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Úvod 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len 

AS PF KU alebo „senát“) v súlade s § 27 ods.1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

„zákon o vysokých školách“) podáva Akademickej obci Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku správu o svojej činnosti. Senát sa vo svojej činnosti riadi  

Zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, Štatútom Katolíckej univerzity v Ružomberku, Štatútom 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, Rokovacím poriadkom 

Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

a Zásadami volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku. Správu o činnosti senátu prekladá jeho predseda. 

 

1. Personálne zloženie senátu za rok 2019 

Počet členov senátu paritne zastupujúcich pracoviská fakulty (za zamestnaneckú časť 

akademickej obce fakulty) a jednotlivé stupne štúdia (za študentskú časť akademickej 

obce fakulty) je určený Zásadami volieb do AS PF KU pre  funkčné obdobie 2016-2020 

počtom 30, v súčasnosti však vykonáva činnosť 28 členov, keďže dvaja členovia sa zriekli 

členstva v senáte potom, čo ich pracoviská zanikli a teda nikto nemohol byť zvolený na 

ich uvoľnené miesta. V roku 2018 v súlade s § 26 ods. 6 zákona o vysokých školách 

zaniklo členstvo štyrom členom akademického senátu, všetkým za študentskú časť 

akademickej obce dňom ukončenia štúdia v súlade so Zákonom č. 131/2002 § 8, ods. 6, 

písmeno e): 

 Veronike Ilavskej  dňa 20. mája 2019; 

 Bc. Stanislavovi Gabčovi dňa 21. mája 2019; 

 Kataríne Mojžišovej dňa 21 mája 2019; 

 Mgr. Beáte Valentínyovej dňa 21. augusta 2019. 

Predsedníctvo akademického senátu preto v súlade so Zásadami volieb do AS PF KU 

vyhlásilo na uvoľnené miesta doplňujúce voľby do AS PF KU, ktoré sa uskutočnili dňa 

09. októbra 2019. 
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Vo voľbách boli riadne zvolení: 

 Mgr. Lenka Chlebanová;  

 Bc. Marián Kotyra;  

 Patrik Páterek; 

 Dávid Vinter;  

Senát teda v roku 2019 vykonával činnosť v zložení: 

Predseda AS PF KU: 

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.  

Podpredsedovia AS PF KU: 

doc. Ing. Jana Piteková, PhD.  

Tajomníčka AS PF KU: 

Ing. Renáta Bellová, PhD.  

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť:  

doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. 

PhDr. Zuzana Gejdošová, PhD.  

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  

doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. 

Mgr. Zuzana Kuráňová  

doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 

Dr. Rosangela Libertini, PhD.  

Ing. Jozef Macko, PhD.  

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.  

PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.  

PhDr. Viera Šilonová, PhD.  
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RNDr. Štefan Tkačik, PhD.  

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.  

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.  

Členovia AS PF KU za študentskú časť:  

Bc. Stanislav Gabčo (člen senátu do 21.05.2019) 

Mgr. Lenka Chlebanová (členka senátu od 09.10.2019) 

Veronika Ilavská (členka senátu do 20.05.2019) 

Mgr. Katarína Kobellová  

Boris Kočko 

Bc. Marián Kotyra (člen senátu od 09.10.2019) 

Bc. Matej Kostelník  

Katarína Martvoňová (členka senátu do 21.05.2019) 

Barbora Mojžišová  

Patrik Páterek (člen senátu od 09.10.2019) 

Mgr. Peter Pekarčík  

Róbert Švec  

Mgr. Beáta Valentínyová (členka senátu do 21.08.2019) 

Dávid Vinter (člen senátu od 09.10.2019) 

Členovia akademického senátu sa disciplinovane zúčastňovali zasadnutí senátu (porov. 

prílohu č. 1). Senát bol vždy uznášania schopný a členovia sa zapájali do činnosti senátu.  

 

2. Zasadnutia senátu v roku 2019 

V roku 2019 sa uskutočnilo sedem zasadnutí, z toho štyri riadne a tri mimoriadne 

zasadnutia, zvolané na základe žiadosti dekana fakulty. Riadne zasadnutia boli 

zvolávané v súlade s Harmonogramom zasadnutí AS PF KU na rok 2019 schválenom na 

osemnástom zasadnutí predsedníctva senátu. Na zasadnutiach senát prijal tridsaťosem 
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uznesení, ktoré sú súhrnne predstavené v prílohe č. 2. Na zasadnutia senátu boli okrem 

členov senátu pozývaní ako hostia veľký kancelár univerzity, rektor univerzity;  a 

členovia vedenia fakulty. Na zasadnutiach senátu sa pravidelne zúčastňovali členovia 

vedenia fakulty, predstavovali predkladané materiály a odpovedali na otázky členov 

senátu. Zo zasadaní senátu boli vyhotovené zápisnice, skontrolované a overené 

návrhovou komisiou a zverejnené na internetovej stránke senátu: 

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/o-

fakulte/akademicky-senat 

 

3. Činnosť senátu v oblasti personálneho obsadenia a organizačnej 

štruktúry fakulty za rok 2019 

Akademický senát v roku 2018 v oblasti personálnej štruktúry fakulty uzneseniami č. 

