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Zápisnica č. 4/2021 

z 37. (riadneho) zasadnutia Akademického senátu  

PF KU v Ružomberku 

 

 

Dátum a miesto zasadnutia: 15. júna 2021; 10:00 hod., Pedagogická fakulta Katolíckej 

univerzity v Ružomberku; Hrabovská cesta 1; Ružomberok; A129 

 

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, PhD.; Mgr. Zuzana Kuráňová; doc. RNDr. Milan Lehotský, 

CSc.; 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. Peter Pekarčík. 

NEPRÍTOMNÍ:  

Ospravedlnení: Dr. Rosangela Libertini, PhD.;  PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.; Bc. 

Matej Kostelník; Barbora Mojžišová; Bc. Patrik Páterek; Dávid Vinter; 

Neospravedlnení: 0 

HOSTIA: prof. Rastislav Adamko, PhD.; 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 prítomných členov senátu a pozvaných hostí a následne požiadal 

tajomníčku senátu o vykonanie kontroly prítomnosti. Počet prítomných členov bol 18, senát 

bol uznášaniaschopný. Predseda senátu otvoril 37. zasadnutie AS PF KU a na začiatku 

zasadnutia požiadal prodekana prof. Rastislava Adamku, PhD. o modlitbu. Následne 

predseda senátu prešiel k navrhnutiu a schváleniu návrhovej komisie. 

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


Strana 2 z 10 
 

 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:  

1. prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.; 

2. Mgr. Zuzana Kuráňová; 

3. Mgr. Peter Pekarčík. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 18 Súhlasí: 16 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 2  Nehlasovali: 0 

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Predseda senátu predstavil program 37. 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 20. 

apríla do 15. júna 2021; 

2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení PF KU za rok 2020; 

3. Prerokovanie súboru návrhov opatrení na zníženie deficitu v roku 2021 a 

stimulačných opatrení pre nasledujúce obdobia predložených dekanom PF KU 

v súlade s uznesením č. 10/2021; 

4. Schválenie zmien v podmienkach 2. kola prijímacieho konania pre akad. rok 

2021/2022 pre študijné programy prvého stupňa (Bc.) a druhého stupňa štúdia 

(Mgr.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku; 

5. Schválenie podmienok prijímacieho konania pre akad. rok 2022/2023 pre 

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

fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku; 

6. Voľba člena a predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU; 

7. Schválenie Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021-2025; 

8. Vyhlásenie riadnych volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021-2025; 

9. Rôzne 

 

Hlasovanie: 

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

Program 37. 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 12. mája 2021 sa zúčastnil 
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zasadnutia Kolégia dekana fakulty, dňa 19. 05. 2021 prijal list od dekana fakulty so 

žiadosťou o zvolanie mimoriadneho zasadnutia AS PF KU spolu s materiálmi na toto 

zasadnutie. Dňa 24. mája 2021 sa na osobitú žiadosť doc. Jany Pitekovej, podpredsedníčky 

AS PF KU uskutočnilo tele-konferenčné mimoriadne zasadnutie predsedníctva AS PF KU, 

na ktorom bola prerokovaná príprava mimoriadneho 36. zasadnutia AS PF KU. Dňa 25. 

mája 2021 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie senátu. Dňa 8. júna 2021 predseda senátu 

prijal od dekana fakulty materiály na 37. zasadnutie AS PF KU zvolané v súlade 

s harmonogramom zasadnutí AS PF KU na rok 2021. Dňa 8. júna 2021 sa uskutočnilo tele-

konferenčným spôsobom zasadnutie predsedníctva, na ktorom bol schválený program 37. 

(riadneho) zasadnutia AS PF KU.  

Po ukončení prednesenia správy sa opýtal predseda členov predsedníctva, či chcú doplniť 

správu. Keďže nikto z členov predsedníctva nemal žiadne návrhy, otvoril rozpravu k správe, 

do ktorej sa nikto  neprihlásil, tak sa prešlo k hlasovaniu.  

