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Zápisnica č. 2/2021 

z 35. (riadneho) zasadnutia Akademického senátu  

PF KU v Ružomberku 

 

Dátum zasadnutia: 20. apríla 2021; 10:00 hod. 

Spôsob zasadnutia: online cez platformu MS Teams 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9bde0f11eddd4bb89c398523fc4d8a6e%40thread.t

acv2/conversations?groupId=48235a5e-6d9a-42a3-aeb8-

4853e4bf70a7&tenantId=27ed4fb0-bf0f-45a4-9afd-a39eef21c22d 

 

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. 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; Bc. Marián Kotyra; 

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

NEPRÍTOMNÍ:  

Ospravedlnení: doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD.; Mgr. Zuzana Kuráňová; Bc. Matej 

Kostelník; Dávid Vinter 

Neospravedlnení: 0 

HOSTIA: PaedDr. Peter Krška, PhD., Mgr. Janka Urbanová; PhDr. Angela Almašiová, 

PhD. 

 

Úvod a privítanie 

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

začiatku privítal všetkých členov senátu a pozvaných hostí. Upozornil členov AS PF KU 

a prítomných hostí, že zasadnutie senátu je nahrávané a jeho nahrávka bude sprístupnená na 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9bde0f11eddd4bb89c398523fc4d8a6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=48235a5e-6d9a-42a3-aeb8-4853e4bf70a7&tenantId=27ed4fb0-bf0f-45a4-9afd-a39eef21c22d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9bde0f11eddd4bb89c398523fc4d8a6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=48235a5e-6d9a-42a3-aeb8-4853e4bf70a7&tenantId=27ed4fb0-bf0f-45a4-9afd-a39eef21c22d
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9bde0f11eddd4bb89c398523fc4d8a6e%40thread.tacv2/conversations?groupId=48235a5e-6d9a-42a3-aeb8-4853e4bf70a7&tenantId=27ed4fb0-bf0f-45a4-9afd-a39eef21c22d
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=ivana.tomcikova@ku.sk
http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=ivana.tomcikova@ku.sk
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stránke AS PF KU. Predseda senátu otvoril zasadnutie AS PF KU (ďalej senát) modlitbou. 

Následne požiadal tajomníčku senátu o vykonanie kontroly prítomnosti. Počet prítomných 

členov bol 18, senát bol uznášaniaschopný. 

Predseda senátu prešiel k navrhnutiu a schváleniu návrhovej komisie. 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:  

1. RNDr. Štefan Tkačik, PhD.; 

2. PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.; 

3. Mgr. Peter Pekarčík. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 18 Súhlasí: 14 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 3  Nehlasovali: 1 

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Predseda senátu predstavil program 35. zasadnutia senátu, ktorý bolo schválený na 

poslednom zasadnutí Predsedníctva AS PF KU (formou online). Keďže nikto 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 

posledného zasadnutia AS PF KU; 

2. Prerokovanie a schválenie rozpočtu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku na rok 2021; 

3. Schválenie zmien v organizačnej schéme a v organizačnej štruktúre pracovných 

miest PF KU v Ružomberku; 

4. Schválenie Výročnej správy o činnosti AS PF KU za rok 2020; 

5. Vyhlásenie druhého kola prijímacieho konania pre študijné programy prvého 

(Bc.) a druhého stupňa (Mgr.) štúdia uskutočňované na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku v akad. roku 2021/2022; 

6. Prerokovanie návrhu Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021-2025 

(prvé čítanie); 

7. Rôzne. 

 



Strana 3 z 7 
 

Hlasovanie: 

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

Program 35. zasadnutia AS PF KU bol schválený. 

 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 09. 

marca 2021 do 14. apríla 2021; 

Predseda senátu uviedol, že sa v období od posledného akademického senátu zúčastňoval 

pravidelných a operatívnych zasadnutí vedenia fakulty. Dňa 15. apríla 2021 sa zúčastnil 

zasadnutia kolégia dekana. Dňa 30. marca 2021 sa ako zástupca PF KU zúčastnil na 

zasadnutí univerzitného senátu, na ktorom bolo schválené rozdelenie dotácie Ministerstva 

školstva, vedy a športu SR pre súčasti univerzity. Rovnako na tomto zasadnutí bol schválený 

Etický kódex Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Najbližšie zasadnutie univerzitného senátu je plánované na 11. mája 2021, na ktorom by mal 

byť prerokovaný a schválený rozpočet KU v Ružomberku a navrhnutí dvaja zástupcovia 

senátu do Etickej komisie KU v Ružomberku. Dňa 13. apríla 2021 sa uskutočnilo online 

zasadnutie predsedníctva AS PF KU, na ktorom bolo schválené zvolanie senátu a navrhnutý 

program 35. zasadnutia senátu. Po predstavení svojej správy sa predseda senátu opýtal 

členov predsedníctva, či chcú doplniť jeho správu. Následne otvoril rozpravu k tomuto bodu 

programu, do ktorej sa nikto neprihlásil a nechal hlasovať o uznesení. Pred hlasovaním sa 

k zasadnutiu pripojil doc. Jablonský. 

