
 
 
 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 13/2013 

z 13. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 3. 12. 2013 o 10.30 hod. v zasadačke 

dekanátu PF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok 

 

 

Prítomní: 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť: 

prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD., PaedDr. Mgr. Viola 

Gazdíková, PhD., doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD., doc. PaedDr. František 

Heiser, PhD., doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD., PhDr. Ľudmila 

Krajčíriková, PhD., doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc., doc. PhDr. Antónia Tisovičová, 

PhD., m. prof. KU, RNDr. Ivana Tomčíková, PhD., doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., 

m.prof.KU,  

členovia AS PF KU za študentskú časť: 

Bc. Ján Laco, Bc. Júlia Mačugová, Mgr. Marta Mažáriová, PaedDr. Dominika Pažítková, 

Katarína Regecová, Mgr. Miroslav Zajac, Bc. Martin Zboran.   

Neprítomní:  

prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc., Alena 

Janešíková, Dr. Rosangela Libertini, Ing. Richard Kerekeš, PhD., PaedDr. Jozef Zentko, 

PhD. 

 

 

13. zasadnutie AS PF KU zvolala predsedníčka AS PF KU PhDr. Ľudmila Krajčíriková, 

PhD. 

Na úvod zasadnutia predsedníčka AS PF KU poprosila Mons. prof. Františka Dlugoša, 

PhD., aby viedol spoločnú modlitbu a následne otvorila 13. zasadnutie AS PF KU. 

Tajomník AS PF KU doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. konštatoval, že je 

prítomných 17 členov AS PF KU a tak AS PF KU je uznášaniaschopný. Za overovateľov 

zápisnice boli navrhnutí a následne schválení doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. 

a Bc. Martin Zboran.  

Za skrutátorov pre 13. zasadnutie AS PF KU boli navrhnutí a následne schválení doc. 

PaedDr. František Heiser, PhD. a Bc. Ján Laco. 

Program 13. zasadnutia bol  členmi AS PF KU jednomyseľne schválený. 
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Program 13. zasadnutia AS PF KU: 

1. kontrola úloh, činnosť Predsedu a Predsedníctva AS PF KU od 12. 11. 2013, 

2. diskusia s rektorom KU prof. Tadeuszom Zasepom, PhD. o výsledku auditu na 

PF KU, 

3. návrh dekana PF KU na schválenie štatútu, ubytovacieho poriadku a cenníka 

poplatkov pre ubytovacie zariadenie PF KU IJP v Levoči, 

4. návrh dekana PF KU na schválenie  smernice o úväzkoch a výkonoch 

pedagogických a vedeckých zamestnancov PF KU, 

5. návrh dekana PF KU na schválenie sadzobníka školného a poplatkov PF KU na 

akademický rok 2014/2015,  

6. rôzne. 

 

K bodu č. 1 schváleného programu: 

Predsedníčka AS PF KU priblížila členom AS PF KU činnosť Predsedu a Predsedníctva 

za uplynulé obdobie, informovala o zasadnutí AS KU, na ktorom sa zúčastnila, taktiež 

zasadnutie SR KU, ktorého sa zúčastnila spolu s členmi vedenia PF KU. 

Po diskusii členovia AS PF KU prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie AS PF KU č. 74/2013 : 

AS PF KU schvaľuje činnosť Predsedu a Predsedníctva AS PF KU za obdobie od 12. 11. 

2013 do 3. 12. 2013. 

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

 

K bodu č. 2 schváleného programu: 

Predsedníčka AS PF KU oznámila, že rektor KU mailom avizoval, že sa zasadnutia AS 

PF KU nezúčastní. Taktiež avizoval, že je pripravený prijať členov AS PF KU o 15. 00 

hod. v jeho pracovni.  

Členovia AS PF KU prerokovali rektorom doručené materiály.  

Dekan PF KU predložil prijaté opatrenia na výsledky kontrol. Podľa predložených 

materiálov boli opatrenia prijímané priebežne, hneď po výsledkoch kontrol. 

K procesom habilitácií, ktoré pán rektor spochybňuje vystúpila prof. Anna Žilová, PhD., 

garantka habilitácií a inaugurácií v študijnom odbore sociálna práca, vysvetlila 

jednotlivé procesy pri habilitácii a poukázala na nekorektné postupy zo strany rektora 

voči PF KU. Vyjadrila znepokojenie nad útokmi zo strany rektorátu, vyzvala AS PF KU, 

aby nebol zdržanlivý a jasne vyjadril svoje stanovisko. 

Taktiež vystúpil ThDr. Branislav Kľuska, PhD., popísal udalosť ohľadom uchádzača o 

habilitáciu z Poľska, ktorá je popísaná v materiáloch, predložených rektorom KU. 