20/2019 a 27/2019 schválil zmeny v Organizačnej štruktúre funkčných miest vedecko-

pedagogických zamestnancov zaradených na katedrách PF KU (s účinnosťou od 1. 

októbra 2019) predložené dekanom fakulty ako súčasť reštrukturalizačných opatrení na 

fakulte, ktorých cieľom je dosiahnuť úspory v oblasti mzdových výdajov ako 

i zefektívniť prácu na katedrách fakulty.  

Uznesením č. 19/2019 bola zlúčená Katedra špeciálnej pedagogiky a pedagogiky 

mentálne postihnutých (obidve pôsobiace na pracovisku v Levoči). Ich zlúčením vznikla 

Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky. 

Na 22. zasadnutí senát zvolil doc. PhDr. Markétu Rusnákovú, PhD. za zástupkyňu PF 

KU v Rade vysokých škôl Slovenskej republiky pre nové funkčné obdobie. Na 23. 

zasadnutí senát schválil vymenovanie nových členov disciplinárnej komisie pre 

študentov fakulty. Na zasadnutí boli navrhnutí študenti Anzhelina Repka a Michal Król, 

ktorých vymenovanie senát následne v tajnom hlasovaní jednohlasne odsúhlasil (porov. 

uznesenie č. 21/2019). 

Keďže dňa 9.11. 2019 uplynulo funkčné obdobie Akademickému senátu Katolíckej 

univerzity v Ružomberku (pre roky 2015 – 2019), senát fakulty bol poverený, aby 

organizačne zabezpečil riadne voľby do akademického senátu univerzity za 

http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/o-fakulte/akademicky-senat
http://www.ku.sk/index.php/fakulty-a-pracoviska/pedagogicka-fakulta/o-fakulte/akademicky-senat
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akademickú obec Pedagogickej fakulty KU a schválil komisiu pre tieto voľby. Senát toto 

poverenie zrealizoval uznesením č. 29/2019. Voľby sa uskutočnili dňa 6. novembra 2019. 

 

4. Činnosť senátu v legislatívnej oblasti fakulty za rok 209 

V legislatívnej oblasti sa senát na 21. zasadnutí zaoberal v prvom čítaní návrhom nového 

štatútu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Vypracovanie 

nového návrhu štatútu bolo vyžiadané schválením a zaregistrovaním Štatútu Katolíckej 

univerzity v Ružomberku  a z toho vyplývajúcou nevyhnutnosťou zosúladenia štatútu 

fakulty so štatútom univerzity. Po prerokovaní návrhu štatútu v prvom čítaní senát 

schválil pozmeňujúce návrhy a vyjadril súhlas s predložením návrhu štatútu Veľkému 

kancelárovi Katolíckej univerzity v Ružomberku so žiadosťou o písomný súhlas 

Veľkého kancelára so schválením tohto vnútorného predpisu fakulty v súlade s § 34, 

ods. 1) zákona o vysokých školách. Po vyjadrení sa Veľkého kancelára k tomuto návrhu, 

dekan fakulty predložil senátu fakulty na jeho 23. (mimoriadnom) zasadnutí návrh 

Štatútu PF KU k jeho schváleniu. Senát uznesením č. 18/2019 schválil návrh Štatútu PF 

KU a vyjadril tak súhlas s jeho predložením na schválenie Akademickému senátu 

katolíckej univerzity v Ružomberku. Keďže však došlo následne k novelizácii zákona 

o vysokých školách  (§ 28, ods. 6 splatnosťou od 1. júla 2019) legislatívna komisia AS KU 

upozornila dekana fakulty na novovzniknutý nesúlad návrhu štatútu Pf KU 

s aktuálnym znením zákona o vysokých školách. Dekan fakulty preto stiahol svoju 

žiadosť so schválením návrhu štatútu PF KU, prepracoval štatút do súladu so zákonom 

o vysokých školách a požiadal o Veľkého kancelára o vyjadrenie písomného súhlasu so 

schválením tohto vnútorného predpisu. Ďalším dôležitým vnútorným predpisom, ktoré 

bol predložený na prerokovanie akademickému senátu bol Študijný poriadok 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Senát ho prerokoval na 24. 

zasadnutí a uznesením č. 26/2019 potvrdil jeho prerokovanie v prvom čítanie a vyjadril 

súhlas s jeho predložením na vyjadrenie Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity 

v Ružomberku.  

