
 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT PEDAGOGICKEJ FAKULTY 
Hrabovská cesta 1 , 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk , tel.: +421 44 432 68 42, fax: +421 44 4304787, e-mail: dekanat@pf.ku.sk 

Strana 1 z 9 
 

 

 

Zápisnica č. 2/2019 

z 21. (riadneho) zasadnutia Akademického senátu  

PF KU v Ružomberku 

 

 

Dátum zasadnutia: 26.  03.  2019 

Miesto zasadnutia: m. č. 114, Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 11:00 

 

PRÍTOMNÍ – PODĽA PREZENČNEJ LISTINY: 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť: Ing. Renáta Bellová, PhD.; Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD.;  doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD; doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.; 

doc. ThDr. Branislav Kľuska, 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.; 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:  Bc. Stanislav Gabčo; Mgr. Katarína Kobelová; 

Katarína Martvoňová; Boris Kočko; Mgr. Peter Pekarčík; Bc. Róbert Švec; Mgr. Beáta 

Valentínyová. 

 

NEPRÍTOMNÍ:  

Ospravedlnení: prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.; doc. PhDr. 

Helena Kuberová, PhD.; Veronika Ilavská; Bc. Matej Kostelník; Barbora 

Mojžišová. 

Neospravedlnení: 0 

HOSTIA: Podľa prezenčnej listiny.  
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Úvod a privítanie 

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

privítal všetkých členov senátu a poprosil prodekana doc. ThDr. Art. Lic. Rastislava  

Adamka, PhD., aby otvoril zasadnutie AS PF KU (ďalej senát) modlitbou.  Následne vyzval 

tajomníčku senátu, aby potvrdila počet prítomných členov senátu a jeho uznášaniaschopnosť. 

Počet prítomných členov bol 23, senát bol uznášaniaschopný. Z pozvaných hostí sa 

ospravedlnil zo zasadnutia dekan PF KU v  Ružomberku PaedDr. Peter Krška, PhD. (ďalej 

dekan fakulty). Predseda senátu prešiel ku schváleniu návrhovej komisie a programu 

rokovania. 

Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí a následne schválení:  

 RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.;  

 PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.; 

 Mgr. Peter Pekarčík. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 23 Súhlasí: 21 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 2 

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Predseda senátu predstavil program 21. riadneho zasadnutia AS PF KU schválený na 18. 

zasadnutí predsedníctva senátu a následne predložil senátu návrh na schválenie doplnenia 

bodu č. 8 (Schválenie zmeny v spôsobe prispievania Pedagogickej fakulty KU na úver vedený 

v Tatrabanke a.s. Bratislava) do programu senátu. Žiadosť o doplnenie tohto bodu do 

programu senátu predložil dekan fakulty písomnou formou dňa 20. 03. 2019. Žiadosť bola 

následne zaslaná členom senátu e-mailom. Doplnenie tohto bodu do programu mimo 

programu schváleného predsedníctvom bolo odôvodnené faktom, že Metodické usmernenie 

kvestora bolo k spôsobu splácaniu úveru vydané až 19. 03. 2019.  Predseda senátu dal preto 

pozmeňujúcim návrhom hlasovať o doplnení bodu č. 8 do programu zasadnutia AS PF KU. 

Následne predseda senátu pristúpil ku hlasovaniu o upravenom programe zasadnutia.  

Hlasovanie: 

Prítomní: 23    Súhlasí : 23  Nesúhlasí: 0  Zdržali sa:  0 

Doplnenie bodu bolo schválené. 
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Program rokovania 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 20. 

novembra 2018 do 26. marca  2019; 

2. Schválenie Výročnej správy o činnosti AS PF KU za rok 2018;  

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti PF KU za rok 2018; 

4. Prerokovanie návrhu Štatútu PF KU (prvé čítanie); 

5. Schválenie plánu investícií PF KU na rok 2019; 

6. Prerokovanie správy vedenia PF KU o plnení uznesenia AS PF KU č. 33/2018 

(rokovania o poskytovaní stravovania zamestnancom a študentom PF KU); 

7. Prerokovanie správy Volebnej a mandátovej komisie o priebehu doplňujúcich 

volieb do AS PF KU a Volieb do ŠR VŠ za KU, ktoré sa uskutočnili dňa 07. 11. 

