Podmienky prijímacieho konania pre akad. rok 2019/2020 pre 

študijné programy prvého stupňa (Bc.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 20  Súhlasí: 20  Nesúhlasí: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

6. Schválenie návrhu dekana PF KU na odvolanie člena VR PF KU a vymenovanie nového 

člena VR PF KU. 

Predseda senátu otvoril rokovanie k 6. bodu zasadnutia, ktorého obsahom bola zmena členstva vo 

Vedeckej rade PF KU. Dekan fakulty predstavil svoje dôvody predloženia návrhu na zmenu 

interného člena VR PF KU prof. dr hab. Franciszka Stankowského, PhD. (z dôvodu ukončenia 
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pracovnej zmluvy ku dňu 30. 06. 2018) za prof. PhDr. Ingrid Emmerovú, PhD., ktorá sa stala novým 

garantom študijného odboru učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích a výchovných odborov na PF KU. 

Následne k tomuto bodu otvoril rozpravu predseda senátu, do ktorej sa zapojil doc. Jablonský a 

vyjadril podporu prof. Emmerovej, taktiež PhDr. Viera Šilonová, PhD. predniesla kladné stanovisko 

k návrhu nového člena VR PF KU za Komisiu pre študijné náležitosti, vedecko-výskumnú činnosť 

a umenie.  

Keďže najskôr bolo nevyhnutné vyjadriť súhlas s odvolaním prof. Stankowského z postu interného 

člena VR PF KU, predseda Volebnej a mandátovej komisie pri AS PF KU doc. RNDr. Milan 

Lehotský, CSc. oznámil, že voľby sa budú konať tajným hlasovaním, proti čomu nikto nevzniesol 

námietku a členovia senátu súhlasili. 

Prebehlo tajné hlasovanie, ktorého sa zúčastnilo 20 prítomných členov senátu. Po tajnom hlasovaní 

sa zo zasadnutia ospravedlnil  RNDr. Štefan Tkačik, PhD.  

Hlasovanie: 

Hlasovalo: 20             Za: 19                   Proti: 1              Zdržali sa: 0  

Návrh bol schválený.  

 

Nasledovalo hlasovanie za vyjadrenie súhlasu s návrhom dekana fakulty na vymenovanie prof. 

Ingrid Emerovej, PhD., na post interného člena VR PF KU.  Predseda Volebnej a mandátovej 

komisie doc. Lehotský opäť oznámil členom senátu, že voľby sa budú konať tajným hlasovaním.  

Hlasovanie:  

Hlasovalo: 20                Za: 20                 Proti: 0                    Zdržali sa: 0  

Návrh bol schválený. 

 

Po skončení tajného hlasovanie nechal predseda hlasovať o nasledovných uzneseniach: 

Uznesenie č. 24/2018  

Akademický senát schvaľuje návrh dekana PF KU na odvolanie prof. dr hab. Adama 

Franciszka Stankowského, PhD. z postu interného člena VR PF KU.  

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené.  

 

Uznesenie č. 25/2018  

Akademický senát schvaľuje návrh dekana PF KU na vymenovanie prof. PhDr. Ingrid 

Emmerovej, PhD.  na post interného člena VR PF KU.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 19  Súhlasí: 19  Nesúhlasí: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené.  

https://www.pdf.umb.sk/iemmerova/
https://www.pdf.umb.sk/iemmerova/
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7. Zaujatie stanoviska k návrhu Republikovej únii zamestnávateľov Konceptu reformy 

terciárneho vzdelávania na Slovensku. 

 

Predseda senátu bližšie priblížil predkladaný materiál, ktorý bol predložený na AS KU, predniesol 

pripomienky, ktoré dostal od členov akademickej obce. Do následnej rozpravy k danému dokumentu 

sa zapojili  doc. Jablonský,  prodekanka pre zahraničné vzťahy doc.  Rusnáková a doc. Piteková. 

 

Uznesenie č. 26/2018  

Akademický senát PF KU nepovažuje Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku 

predložený Republikovou úniou zamestnávateľov za návrh, ktorý by relevantne prispel 

k zlepšeniu terciárneho vzdelávania na Slovensku a zároveň by nenarušil akademické tradície 

a neporušil akademické slobody. Akademický senát PF KU považuje akademickú samosprávu 

za základný pilier demokratického modelu riadenia slovenských vysokých škôl pre 21. storočie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 19  Súhlasí: 19  Nesúhlasí:  0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

8. Rôzne. 

Predseda senátu otvoril bod rôzne, do ktorého sa nezapojil nikto. 

Predseda senátu nakoniec poprosil prodekana doc. Adamka, aby zasadnutie uzavrel 

záverečnou modlitbou, poďakoval prítomným za účasť a uzavrel zasadnutie. 

 

V Ružomberku 18. septembra 2018 

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

Overili: 

 Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. (v. r.); 

 PhDr. Viera Šilonová, PhD. (v. r.); 

 Mgr. Katarína Kobelová (v. r.). 

 

Schválil:  

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