 



Strana 7 z 23 

5. Činnosť senátu v ekonomickej oblasti fakulty za rok 2019 

V ekonomickej oblasti fakulty senát v súlade so Zákonom o vysokých školách 

uznesením č. 24/2019 schválil Školné a poplatky spojené so štúdiom na PF KU pre akad.  

r. 2020/2019. Uznesením č. 11/2018 senát schválil Výročnú správu o hospodárení fakulty 

za rok 2018. V uvedenom rozpočtovom roku fakulta hospodárila s miernou stratou 

výške 12 tisíc Eur. Uznesením č. 6/2019 bol na 21. zasadnutí  senátu schválený plán 

investícií PF KU na rok 2019 a konkrétne Výstavba multifunkčného ihriska 

s rehabilitačnou zónou. Investícia bola naplánovaná vo výške 116 400,- Eur z čoho 

97 779,- Eur bolo financovaných prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na rozvojový projekt s názvom: Šport ako súčasť inklúzie 

študentov so špecifickými potrebami vo vysokoškolskom prostredí. Zostávajúca časť 

plánovanej investície bola financovaná z externých zdrojov (darov). Na 21. zasadnutí 

bola uznesením č. 9/2019 schválená zmena v spôsobe prispievania Pedagogickej fakulty 

KU na splácanie úveru Katolíckej univerzity v Ružomberku vedeného v Tatrabanke a.s. 

Bratislava.  

Vzhľadom na to, že rozdelenie dotácie na súčasti KU bolo schválené až v treťom kvartáli 

r. 2019, plán nákladov a výnosov (rozpočet) Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku bol schvaľovaný mimo schváleného harmonogramu zasadnutí na 25. 

(mimoriadnom) zasadnutí AS PF KU. Pre stanovenie plánu nákladov a výnosov PF KU 

sa vychádzalo z plnenia plánu NaV pre rok 2018 a  pridelenej dotácie MŠVVaŠ SR. Plán 

bol zostavený a schválený uznesením č. 33/2019na celkovú stratu 28.762,-€. Keďže na 

plánovanej strate má veľký podiel zvýšené financovanie chodu rektorátu zo strany 

jednotlivých fakúlt a tým aj Pedagogickej fakulty, senát fakulty požiadal o vysvetlenie 

tohto navýšenia na strane plánu výnosov rektorátu KU uzneseniami č. 31/2019 

a následne č. 38/2019. 

 

6. Činnosť senátu v oblasti štúdia na fakulte za rok 2019 

V oblasti štúdia realizovaného na fakulte senát plnil svoje úlohy, ktoré mu ukladá Zákon 

o vysokých školách. Uzneseniami č. 12-13/2019 Akademický senát PF KU 

v Ružomberku vyhlásil 2. kolo prijímacieho konania pre akad. rok 2019/2020 pre 

študijné programy prvého (bc.) a druhého (mgr.) stupňa štúdia realizované na 
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Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Uznesením č.14/2019 

Akademický senát PF KU v Ružomberku vyhlásil 2. kolo prijímacieho konania pre akad. 

rok 2019/2020 pre študijné programy tretieho stupňa (PhD.) štúdia realizované na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.  

Uznesením č. 1/2019 AS PF KU schválil podmienky dodatočného kola prijímacieho 

konania pre akad. rok 2019/2020 pre študijné programy prvého stupňa štúdia (bc.) 

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii. Uznesením 

č. 21/2018 senát  schválil 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.  

Uznesením č. 23/2018 senát schválil podmienky prijímacieho konania pre akad. rok 

2019/2020 pre študijné programy prvého stupňa (bc.) realizované na Pedagogickej 

fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Keďže na základe odporúčania akreditačnej komisie ministerka školstva obnovila PF KU 

akreditačné práva pre realizovanie študijného programu 2. stupňa Špeciálna 

pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých, akademický senát uznesením 

č. 22/2019 schválil prijímacie konanie pre predmetný študijný program uskutočňovaný 

na Inštitúte Juraja Páleša PF KU pre akademický rok 2019/2020 v dennej forme štúdia. 