Uznesenie č. 20/2021 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku berie na 

vedomie správu o činnosti predsedníctva AS PF KU od 20. apríla 2021 do 15. júna 

2021. 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

2. Schválenie Výročnej správy o hospodárení PF KU za rok 2020; 

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 2020. Výsledok hospodárenia PF KU za rok 2020 bola strata po zdanení vo výške 

128.393,96 €. Po predstavení výročnej správy požiadal predseda senátu RNDr. Štefana 

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

predstavil stanovisko komisie, ktorá komunikovala on-line formou a odporučila schváliť 

danú správu. Do rozpravy sa nikto nezapojil, tak predseda nechal hlasovať o uznesení.  

Uznesenie 21/2021 

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

2020. 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 



Strana 4 z 10 
 

3. Prerokovanie súboru návrhov opatrení na zníženie deficitu v roku 2021 a 

stimulačných opatrení pre nasledujúce obdobia predložených dekanom PF KU 

v súlade s uznesením č. 10/2021; 

Predseda senátu požiadal dekana fakulty, aby predstavil svoj návrh súboru návrhov opatrení 

na zníženie deficitu v roku 2021 a stimulačných opatrení v súlade s uznesením č. 10/2021. 

Dekan fakulty a tajomníčka fakulty Janka Urbanová predstavili podrobne návrhy opatrení, 

ktoré boli v textovej podobe zaslané členom senátu spolu s pozvánkou na 37. zasadnutie AS 

PF KU. Po predstavení opatrení predseda senátu požiadal RNDr. Štefana Tkačika, PhD. – 

predsedu Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj AS PF KU, aby predstavil stanovisko 

komisie k danému materiálu. Predseda komisie informoval, že členovia komisie hlasovali 

per-rollam, pričom nebolo prijaté žiadne uznesenie, neboli vnesené ani žiadne pripomienky 

zo strany ich komisie. 

Po predstavení stanoviska komisie, otvoril predseda senátu rozpravu k prejedávanému bodu 

rokovania a zároveň požiadal tajomníčka fakulty, aby objasnila, či sa už nejaké opatrenia 

realizovali. Do rozpravy sa zapojil Mgr. Peter Pekarčík s otázkou, či sú tie opatrenia 

dostatočné aj pre budúcnosť, aby sa nemuseli znova prijímať nové opatrenia? Odpovedali 

mu tajomníčka fakulty a doc. Jablonský. V rozprave sa ešte Dr. Tkačik informoval, ako sa 

získavajú finančné prostriedky zo školného, k tomuto sa vyjadrila Ing. Zuzana Gejdošová.  

Po ukončení rozpravy nechal predseda senátu hlasovať o uznesení. 

Uznesenie č. 22/2021 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku berie na 

vedomie návrh opatrení na zníženie deficitu rozpočtu PF KU v roku 2021 a 

stimulačných opatrení pre nasledujúce obdobie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 18 Súhlasí: 16 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 2 Nehlasovali: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

4. Schválenie zmien v podmienkach 2. kola prijímacieho konania pre akad. rok 

2021/2022 pre študijné programy prvého stupňa (bc.) a druhého stupňa štúdia 

(Mgr.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku; 

Predseda senátu požiadal prodekanku PhDr. Angelu Almašiová, PhD., ktorá pripravovala 

predložené zmeny v podmienkach 2. kola prijímacieho konania, aby ich predstavila 

a zdôvodnila. Prodekanka Almašiová predstavila zmeny týkajúce sa zrušenia podávania 

prihlášok na študijný program liečebná pedagogika a zmenu miesta uskutočňovania 

študijného programu manažment na I. a II. stupni štúdia z Ružomberka do Popradu. Po 

predstavení týchto zmien predseda senátu otvoril rozpravu, do ktorej sa nikto nezapojil 

a následne nechal hlasovať o uznesení.  
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Uznesenie č. 23/2021 

Akademický senát schvaľuje zmeny podmienok 2. kola prijímacieho konania pre akad. 

rok 2021/2022 pre študijné programy prvého stupňa (Bc.) a druhého stupňa štúdia 

(Mgr.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

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

štúdia uskutočňované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzite 

v Ružomberku v akad. roku 2022/2023; 

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

PhD., aby predstavila podmienky vyhlásenia prijímacieho konania pre študijné programy 

prvého (Bc.) stupňa štúdia uskutočňovaných na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v akad. roku 2022/2023. Po jeho predstavení otvoril predseda senátu 

rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil a následne nechal hlasovať o uznesení.  