Uznesenie č. 9/2021 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku berie na 

vedomie správu o činnosti predsedníctva AS PF KU od 09. marca 2021 do 14. apríla 

2021. 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

2. Prerokovanie a schválenie rozpočtu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku na rok 2021; 

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

o predstavenie návrhu rozpočtu PF KU pre rok 2021. Dekan stručne predstavil Plán 

nákladov a výnosov PF KU pre rok 2021 s plánovanou stratou vo výške 574 tisíc eur. 

Konštatoval, že plánovaná strata je podmienená výrazne zníženou dotáciou z MŠVVaŠ SR. 

Po predstavení návrhu rozpočtu požiadal dekan fakulty predsedu Komisie pre ekonomické 

záležitosti a rozvoj RNDr. Štefana Tkačika, PhD., aby vyjadril stanovisko komisie 
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k predloženému návrhu. Predseda komisie informoval, že hlasovala o predloženom návrhu 

spôsobom per rollam. Komisia odporučila AS PF KU schváliť  návrh rozpočtu, zároveň 

však odporúča, aby senát  prijal uznesenie, ktorým by si vyžiadal od dekana fakulty 

predloženie opatrení na zníženie deficitu. Predseda senátu požiadal tajomníčku fakulty Mgr. 

Janku Urbanovú, aby predstavila jednotlivé zložky návrhu a bližšie zdôvodnila dôvod 

plánovanej straty. Dekan fakulty a tajomníčka fakulty vysvetlili, že príčinou plánovanej je 

predovšetkým podstatne nižšia dotácia MŠVVaŠ SR v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 

Po predstavení stanoviska komisie otvoril predseda senátu rozpravu, do ktorej sa zapojili 

Mgr. Pekarčík a Dr. Tkačik s otázkou, či existuje konkrétny  náčrt opatrení na zníženie 

deficitu. Odpovedali dekan a tajomníčka fakulty. Dr. Tkačik navrhol prehodnotiť opatrenia 

na veľkom senáte. Dr. Libertini sa prihlásila s otázkou ohľadom príspevku 2% daní pre 

univerzitu, odpovedala jej pani tajomníčka fakulty. Doc. Jablonský a Dr. Tkačik pozitívne 

zhodnotili prácu zamestnancov fakulty za predchádzajúce obdobie, ktorí prijímali 

dostatočné opatrenia pre pozitívny rozvoj fakulty, vďaka ktorému sme doteraz v 

predchádzajúcich rokoch mali takmer vyrovnaný rozpočet. Po zodpovedaní otázok predseda 

senátu otvoril rozpravu k nasledujúcemu bodu, do ktorého sa prihlásil Dr. Tkačik 

s konkrétnym návrhom úpravy uznesenia. Počas tohto bodu sa k zasadnutiu pripojila Dr. 

Matejová. Po ukončení rozpravy nechal predseda senátu hlasovať o nasledovnom uznesení, 

ktoré zohľadňuje navrhované opatrenia. 

Uznesenie 10/2021 

Akademický senát PF KU v súlade s § 27 ods. 1 písmeno e) Zákona č. 131/2002 o 

vysokých školách schvaľuje návrh rozpočtu PF KU pre rok 2021 a žiada od dekana 

fakulty predložiť senátu súbor návrhu opatrení na zníženie deficitu v roku 2021 a 

stimulačných opatrení pre nasledujúce obdobia. 

 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

3. Schválenie zmien v organizačnej schéme a v organizačnej štruktúre pracovných 

miest PF KU v Ružomberku; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty, aby predstavil svoj návrh zmien v organizačnej 

schéme pracovných miest PF KU v Ružomberku. Dekan stručne predstavil zmeny, ktoré 

majú za cieľ usporiadať štruktúru a rozloženie organizačnej schémy ako prípravu na 

pripravované úsporné opatrenia v personálnom obsadení PF KU v Ružomberku. Predseda 

senátu otvoril k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil a predložil návrh 

uznesenia na schválenie. K zasadnutiu sa pripojil prof. Biarinec. 
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Uznesenie č. 11/2021 

Akademický senát schvaľuje zmeny v organizačnej schéme organizačnej štruktúry 

pracovných miest PF KU v Ružomberku s účinnosťou od 1. mája 2021. 