Uznesením č. 25/2019 boli schválené podmienky prijímacieho konania pre akad. 

r. 2020/2021 pre študijné programy prvého stupňa (bc.) realizované na Pedagogickej 

fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na 26. zasadnutí senát uznesením 

č. 35/2019 schválil doplnenie vyššie uvedených podmienok prijímacieho konania. 

Uznesením č. 36/2019 senát schválil podmienky prijímacieho konania pre akad. 

r. 2020/2021 pre študijné programy druhého stupňa (Mgr.) a uznesením č. 37/2019 pre 

študijné programy tretieho stupňa (PhD.) realizované na Pedagogickej fakulte Katolíckej 

univerzity v Ružomberku. 

Oblasti štúdia sa týka aj prerokovanie nového návrhu Študijného poriadku PF KU 

potvrdené uznesením č. 26/2019. 
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7. Činnosť predsedníctva senátu v roku 2019 

Predsedníctvo senátu v roku 2018 pôsobilo v zložení: predseda AS PF KU – doc. ThDr. 

Branislav Kľuska, PhD.; podpredseda AS PF KU za zamestnaneckú časť akademickej 

obce – doc. Ing. Jana Piteková, PhD. podpredseda AS PF KU za študentskú časť 

akademickej obce –Boris Kočko; tajomník AS PF KU – Ing. Renáta Bellová, PhD. 

Predsedníctvo senátu v súlade s rokovacím poriadkom vykonávalo činnosť medzi 

jednotlivými zasadnutiami senátu. Na svojich zasadnutiach predsedníctvom 

rozhodovalo o harmonograme a programe riadnych zasadnutí a zvolaní a programe 

mimoriadnych zasadnutí senátu. V roku 2018 sa uskutočnilo päť zasadnutí 

predsedníctva (18. – 22. zasadnutie). Posledné zvolané zasadnutie predsedníctva AS PF 

KU, 23. zasadnutie, plánované na 17. decembra 2019 sa neuskutočnilo, pretože 

predsedníctvo nebolo uznášania schopné. Predsedníctvo podávalo správu o svojej 

činnosti spravidla v rámci prvého bodu jednotlivých zasadnutí senátu. Senát zobral na 

vedomie informácie o činnosti predsedníctva uzneseniami č. 3/2019; 10/2019; 17/2019; 

23/2019; 30/2019; 34/2019. 

 

8. Činnosť komisií senátu v roku 2019 

Pri senáte pôsobia štyri stále komisie: Volebná a mandátová komisia; Legislatívna 

komisia; Komisia pre ekonomické záležitosti a rozvoj, Komisia pre študijné náležitosti, 

vedecko-výskumnú činnosť a umenie. Personálne zloženie komisií bolo aktualizované 

priebežne počas jednotlivých zasadnutí, v závislosti od potreby doplnenia jej členov. Na 

22. zasadnutí AS PF KU senát zvolil za člena Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj 

pri as KU za študentskú časť AO PF KU Mgr. Petra Pekarčíka na uvoľnené miesto, keďže 

p. Veronika Ilavská sa vzdala členstva v komisii. Na 24. zasadnutí AS PF KU bola za 

členku Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU za študentskú časť AS PF KU zvolená 

Mgr. Katarína Kobelová. Nastúpila na uvoľnené miesto, pretože Mgr. Beáte 

Valentínyovej zaniklo členstvo v AS PF KU a tým aj v jej komisii z dôvodu jej ukončenia 

členstva v akademickej obci  fakulty zakončením štúdia. Komisie zasadali a vykonávali 

činnosť v súlade s Rokovacím poriadkom AS PF KU, v zložení: 
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Volebná a mandátová komisia pri AS PF KU 

Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. – predseda 

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. (členka za AS PF KU) 

Dr. Rosangela Libertini, PhD. (členka za AS PF KU) 

PaedDr. Miriam Matejová, PhD. (členka za AS PF KU) 

Mgr. Beáta Valentínyová (členka za AS PF KU – členka komisie do 21. 08. 2019) 

Mgr. Katarína Kobelová (členka za AS PF KU – členka komisie od 17. 09. 2019) 

  

Legislatívna komisia pri AS PF KU 

Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  – predseda 

Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. (členka za AS PF KU) 

RNDr. Janka Kopáčová, CSc. (členka za AO PF KU) 

JUDr. Juraj Čech, PhD. (člen za AO PF KU) 

Róbert Švec (za študentskú časť AS PF KU) 

  

Komisia pre ekonomické záležitosti a rozvoj 

RNDr. Štefan Tkačik, PhD. – predseda 

Doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD. (člen za AS PF KU) 

Doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc. (členka za AO PF KU) 

PaedDr. Ján Kamoďa, PhD. (AO PF KU) 

Veronika Ilavská (člen za študentskú časť AS PF KU) – do 2. 05. 2019 

Mgr. Peter Pekarčík (člen za študentskú časť AS PF KU – od 07. 05. 2019) 

  

Komisia pre študijné náležitosti, vedecko-výskumnú činnosť a umenie 

PhDr. Viera Šilonová, PhD. – predsedníčka 

Doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. (člen za AS PF KU) 

Doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD. 