Uznesenie č. 24/2021 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

schvaľuje podmienky prijímacieho konania študijných programov prvého (Bc.) stupňa 

uskutočňované na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku v akad. r. 

2022/2023. 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

6. Voľba člena a predsedu Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU; 

Predseda senátu informoval členov senátu, že doterajší predseda Volebnej a mandátovej 

komisie AS PFKU doc. Lehotský sa vzdal svojho členstva a predsedníctva vo Volebnej 

a mandátovej komisie, z dôvodu svojho ukončenia pracovného pomeru a prechodu na 

dôchodok. Predseda senátu poďakoval doc. Lehotskému za doterajšiu prácu a zároveň 

uviedol, že pre potreby uskutočnenia a potvrdenia Riadnych volieb do AS PF KU treba 

doplniť počet členov Volebnej a mandátovej komisie ako i zvoliť jej predsedu. Keďže 

k tomu bodu nemal nikto pripomienky, predseda senátu sa opýtal, či niekto z členov senátu 

navrhuje nového člena Volebnej a mandátovej komisie. Keďže nikto nepredniesol návrh, 

predseda senátu navrhol PaedDr. Miriam Uhrinovú, PhD. a prešlo sa k hlasovaniu za nového 

člena. 
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Hlasovanie: 

Prítomní: 18 Súhlasí: 17 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 1  

PaedDr. Miriam Uhrinovú, PhD. bola zvolená za členku Volebnej a mandátovej 

komisie. 

Následne predseda senátu otvoril podávanie návrhov na predsedu Volebnej a mandátovej 

komisie. Za predsedkyňu Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU navrhol 

PaedDr. Miriam Matejovú, PhD., ktorá súhlasila s predloženým návrhom. Keďže v súlade 

s rokovacím poriadkom hlasovanie o predsedoch komisií má prebiehať v tajnom hlasovaní, 

požiadal členov Volebnej a mandátovej komisie, aby riadila tento proces hlasovania. 

Výsledok tajného hlasovania: 

Prítomní: 18  Súhlasí: 17  Nesúhlasí: 0    Zdržali sa: 1  

Uznesenie č. 25/2021 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku berie na 

vedomie výsledok tajného hlasovania a zvolenie PaedDr. Miriam Matejovej PhD., za 

predsedníčku Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU. 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

7. Schválenie Zásad volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021-2025;  

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

2025, ktoré boli prerokované 20. apríla 2021 AS PF KU v prvom čítaní a ku ktorým sa 

vyjadril súhlasne Veľký kancelár KU listom zo dňa 30. apríla 2021. 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 akademický senát. Po 

predstavení zásad volieb otvoril predseda  senátu rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o uznesení. 

Uznesenie č. 26/2021 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

schvaľuje Zásady volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021 – 2025. 

 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 
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8. Vyhlásenie riadnych volieb do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021-2025; 

Predseda senátu poďakoval členom senátu za pripomienky, ktoré mu zaslali ku dokumentu, 

ktorý poslal elektronicky všetkým členom senátu na vyjadrenie. Keďže členovia senátu boli 

oboznámení s týmto dokumentom, predstavil znenie uznesenia, ktorým akademický senát 

vyhlasuje riadne voľby do AS PF KU pre funkčné obdobie 2020-2024. Zároveň uviedol, že 

posledné ustanovenie uznesenia dáva možnosť Volebnej komisii v prípade núdzového alebo 

krízového stavu v Slovenskej republike, ktorý by znemožnil uskutočnenie prezenčných 

volieb, realizovať voľby elektronickým spôsobom. Následne sa predseda senátu spýtal, či 

má niekto pripomienky k navrhovanému uzneseniu. Prihlásili sa Mgr. Pekarčík, Dr. Tkačik 

a Dr. Matejová s formálnymi pripomienkami, podľa ktorých predseda senátu upravil 

uznesenie a prešlo sa k jeho hlasovaniu. 