2018; 

8. Schválenie zmeny v spôsobe prispievania Pedagogickej fakulty KU na úver 

vedený v Tatrabanke a.s. Bratislava; 

9. Rôzne. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 23    Súhlasí: 23  Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 0 

Program zasadnutia bol schválený. 

 

 

1. Prerokovanie informácie o činnosti predsedníctva AS PF KU za obdobie od 20. 

novembra 2018 do 26. marca  2019; 

 

V období od 19. (riadneho) zasadnutia AS PF KU, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. novembra 

2018, sa predseda AS PF KU zúčastňoval pravidelných zasadnutí vedenia fakulty, na ktorých 

bolo operatívne prejednávané plnenie úloh fakulty. Dňa 20. novembra 2018 sa zúčastnil 

zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS PF KU, ktorá sa zaoberala platnosťou 

doplňujúcich volieb do AS PF KU a volieb do ŠRVŠ za KU uskutočnených dňa 07. 11. 2018. 

Dňa 17. 12. 2018 sa predseda zúčastnil pracovného stretnutia predsedov akademických 

senátov fakúlt, predsedu akademického senátu univerzity s kvestorom Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, ktoré bolo venované otázke schvaľovania rozpočtu Katolíckej univerzity 

v Ružomberku. Predseda sa ďalej zúčastnil zasadnutí Legislatívnej komisie AS PF KU, ktoré 

sa uskutočnilo dňa 18. 03. 2019. Predmetom zasadnutia bolo prerokovanie návrhu nového 

štatútu PF KU. Dňa 26. 03. 2019 sa predseda zúčastnil zasadnutia Komisie pre ekonomické 

záležitosti a rozvoj AS PF KU, ktorá prerokovala materiály ekonomického charakteru pre 21. 

zasadnutie AS PF KU. Predsedníctvo senátu v uvedenom období zasadalo dvakrát. Na 17. 

zasadnutí predsedníctva AS PF KU (19. 12. 2018) bol prerokovaný harmonogram zasadnutí 

AS PF KU na rok 2019 a na 18. zasadnutí predsedníctva (19. 03. 2019) bol prerokovaný 

a schválený program 21. zasadnutia AS PF KU. Predseda senátu dňa 07. 03. 2019 prevzal list 

od dekana fakulty (CZ 2213/2019 PF KU) so žiadosťou o zvolanie mimoriadneho zasadnutia 
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AS PF KU s jedným bodom rokovania. Predseda fakulty preto dňa 07. 03. 2019 zvolal 20. 

(mimoriadne) zasadnutie AS PF KU, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 03. 2019. Dňa 20. 03. 2019 

predseda senátu prijal list dekana fakulty (CZ 2437/2019) so žiadosťou o dodatočné zaradenie 

nového bodu do programu 21. zasadnutia AS PF KU. Po predstavení činnosti predsedníctva 

sa predseda senátu opýtal ďalších členov predsedníctva, či chcú doplniť jeho správu 

o činnosti. Po zamietavej odpovedi, otvoril predseda rozpravu, do ktorej sa nikto neprihlásil. 

Preto predseda predložil uznesenie a dal o ňom hlasovať. 

 

Uznesenie č. 2/2019 

Akademický senát PF KU berie na vedomie činnosť predsedníctva senátu v období od 

10. novembra 2018 do 26. marca 2019. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 23 Za: 23  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

2. Schválenie Výročnej správy o činnosti AS PF KU za rok 2018;  

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

2018. Správa reflektuje základné oblasti činnosti senátu v roku 2018, t.j.: personálne zloženie 

senátu za rok 2018; zasadnutia senátu v roku 2018; činnosť senátu v oblasti personálneho 

obsadenia a organizačnej štruktúry fakulty za rok 2018; činnosť senátu v legislatívnej oblasti 

fakulty za rok 2018; činnosť senátu v ekonomickej oblasti fakulty za rok 2018; činnosť senátu 

v oblasti štúdia na fakulte za rok 2018; činnosť predsedníctva AS PF KU v roku 2018; 

činnosť komisií AS PF KU v roku 2018. Po prednesení správy otvvoril rozpravu, do ktorej sa 

nikto nezapojil. Následne nechal hlasovať o uznesení. 