Mgr. Eva Bumberová (členka za AO PF KU) 

Boris Kočko (člen za študentskú časť AS PF KU) 
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Záver 

Akademický senát v roku 2019 splnil všetky úlohy, ktoré mu ukladá Zákon o vysokých 

školách a ktoré vyplývajú z vnútorných predpisov fakulty. Prácu na jeho zasadnutiach 

je možné označiť za konštruktívnu a korektnú. Predložená správa bude po jej schválení 

zverejnená na web stránke senátu a úradnej výveske fakulty a predseda senátu bude 

o nej informovať zástupcov akademickej obce fakulty na zasadnutí kolégia dekana. 
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Príloha č. 1  

Účasť členov senátu na zasadnutiach v roku 2019 
 

Meno a priezvisko 

Dátum zasadnutia 

13.03. 26.03. 07.05. 26.06. 17.09. 10.10. 19.11 

Predseda AS PF KU: 

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.  x x x x x x x 

Podpredsedovia AS PF KU: 

doc. Ing. Jana Piteková, PhD.  x x x x x x x 

Boris Kočko x X x O x O x 

Tajomníčka AS PF KU: 

Ing. Renáta Bellová, PhD.  x x x O x x X 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť: 

prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav 

Biarinec, ArtD. 
X O O x x x O 

PhDr. Zuzana Gejdošová, PhD.  x x x x x x X 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  X x O x x x x 

doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  x x x x O x X 

doc. PhDr. Helena Kuberová, PhD. X 0 x x x O x 

Mgr. Zuzana Kuráňová  x x O O O x X 

doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. X x x x x x x 

Dr. Rosangela Libertini, PhD.  x x x x O x X 

Ing. Jozef Macko, PhD.  X x x x x x x 

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.  x x x x x x X 

PaedDr. Dominika Pažítková, PhD.  X x O x x x x 

PhDr. Viera Šilonová, PhD.  x x x x O x X 
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RNDr. Štefan Tkačik, PhD.  X x x x x x x 

RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.  O x O O x x X 

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.  X x x x x x x 

Členovia AS PF KU za študentskú časť: 

Bc. Stanislav Gabčo x x X člen senátu do 21.05.2019 

Mgr. Lenka Chlebanová  členka senátu od 09.10.2019 x X 

Veronika Ilavská O O O členka senátu do 20.05.2019 

Mgr. Katarína Kobellová  O X x x x x x 

Bc. Marián Kotyra člen senátu od 09.10.2019   

Bc. Matej Kostelník  x O O O x x O 

Katarína Martvoňová 
x x x členka senátu do 21.05.2019 

Barbora Mojžišová  
x O O O O O O 

Patrik Páterek 
člen senátu od 09.10.2019   

Mgr. Peter Pekarčík  
x x x x x x O 

Róbert Švec  
x x O O x x O 

Mgr. Beáta Valentínyová  
0 x x x 

členka senátu do 

21.08.2019 

Dávid Vinter 
člen senátu od 09.10.2019 x x 

 

Legenda: 

X – potvrdená účasť člena senátu na zasadnutí 

O – ospravedlnená neúčasť člena senátu na zasadnutí 

A - neospravedlnená neúčasť člena senátu na zasadnutí – Absencia.  
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Príloha č. 2 

Zoznam zasadnutí senátu a prijatých uznesení 

senátu v r.  2019 
 

20. zasadnutie senátu (mimoriadne) – 13. marca 2019 

Uznesenie č. 1/2019 

Akademický senát schvaľuje Podmienky prijímacieho konania pre akad. rok 

2019/2020 pre študijné programy prvého stupňa (bc.) Učiteľstvo telesnej výchovy 

a Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii realizované na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

 

21. zasadnutie senátu (riadne) – 26. marca 2019 

Uznesenie č. 2/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie činnosť predsedníctva senátu 

v období od 10. novembra 2018 do 26. marca 2019. 

 

Uznesenie č. 3/2019 

Akademický senát schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 4/2019 

Akademický senát schvaľuje Výročnú správu o činnosti Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018 po aktualizácii publikačnej 

činnosti fakulty a po formálnej a gramatickej úprave. 