Uznesenie č. 27/2021 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

vyhlasuje v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku (pre funkčné obdobie AS PF KU 2021-2025) 

riadne voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku na funkčné obdobie 2021-2025. 

Pre potreby volieb sa na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 

(ďalej len „fakulta“) zriaďujú dva volebné obvody, z ktorých jeden volebný obvod 

tvoria členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a druhý volebný 

obvod tvoria členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. 

Členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty volia sedemnásť členov 

akademického senátu fakulty tak, aby každá katedra, ktorá uskutočňuje akreditovaný 

študijný program, a Centrum celoživotného vzdelávania PF KU (ďalej CCV) mali 

právo v akademickom senáte mať jedného zástupcu (člen zamestnaneckej časti 

akademickej obce zaradený na tejto katedre alebo CCV v zmysle pracovnej zmluvy). 

Do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021 – 2025 budú volení zástupcovia 

zamestnaneckej časti AO PF KU za nasledovné pracoviská fakulty: 

1) Katedra biológie a ekológie,  

2) Katedra cudzích jazykov, 

3) Katedra geografie, 

4) Katedra hudby,  

5) Katedra chémie,  

6) Katedra informatiky,  

7) Katedra katechetiky a praktickej teológie,  

8) Katedra manažmentu,  

9) Katedra matematiky,  

10) Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky,  

11) Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky,  

12) Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne 
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znevýhodnených skupín (detašované pracovisko fakulty v 

Levoči),  

13) Katedra sociálnej práce,  

14) Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky 

(detašované pracovisko fakulty v Levoči),  

15) Katedra telesnej výchovy a športu,  

16) Katedra výtvarnej výchovy, 

17) Centrum celoživotného vzdelávania. 

Do volieb môžu byť za kandidátov za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty 

za príslušné pracovisko (t.j. katedru alebo CCV) navrhnutí len tí členovia 

zamestnaneckej časti AO PF KU,  ktorí sú v pracovnom pomere zaradení na 

uvedených pracoviskách v zmysle pracovnej zmluvy na ustanovený týždenný pracovný 

čas. 

Študenti denného a externého bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia 

zapísaní na študijných programoch uskutočňovaných na fakulte (študentská časť 

akademickej obce fakulty) volia tajným hlasovaním deviatich členov študentskej časti 

akademickej obce fakulty. Z toho 4 študentov za bakalársky stupeň štúdia, 3 študentov 

za magisterský stupeň štúdia, 2 študentov za doktorandský stupeň štúdia.  

Do volieb môžu byť za kandidátov za študentskú časť akademickej obce fakulty  

navrhnutí len právoplatní členovia študentskej časti akademickej obce fakulty, teda 

študenti denného alebo externého štúdia na ktoromkoľvek stupni štúdia zapísaní na 

študijných programoch uskutočňovaných na fakulte. 

Voľby prebehnú podľa nasledovného harmonogramu: 

1) Volebnú listinu za zamestnaneckú časť AO PF KU, podľa stavu zamestnanosti 

na PF KU k 26. septembru 2021 pripraví a predsedovi volebnej komisie 

odovzdá najneskôr 27. septembra 2021 do 9:00 hod. pracovníčka personálneho 

a mzdového oddelenia PF KU. Zoznam členov katedier a CCV, ktorí môžu byť 

navrhnutí za kandidáta, bude zverejnený na úradnej výveske PF KU do 9:00 

hod. 27. 09. 2021. 

2) Volebnú listinu  (zoznam študentov, ktorí môžu kandidovať v riadnych 

voľbách) za študentskú časť AO PF KU, podľa stavu na PF KU k 26. 

septembru 2021 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 27. 

septembra 2021 do 9:00 hod. vedúca Študijného oddelenia PF KU. Zoznam 

členov študentskej časti AO PF KU, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, 

bude zverejnený na úradnej výveske PF KU do 9:00 hod. 27. septembra 2021.  