 

Uznesenie č. 3/2019 

Akademický senát schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu Pedagogickej 

fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 23 Za: 23    Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti PF KU za rok 2018; 

Predseda senátu poprosil prodekana fakulty doc. PhDr. PaedDr. Miroslava Gejdoša, PhD.,  

aby v zastúpení dekana fakulty predstavil Výročnú správu, ktorú dekan fakulty predložil na 
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schválenie akademickému senátu fakulty. Prodekan informoval, že v dokumente bude 

aktualizovaná publikačná činnosť zamestnancov fakulty k 31. 3. 2019. Následne predseda 

senátu vyzval predsedu Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj RNDr. Štefana Tkačika, 

PhD., aby predstavil stanovisko komisie k predmetnému dokumentu. Predseda komisie 

odporúča senátu schváliť dokument na najbližšom zasadnutí so zapracovaním pripomienok, 

odporúča do budúcna lepšie prepojiť plnenie Dlhodobého zámeru PF KU s Výročnou správou 

o činnosti PF KU. Potom predseda senátu  požiadal predsedníčku Komisie pre študijné 

náležitosti, vedecko-výskumnú činnosť a umenie PhDr. Vieru Šilonovú, PhD., aby predstavila 

stanovisko komisie k prerokovávanému dokumentu, ktorá oznámila, že ich komisia nemá 

žiadne pripomienky.  

Následne predseda senátu otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, do ktorej sa zapojil doc. 

ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., ktorý informoval o stanovisku Vedeckej rady 

k dokumentu. Bc. Stanislav Gabčo mal niekoľko otázok, na ktoré mu odpovedali prodekan 

Adamko, predseda senátu, RNDr. Štefana Tkačika, PhD. a doc. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.  

Po ukončení rozpravy sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení.  

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. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 23 Za: 23    Proti: 0 Zdržal sa:  0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

4. Prerokovanie návrhu Štatútu PF KU (prvé čítanie); 

 

Predseda senátu prezentoval nový návrh štatútu PF KU, ktorý predložil dekan fakulty. Jeho 

vypracovanie bolo vynútené schválením Štatútu univerzity a niekoľkými novelizáciami 

zákona o VŠ, ktoré od roku 2018 prebehli. Štatút bol pripomienkovaný akademickou obcou 

a členmi senátu, pričom predseda senátu informoval, že k dokumentu prišlo viac než 300 

pripomienok, ktoré boli po zvážení do neho zapracované. Upravený dokument bol na 

posúdenie zaslaný Legislatívnej komisii a Komisii pre ekonomické záležitosti a rozvoj. 

Predsedovia oboch komisií RNDr. Štefana Tkačik, PhD., aj doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, 

PhD. odporučili dokument v predloženej verzii schváliť.  Predseda senátu poďakoval všetkým 

za pripomienkovanie návrhu Štatútu. 

Z členov senátu zaslala pripomienku predsedovi senátu ešte Mgr. Zuzana Kuráňová, ktorá 

navrhovala zmenu v čl. 3 (úprava odstavca 1 a 3) a vypustenie čl. 4-8.  K tomuto návrhu 

prebehla rozprava, do ktorej sa zapojili doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc., RNDr. Štefan 
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Tkačik, PhD., doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. a predseda 

senátu. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu pozmeňujúcich návrhov. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Zuzany Kuráňovej o zmene článku 3 odst.     

1  a 3:   

Prítomných: 23 Za: 23    Proti: 0 Zdržal sa:  0 

Pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu Mgr. Zuzany Kuráňovej vypustiť čl. 4-8,                

a následne pozmeniť číslovanie nasledujúcich článkov: 

Prítomných: 23 Za: 19    Proti: 1 Zdržal sa:  3 

Pozmeňujúci návrh bol schválený. 

 

Predseda senátu vysvetlil členom senátu, že je to len prvé prerokovanie návrhu, a štatút bude 

zaslaný Veľkému kancelárovi KU na vyjadrenie a po jeho vyjadrení a zapracovaní prípadných 

pripomienok bude nasledovať ďalšie schvaľovanie návrhu v AS PF KU. Nakoniec musí byť 

Štatút PF KU schválený v AS KU. Následne predseda senátu nechal hlasovať o uznesení. 

Z ďalšej časti zasadnutia sa ospravedlnili PhDr. Viera Šilonová, PhD. a doc. PaedDr. 

Vladimír Klein, PhD. 