 

Uznesenie č. 5/2019 

Akademický senát prerokoval návrh Štatútu Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku predložený dekanom fakulty, schválil pozmeňujúce 
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návrhy a súhlasí s jeho predložením Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity 

v Ružomberku na vyjadrenie. 

 

Uznesenie č. 6/2019 

Akademický senát schvaľuje plán investícií na rok 2019 predložený dekanom 

fakulty. 

 

Uznesenie č. 7/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie správu vedenia PF KU o plnení 

uznesenia AS PF KU č. 33/2019  a zároveň žiada vedenie fakulty, aby vedeniu 

univerzity predložilo požiadavku zlepšenia poskytovania stravy pre 

zamestnancov a študentov PF KU. Akademický senát PF KU zároveň žiada 

o poskytnutie informácií o zmluvných vzťahoch s firmou Duge Catering s.r.o.  

 

Uznesenie č. 8/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie správu Volebnej a mandátovej 

komisie o priebehu doplňujúcich volieb do AS PF KU a Volieb do ŠR VŠ za KU 

uskutočnených dňa 07. 11. 2018, ktorá potvrdila platnosť uvedených volieb. 

 

Uznesenie č. 9/2019 

Akademický senát schvaľuje zmeny v spôsobe prispievania Pedagogickej fakulty 

KU na úver vedený v Tatrabanke a.s. Bratislava na základe Metodického 

usmernenia kvestora č. 4/2019/KV za nasledujúcich podmienok: 1) uvedená 

zmena bude platiť od 1.1.2019 bez retroaktívnych konzekvencií; 2) PF KU nebude 

prispievať do Univerzitného rozvojového fondu v roku, v ktorom bude 

prispievať na splácanie úveru v Tatrabanke podľa predloženého materiálu; 3) 

platnosť uvedenej zmeny je podmienená schválením AS KU. 
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22. (riadne) zasadnutie – 7. mája 2019 

Uznesenie č. 10/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva 

senátu v období od 26. marca do 07. mája 2019. 

 

Uznesenie č. 11/2019 

Akademický senát schvaľuje Výročnú správu o hospodárení Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018. 

 

Uznesenie č. 12/2019 

Akademický senát schvaľuje podmienky druhého kola prijímacieho konania pre 

študijné programy prvého stupňa (bc.) realizované na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku v akad. r. 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 13/2019 

Akademický senát schvaľuje podmienky druhého kola prijímacieho konania pre 

študijné programy druhého stupňa (mgr.) realizované na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku v akad. r. 2019/2020. 

Uznesenie č. 14/2019 

Akademický senát schvaľuje  podmienky druhého kola prijímacieho konania pre 

študijné programy tretieho stupňa (PhD.) realizované na Pedagogickej fakulte 

Katolíckej univerzity v Ružomberku v akad. r. 2019/2020. 

 

Uznesenie č. 15/2019 

Akademický senát potvrdzuje zvolenie doc. PhDr. Markéty Rusnákovej, PhD. za 

zástupkyňu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v Rade 

vysokých škôl Slovenskej republiky. 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Akademický senát potvrdzuje zvolenie Mgr. Petra Pekarčíka za člena Komisie 

pre ekonomické záležitosti a rozvoj pri AS PF KU za študentskú časť AO PF KU. 
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23. (mimoriadne) zasadnutie – 26. júna 2019 

Uznesenie č. 17/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie činnosť predsedníctva senátu 

v období od 7. mája do 26. júna 2019. 

 

Uznesenie č. 18/2019 

Akademický senát schvaľuje návrh Štatútu Pedagogickej fakulty Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a súhlasí s jeho predložením na schválenie 

Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Uznesenie č. 19/2019 

Akademický senát vyjadruje v súlade so zákonom č. 131/2002 § 27, ods. 1, 

písmeno i) súhlasné stanovisko so zlúčením Katedry špeciálnej pedagogiky 

a pedagogiky mentálne postihnutých s Katedrou liečebnej pedagogiky a jej 

novým názvom: Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky. 

 

Uznesenie č. 20/2019 

Akademický senát schvaľuje návrh zmien Organizačného poriadku PF KU a 

zmeny v Organizačnej schéme PF KU a v Organizačnej štruktúre funkčných 

miest vedecko-pedagogických pracovníkov zaradených na katedrách PF KU. 

 

Uznesenie č. 21/2019 

Akademický senát schvaľuje v súlade so zákonom č. 131/2002 § 31 ods. 2 

menovanie študentov Anzheliku Repka a Michala Króla za členov Disciplinárnej 

komisie pre študentov PF KU. 