3) Návrhové listiny kandidátov budú k dispozícii na vrátnici a v kancelárii dekana 

PF KU, Hrabovská cesta 1 od 27. septembra do 1. októbra 2021. Návrhovú 

listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. 

Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie, alebo 

ním delegovanej osobe, v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, v zasadačke č. 

139, v dňoch: 

 27. 09. 2021  od 10:00 do 12:00 hod.;  

 29. 09. 2021  od 10.00 do 12:00 hod.;  
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 01. 10. 2021  od 10.00 do 12:00 hod. 

Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom najneskôr do 01. októbra 

2021, na nasledovnú adresu doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. ; 

Hrabovská cesta 1; 03401 Ružomberok. Návrhy, ktoré budú doručené poštou 

alebo osobne po 01. októbri 2021 (po 12:00 hod – rozhoduje čas doručenia), 

nebudú akceptované. 

4) Mená navrhnutých kandidátov do AS PF KU budú zverejnené na úradnej 

výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU dňa 01. októbra 2021 

najneskôr do 15:00 hod. 

5) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 03. októbra 2021 o 10.00 hod. 

v budove Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, na Hrabovskej ceste 1.  

6) Voľby sa uskutočnia 05. októbra 2021 nasledovne: 

 v Ružomberku, od 8:00 do 10:30; v budove dekanátu PF KU; Hrabovská 

cesta 1, v zasadačke č. A114; 

 v Levoči, od 12:00 do 13:30 v budove Inštitútu Juraja Páleša, Bottova 15, 

v zasadačke; 

7) Výsledky volieb budú zverejnené po ich potvrdení Volebnou a mandátovou 

komisiou pri AS PF KU najneskôr 7. októbra 2021 do 15.00 hod. na úradnej 

výveske PF KU a na internetovej stránke. 

8) Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb je ustanovená 

volebná komisia pre Riadne voľby do AS PF KU pre funkčné obdobie 2021 – 

2025 v zložení: 

1. Doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.     predseda Volebnej komisie, 

2. PaedDr. Bohuslav Stupák, PhD.          člen za zamestnaneckú časť AO, 

3. ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.           nominant Veľkého kancelára KU, 

4. Bc. Patrik Páterek            člen za študentskú časť AO, 

5. Bc. Kristína Šepelová           člen za študentskú časť AO. 

 

Náhradníci: 

1. PaedDr. Mária Vargová, PhD.           člen za zamestnaneckú časť AO, 

2. PaedDr. Katarína Russinová, PhD.                   člen za zamestnaneckú časť AO, 

3. Mgr. Dominik Očko            člen za študentskú časť AO, 

4. Mgr. Nikola Lukačová           člen za študentskú časť AO, 

5. Veronika Karkošková           člen za študentskú časť AO. 

 

9) Ak sa voľby nebudú môcť z dôvodu krízového alebo núdzového stavu uskutočniť 

riadnou formou, volebná komisia môže rozhodnúť o ich realizácií elektronickým 

hlasovaním. 

Priebeh volieb sa bude riadiť Zásadami volieb do AS PF KU (pre funkčné obdobie AS 

PF KU 2021-2025). 
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Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

9. Rôzne 

Predseda senátu otvoril bod rôzne, do ktorého sa zapojili doc. Jablonský a Dr. Tkačik, ktorý 

poďakovali senátu aj jednotlivým komisiám pôsobiacim pri AS PFKU za doterajšiu prácu 

v končiacom období. Predseda senátu uzavrel 37. zasadnutie AS PF KU, poďakoval členom 

senátu za prítomnosť a zasadnutie uzavrel prof. Adamko modlitbou. 

 

 

V Ružomberku 15. júna. 2021 

 

 

 

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

 

Overili: 

1. prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. (v.r.); 

2. Mgr. Zuzana Kuráňová (v.r.); 

3. Mgr. Peter Pekarčík (v.r.). 

 

 

 

Schválil:  

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