 
 
 

Vysvetlil, že informácie o tejto udalosti sú vytrhnuté z kontextu, a celkový priebeh bol 

úplne iný. Vysvetlil, že uchádzač o habilitáciu nebol úspešný z viacerých dôvodov. Jeden 

z dôvodov bol, že práca, ktorú uchádzač o habilitáciu chcel predložiť ako habilitačnú 

prácu, bola totožná s už obhájenou doktorskou prácou dotyčného v Poľsku – tým bola 

zároveň vyvolaná neochota Dr. Kľusku spolupracovať s daným uchádzačom. Ďalší 

z dôvodov boli pozastavené habilitačné práva PF KU. Uvedený uchádzač bol taktiež 

viackrát vyzvaný na zdokladovanie svojich tvrdení, neurobil tak, no naopak ohovára 

prof. Amantiusa Akimjaka.  

Doc. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. dodal, že z jeho skúsenosti sú procesy habilitácie 

naozaj na vysokej úrovni a hlavne transparentné. Tiež priblížil pôsobenie vysoko 

erudovaných osôb z celého Slovenska, Čiech a Poľska v habilitačných komisiách 

a vysokú profesionalitu. Deklaroval, že nevidí žiadne pochybenie, diví sa a odmieta 

obvinenia rektora KU. Doc. Antónia Tisovičová, PhD. m.prof.KU podporila stanovisko 

doc. Gejdoša. 

Dekan PF KU predstavil stanovy fondu Ladislava Pyrkera, kde je uvedené, že všetky 

príjmy fondu musia byť použité výlučne pre PF KU. Keby sa stalo v správe Fondu 

pochybenie alebo sprenevera, polícia by pri vyšetrovaní odhalila takéto konanie, 

nakoľko polícia preverovala činnosť Fondu komplexne.  

Dekan PF KU deklaroval účtovné pochybenie pri okolnostiach obstarania organu na IJP 

v Levoči. Rovnako dodal, že k sprenevere, ako to vyplynulo z výsledkov vyšetrovania 

nedošlo. Dekan PF KU tiež popísal priebeh kontroly, pri ktorej bolo zistené prepisovanie 

účtovných dokladov. Zodpovedná osoba bola preradená na inú pracovnú pozíciu a bolo 

jej znížené platové zaradenie. Ak nebolo toto konanie dostačujúce, kontrolný orgán 

mohol už vtedy podať trestné oznámenie.  

Predsedníčka informovala, že v minulosti približne 40 krát priniesla na rektorát peniaze 

za stravu študentov v hotovosti, no nikdy jej nebol vydaný doklad o prevzatí. 

Informovala, že na otázku, či by nebolo dobré zriadiť účet v banke, jej bolo povedané, že 

peniaze bude aj naďalej nosiť na rektorát. Priame odovzdávanie hotovosti na rektorát, sa 

podľa slov predsedníčky, zmenilo až po štyroch rokoch v r. 2013.  

Predsedníčka AS PF KU sa vyjadrila, že PF KU sa bude voči takýmto útokom brániť na 

súde tak, ako to deklarovala na zasadnutí Správnej rady KU. 

Prof. RNDr. Marián Trenkler, CSc. m.prof.KU vyjadril znepokojenie, že neznámy pán 

z externého prostredia informoval rektora, rektor vyvodil dôsledky bez prezumpcie 

neviny a skúmanie uvedených skutkov je až na poslednom mieste. Prof. Trenkler  tiež 

vyjadril znepokojenie, že ak rektor KU nepoznal totožnosť uvedeného „pána“ 

a oprávnenosť jeho konania, prečo v danej chvíli nepostupoval v súlade s príslušným 

zákonom?  

Predsedníčka AS PF KU vyjadrila znepokojenie nad spôsobom hlasovania v Správnej 

rade KU, nakoľko sa o závažných veciach týkajúcich sa PF KU hlasovalo per rollam a tak 

členom SR KU, chýbali informácie od PF KU, nakoľko SR KU nebola uznášaniaschopná. 

Navyše jednostranne pripravené a navrhnuté uznesenie rozposlané na hlasovanie 



 
 
 

členom SR KU (ktorí neboli na zasadnutí prítomní a neboli objektívne informovaní) 

nepodporil ani Predseda SR KU. 

Diskusia členov AS PF KU vyústila k formulácii a prijatiu nasledovných uznesení: 

Uznesenie AS PF KU č. 75/2013 : 

AS PF KU berie na vedomie materiál doručený rektorom KU, prostredníctvom 

doručovateľa. Členovia AS PF KU sa oboznámili s uvedeným materiálom, vypočuli si 

stanoviská a argumentácie vedenia PF KU, ktoré zazneli aj na uplynulých zasadnutiach 

AS PF KU. 

AS PF KU vyslovuje podporu vedeniu PF KU v prijatých opatreniach na nápravu, 

zároveň však konštatuje, že k sprenevere, krádeži, či podvodom nedošlo, čo bolo 

potvrdené vyšetrovateľom ORPZ odboru kriminálnej polície v Ružomberku. 

Týmto AS PF KU uvedenú záležitosť považuje za uzavretú a vyslovuje vedeniu PF KU 

dôveru. 