 

Uznesenie č. 22/2019 

Akademický senát schvaľuje prijímacie konanie pre študijný program 2. stupňa 

Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých uskutočňovaný na 
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Inštitúte Juraja Páleša PF KU pre akademický rok 2019/2020 v dennej forme 

štúdia.  

 

 

24. (riadne) zasadnutie – 17. septembra 2019 

Uznesenie č. 23/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie činnosť predsedníctva senátu 

v období od 26. júna do 17. septembra 2019. 

 

Uznesenie č. 24/2019 

Akademický senát schvaľuje Školné a poplatky spojené so štúdiom na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku pre akademický rok 

2020/2021. 

 

Uznesenie č. 25/2020 

Akademický senát schvaľuje Podmienky prijímacieho konania pre akad. rok 

2020/2021 pre študijné programy prvého stupňa (Bc.) realizované na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Uznesenie č. 26/2019 

Akademický senát prerokoval návrh Študijného poriadku Pedagogickej fakulty 

Katolíckej univerzity v Ružomberku a súhlasí, aby ho dekan Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku predložil na vyjadrenie Veľkému 

kancelárovi Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Uznesenie č. 27/2019 

Akademický senát schvaľuje zmeny v Organizačnej schéme PF KU, štruktúre 

pracovných miest a Organizačnej štruktúre funkčných miest vedecko-

pedagogických pracovníkov zaradených na katedrách PF KU s účinnosťou od 1. 

októbra 2019. 
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Uznesenie č. 28/2019 

Akademický senát berie na vedomie zvolenie Mgr. Kataríny Kobelovej za členku 

Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU za študentskú časť AS PF KU.  

 

Uznesenie č. 29/2019 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

(AS PF KU) schvaľuje nasledovné pokyny, harmonogram a volebnú komisiu 

Volieb do Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku za 

Pedagogickú fakultu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré vyhlásil 

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku  uznesením č. 212/2019. 

Vo voľbách si Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku volí 

šiestich zástupcov: štyroch zo zamestnaneckej časti akademickej obce PF KU 

a dvoch zo študentskej časti akademickej obce PF KU (AO PF KU). 

Do volieb môžu byť za kandidátov navrhnutí len tí členovia AO PF KU,  ktorí sú 

podľa štatútu KU a štatútu PF KU riadnymi členmi AO PF KU. Voľby prebehnú 

podľa nasledovného harmonogramu: 

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

zamestnanosti na PF KU k 28. októbru 2019 pripraví a predsedovi 

volebnej komisie odovzdá najneskôr 28. októbra 2019 do 10:00 hod. 

vedúca pracovníčka personálneho oddelenia PF KU. Volebnú listinu za 

študentskú časť AO PF KU, podľa stavu zapísaných študentov PF KU k 28. 

októbru 2019 pripraví a predsedovi volebnej komisie odovzdá najneskôr 

28. októbra 2019 do 10:00 hod. vedúca študijného oddelenia PF KU. 

Zoznam členov AO PF KU, ktorí môžu byť navrhnutí za kandidáta, bude 

zverejnený na úradnej výveske PF KU od 11:00 hod. 28. 10. 2019. 

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

dekana PF KU, Hrabovská cesta 1 od 28.10. 2019 do 30.10.2019. Návrhovú 

listinu musí vlastnoručne podpísať navrhovateľ a navrhovaný kandidát. 

Návrhové listiny možno odovzdať osobne predsedovi volebnej komisie, 

v budove PF KU na Hrabovskej ceste 1, v zasadačke č. 139, v dňoch:  

 28. 10. 2019 od 11:00 – 12:00 hod.; 

 30. 10. 2019 od 11:00 – 12:00 hod.;  

Návrhové listiny možno doručiť doporučeným listom alebo vnútornou poštou 

v podateľni PF KU najneskôr do 30.10.2019 do 13:00 hod. na nasledovnú adresu:  

Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc.;  
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Hrabovská cesta 1;  

03401 Ružomberok.  

Návrhy, ktoré budú doručené poštou alebo osobne po 30.10.2019 (po 13:00 hod), 

nebudú akceptované. 

3) Mená navrhnutých kandidátov do AS KU budú zverejnené na úradnej 

výveske PF KU a na internetovej stránke PF KU 30.10.2019 najneskôr do 

15:00 hod. 

4) Predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 04. 11. 2019 o 11:00 hod. 

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

v miestnosti č. A114  

5) Voľby sa uskutočnia 6. novembra 2019 nasledovne: 

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

Hrabovská cesta 1, v zasadačke dekanátu č. 139; 

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

Bottova 15, v zasadačke; 

 v Poprade, od 14:00 do 15.00, v budove Inštitútu Štefana Nahálku, 

Nábrežie Jána Pavla II. 15, v zasadačke. 