 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

4. Schválenie Výročnej správy o činnosti AS PF KU za rok 2020; 

Predseda senátu predstavil základnú štruktúru a podobu Správy o činnosti AS PF KU za rok 

2020. Správa reflektuje základné oblasti činnosti senátu v roku 2020, t. j. personálne 

zloženie senátu za rok 2020; zasadnutia senátu v roku 2020; činnosť senátu v oblasti 

personálneho obsadenia a organizačnej štruktúry fakulty za rok 2020; činnosť senátu 

v legislatívnej oblasti fakulty za rok 2020; činnosť senátu v ekonomickej oblasti fakulty za 

rok 2020; činnosť senátu v oblasti štúdia na fakulte za rok 2020; činnosť predsedníctva AS 

PF KU v roku 2020; činnosť komisií AS PF KU v roku 2020. Po prednesení správy 

predseda senátu otvoril rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil. Následne nechal hlasovať 

o uznesení.  

Uznesenie č. 12/2021 

Akademický senát schvaľuje Výročnú správu o činnosti Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2020. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21 Súhlasí: 20 Nesúhlasí: 0  Zdržali sa: 0  Nehlasovali: 1 

Uznesenie bolo schválené. 

 

5. Vyhlásenie druhého kola prijímacieho konania pre študijné programy prvého (Bc.) 

a druhého stupňa (Mgr.) štúdia uskutočňované na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzite v Ružomberku v akad. roku 2021/2022; 

Predseda senátu požiadal prodekanku pre výchovu a vzdelávanie PhDr. Angelu Almašiovú, 

PhD., aby predstavila podmienky vyhlásenia druhého kola prijímacieho konania pre študijné 

programy prvého (Bc.) a druhého (Mgr.) stupňa uskutočňované na PF KU v akad. 

r. 2021/2022. Po jeho predstavení otvoril predseda senátu rozpravu, do ktorej sa prihlásili 
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Dr. Libertini, Dr. Tkačik, Bc. Páterek, Mgr. Chlebanová. Na otázky odpovedali prodekanka 

Almašiová a predseda senátu. Po ukončení rozpravy nechal predseda senátu hlasovať 

o uznesení.  

 

Uznesenie č. 13/2021 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

schvaľuje vyhlásenie druhého kola prijímacieho konania študijných programov 1. 

(Bc.) a 2. (Mgr.) stupňa uskutočňované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v akad. r. 2021/2022. 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

6. Prerokovanie návrhu Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021-2025 

(prvé čítanie); 

Predseda senátu predstavil návrh Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021 – 

2025, predložené do prvého čítania. Schválenie nových zásad je vyžiadané zmenou 

funkčného obdobia senátu, keďže aktuálny senát PF KU pokračuje v súlade s § 108e) 

Zákona č. 131/2002 o vysokých školách v predĺženom funkčnom období a v októbri 2020 

nemohol byť zvolený nový akad. senát. V novom návrhu Zásad volieb v porovnaní 

s predchádzajúcimi Zásadami volieb je zmenené funkčné obdobie a doplnená úprava 

funkčného obdobia v súlade s §108e) zákona o vysokých školách. Po predstavení Zásad 

predseda senátu otvoril k tomuto bodu rozpravu, v ktorom vyjadrila súhlas s návrhom 

predsedníčka Legislatívnej komisie AS PF KU. Následne predseda senátu nechal hlasovať 

o uznesení. 

Uznesenie č. 14/2021 

Akademický senát prerokoval Zásady volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021 – 

2025 v prvom čítaní a súhlasí s ich zaslaním Veľkému kancelárovi KU so žiadosťou 

o vyjadrenie. 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 
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7. Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod rôzne, do ktorého sa zapojili Dr. Libertini, Mgr. Pekarčík a Bc. 

Páterek s otázkou realizácie semestrálnych skúšok a štátnic. Zároveň sa v rozprave riešila 

otázka možnosti ubytovania študentov na internátoch v najbližšom období. K položeným 

otázkam sa vyjadrili prodekanka Angela Almašiová a predseda senátu.  

Prodekanka pre výchovu a vzdelávanie Dr. Almašiová vyjadrila nespokojnosť s nízkou 

účasťou študentov pri hodnotení predmetov a vyučujúcich za akademický  rok  2020/2021.  

K tomuto sa vyjadrili členovia študentskej časti senátu Mgr. Pekarčík a Bc. Páterek. 

Po ukončení predseda senátu uzavrel 35. zasadnutie AS PF KU, poďakoval členom senátu 

za prítomnosť a uzavrel zasadnutie modlitbou. 

 

 

V Ružomberku 20. 04. 2021 

 

 

 

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

 

Overili: 

1. RNDr. Štefan Tkačik, PhD. (v. r.); 

2. PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD. (v. r.); 

3. Mgr. Peter Pekarčík (v. r.) 

 

 

Schválil:  

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