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

Uznesenie AS PF KU č. 76/2013 : 

AS PF KU žiada AS KU o vyžiadanie a poskytnutie stanoviska predsedu Správnej rady 

J.E. Mons. Andreja Imricha k spôsobe prijatia uznesení SR KU zo dňa 25.11.2013 (per 

rollam). 

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

Uznesenie AS PF KU č. 77/2013 : 

Keďže rektor KU neprijal pozvanie na riadne zasadnutie AS PF KU bez udania dôvodu, 

členovia AS PF KU osobné stretnutie v kancelárii rektora KU nevyužijú, nakoľko 

zasadnutia senátu sú verejné a uskutočňujú sa na akademickej pôde príslušnej fakulty. 

Prítomní : 17   Súhlasí : 16  Nesúhlasí : 0  Zdržali sa : 1 

Uznesenie AS PF KU č. 78/2013 : 

V zmysle dobrých mravov je potrebné, aby p. rektor KU odpovedal na otázky AS PF KU, 

ktoré mu boli položené dňa 12. 11. 2013 na 12. zasadnutí AS PF KU, uznesením AS PF 

KU č. 73/2013 a vyplývajú z listu č. CZ 9787/2013 RE. 

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

Uznesenie AS PF KU č. 79/2013 : 

Pri preverovaní skutočnosti ohľadom získavania a používania finančných prostriedkov 

v neinvestičnom fonde Ladislava Pyrkera, vyšetrovateľ vyjadril stanovisko, že skutok 

podvodu, resp. akéhokoľvek iného trestného činu sa nestal a všetky finančné prostriedky 

z fondu boli vždy poskytnuté PF KU v zmysle stanov fondu. 

Uvedenú záležitosť AS PF KU považuje za uzavretú. 

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



 
 
 

 

K bodu č. 3 schváleného programu: 

Tajomníčka Urbanová predstavila predložené materiály, zároveň predstavila drobné 

zmeny, ktoré žiadala pred schválením zapracovať. 

Následne členovia AS PF KU prijali uznesenie: 

Uznesenie AS PF KU č. 80/2013 

AS PF KU schvaľuje štatút, ubytovací poriadok a cenník poplatkov pre ubytovacie 

zariadenie PF KU IJP v Levoči 

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

 

K bodu č. 4 schváleného programu: 

Dekan PF KU predstavil zmeny v smernici o úväzkoch a výkonoch pedagogických 

a vedeckých zamestnancov PF KU. Prof. Tisovičová vniesla námietky na niektoré 

položky v smernici, čo vyvolalo diskusiu členov AS PF KU a ďalšie návrhy na 

zapracovanie do smernice. 

Dekan PF KU stiahol predložený materiál z rokovania a avizoval diskusiu pri tvorbe 

predmetného materiálu pred budúcim predložením. 

 

K bodu č. 5 schváleného programu: 

Dekan predstavil sadzobník poplatkov, oboznámil členov AS PF so zmenami oproti 

predchádzajúcej verzii. Členovia AS PF KU po krátkej diskusii prijali uznesenie: 

Uznesenie AS PF KU č. 81/2013 

AS PF KU schvaľuje sadzobník školného a poplatkov PF KU na akademický rok 

2014/2015 

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

 

K bodu č. 6 Rôzne: 

Dekan PF KU vyzval prítomného prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD. aby sa 

vyjadril k plánovaným študijným programom Právo a Kánonické právo. Prof. Duda 

priblížil členom AS PF KU genézu prípravy študijných programov a tiež vyjadril, že chce 

naďalej zotrvať na funkčnom mieste na Pedagogickej fakulte KU. Dekan PF KU 

oboznámil členov AS PF KU s tým, že tieto študijné programy finančne aj technicky 

pripravovala PF KU. 

Uznesenie AS PF KU č. 82/2013 : 

AS PF KU berie na vedomie vyjadrenie prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Jána Dudu, PhD. 

naďalej zotrvať na funkčnom mieste zaradenom na PF KU. 

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



 
 
 

Uznesenie AS PF KU č. 83/2013 : 

AS PF KU žiada AS KU, aby zaujal stanovisko, k miestu uskutočňovania študijného 

programu Právo a Kánonické právo. 

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

 

Podpredseda AS PF KU za študentskú časť Mgr. Miroslav Zajac informoval členov AS 

PF KU o administratívnej chybe pri zápise z 12. zasadnutia AS PF KU. Informoval, že 

v zápise sa nachádzajú dve uznesenia pod rovnakým číslom, a tak bolo potrebné 

prečíslovať jedno z uznesením podľa poradia. 

Keďže na prerokovanie v AS PF KU neboli žiadne ďalšie podnety, predsedníčka AS PF 

KU vyzvala prof. Františka Dlugoša k spoločnej modlitbe a následne ukončila 13. 

zasadnutie AS PF KU. 

 

Ružomberok, 3. 12. 2013 

 

Zapísal: Mgr. Miroslav Zajac – podpredseda AS PF KU za študentskú časť 

 

Overil: doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. – tajomník AS PF KU  

 

Overil: Bc. Martin Zboran – člen AS PF KU za študentskú časť 

 

Schválil: PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. – predseda AS PF KU 