6) Výsledky volieb budú zverejnené najneskôr nasledujúci deň po potvrdení 

výsledkov volieb celouniverzitnou dozornou komisiou AS KU na úradnej 

výveske PF KU a na internetovej stránke. 

Na uskutočnenie, organizáciu a zabezpečenie týchto volieb ustanovuje AS PF KU 

volebnú komisiu pre voľby do AS KU  v zložení: 

1. Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. – predseda Volebnej komisie 

2.  ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD. – nominant Veľkého kancelára KU 

3.  PhDr. Viera Šilonová, PhD. – člen volebnej komisie za zamestnaneckú 

časť AO PF KU 

4.  Mgr. Lenka Chlebanová - člen volebnej komisie za študentskú časť AO PF 

KU 

5. Kristína Valentínyová - člen volebnej komisie za študentskú časť AO PF 

KU 

Náhradníci: 

1. Mgr. Katarína Russinová, PhD. - za zamestnaneckú časť AO PF KU 

2. Mgr. Katarína Kobelová - za študentskú časť AO PF KU 
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25. (mimoriadne) zasadnutie – 10. októbra 2019 

Uznesenie č. 30/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva 

senátu v období od 17. septembra do 10. októbra 2019. 

 

Uznesenie č. 31/2019 

Akademický senát PF KU žiada rektora KU o vysvetlenie k nasledujúcim 

otázkam týkajúcim sa Rozpočtu KU na rok 2019: 1. Prečo pri nižšom a deficitnom 

návrhu rozpočtu PF KU je príspevok na rektorát za rok 2019 o 166 799 € vyšší (o 

119 %) oproti minulému roku? 2. Prečo a na aký účel bude použité navýšenie 

rozpočtu rektorátu z   960 815 € na 1 369 712 € (nárast o 42,6 %)? 3. Prečo a na aký 

účel bude použitý príspevok na AIS? Zároveň AS PF KU odporúča, aby sa od 

budúceho roka zmenil spôsob účtovania poskytnutého príspevku pre rektorát. 

 

Uznesenie č. 32/2019 

Akademický senát PF KU žiada Akademický senát KU o podanie podnetu 

Správnej rade KU v súvislosti s procesom rozdeľovania a prideľovania dotácie 

na súčasti KU na rok 2019 a navrhnutia konkrétnych opatrení pre nasledujúce 

roky. 

 

Uznesenie č. 33/2019 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku 

schvaľuje Rozpočet Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku na 

rok 2019. 

 

 

26. (riadne) zasadnutie – 19. novembra 2019 

Uznesenie č. 34/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie správu o činnosti predsedníctva 

senátu v období od 10. októbra do 19. novembra 2019. 
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Uznesenie č. 35/2019 

Akademický senát schvaľuje doplnenie Podmienok prijímacieho konania pre 

akad. rok 2020/2021 pre študijné programy prvého stupňa (Bc.) realizované na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Uznesenie č. 36/2019 

Akademický senát schvaľuje Podmienky prijímacieho konania pre akad. rok 

2020/2021 pre študijné programy druhého stupňa (Mgr.) realizované na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Uznesenie č. 37/2019 

Akademický senát schvaľuje Podmienky prijímacieho konania pre akad. rok 

2020/2021 pre študijné programy tretieho stupňa (PhD.) realizované na 

Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 

Uznesenie č. 38/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie odpovede rektora obsiahnuté v liste 

z 5. 11. 2019 (CZ5517/2019). Avšak zdôvodnenie uvádzané v tomto liste nedáva 

odpovede na 1. a 2. položenú otázku. Preto si Vás úctivo dovoľujeme požiadať 

o vysvetlenie:  

1) Prečo došlo ku požiadavke predkladateľa rozpočtu pre KU na rok 

2019 ku značnému navýšeniu rozpočtu? Na aký účel budú použité 

finančné prostriedky, ktoré boli schválené AS KU v časti rektorát?  

2) Výsledkom bolo schválenie rozpočtu pre rektorát vo výške 219% 

(resp. 211 % po odpočítaní príspevku na AIS2, ktorý sa platí prvýkrát v 

histórii) oproti roku 2018, aj napriek tomu, že prevažná časť súčastí 

univerzity musí hospodáriť so stratami. Práve pre odpovede na uvedené 

otázky by sme požiadali o rozpis rozdelenia financií získaných z rozpočtu 

podľa tabuľky v prílohe. 