 

Uznesenie č. 5/2019 

Akademický senát prerokoval návrh Štatútu Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku predložený dekanom fakulty, schválil pozmeňujúce návrhy a súhlasí s 

jeho predložením Veľkému kancelárovi Katolíckej univerzity v Ružomberku na 

vyjadrenie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 21 Za:  21   Proti:  0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

5. Schválenie plánu investícií PF KU na rok 2019; 

Predseda senátu požiadal tajomníčku fakulty Mgr. Janku Urbanovú (ďalej tajomníčka 

fakulty), aby predstavila plán investícií PF KU na rok 2019. Následne poprosil predsedu 

Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj RNDr. Štefana Tkačika, PhD. o predstavenie 

stanoviska komisie, ktorý pozitívne zhodnotil predložený návrh a odporúča ho schváliť. Po 

predstavení stanoviska komisie otvoril predseda senátu rozpravu, do ktorej sa zapojil Bc. 

http://ludia.ku.sk/person.xhtml?id=stefan.tkacik@ku.sk
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Stanislav Gabčo s otázkami externých zdrojov financovania plánovaného multifunkčného 

ihriska,  jeho výstavby a úpravy parkoviska v jeho okolí. Odpovedala mu pani tajomníčka 

fakulty. Následne predseda senátu nechal hlasovať o uznesení. 

 

Uznesenie č. 6/2019 

Akademický senát schvaľuje plán investícií na rok 2019 predložený dekanom fakulty. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 21 Za: 21      Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

6. Prerokovanie správy vedenia PF KU o plnení uznesenia AS PF KU č. 33/2018 

(rokovania o poskytovaní stravovania zamestnancom a študentom PF KU); 

Predseda senátu predstavil uznesenie č. 33/2017, v ktorom Akademický senát požiadal 

vedenie PF KU rokovať o skvalitnení poskytovania stravovania pre zamestnancov a študentov 

a zachovaní stravovania v ďalších zariadeniach podľa v súčasnosti platných zmlúv a zároveň 

žiada vedenie informovať o výsledkoch rokovaní na najbližšom riadnom zasadnutí AS PF 

KU. Predseda senátu zároveň informoval, že na 20. zasadnutí AS KU ako zástupca fakulty 

v bode rôzne, v ktorom sa rokovalo aj o predmetnej otázke stravovania, informoval o tomto 

uznesení AS PF KU. Predseda vyzval tajomníčku fakulty, aby ako zástupkyňa vedenia fakulty 

informovala o plnení tohto uznesenia. Tajomníčka fakulty uviedla, že vedenie fakulty 

nemohlo splniť toto uznesenie, pretože kvestor univerzity aj na 20. zasadnutí AS KU 

upozornil, že zmluvným partnerom DUGE CATERING s.r.o. je univerzita, a preto rokovať 

s ním môže jedine vedenie KU. Po informovaní otvoril predseda senátu rozpravu, do ktorej sa 

prihlásili Dr. Rosangela Libertini, PhD., ktorá sa opäť vyjadrila k nekvalitnej úprave jedál, 

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. sa informoval o prevádzke bufetu pri jedálni KU a Ing. 

Zuzana Gejdošová, PhD. mala pripomienku k prenájmu priestorov jedálne pre ostatné fakulty 

KU, čo bolo zapracované do uznesenia.  

Po ukončení rozpravy predseda senátu predložil upravený návrh uznesenia, o ktorom nechal 

hlasovať. 

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.  
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Hlasovanie: 

Prítomných: 21 Za: 21   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

7. Prerokovanie správy Volebnej a mandátovej komisie o priebehu doplňujúcich 

volieb do AS PF KU a Volieb do ŠR VŠ za KU, ktoré sa uskutočnili dňa 07. 11. 

2018; 

Predseda senátu požiadal predsedu Volebnej a mandátovej komisie pri AS PF KU 

Doc. RNDr. Milana Lehotského, CSc., aby predstavil správu komisie k priebehu doplňujúcich 

volieb do AS PF KU a Volieb do ŠR VŠ za KU, ktoré sa uskutočnili dňa 07. 11. 2018; ku 

ktorým Bc. Stanislav Gabčo vzniesol námietky. Doc. Lehotský predstavil správu komisie, 

podrobne predstavil námietky a skonštatoval, že komisia tieto námietky uznala za 

bezpredmetné. Predseda senátu otvoril rozpravu k správe, do ktorej sa nikto nezapojil 

a následne nechal hlasovať o uznesení. 

 

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. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 21 Za:  21         Proti: 0 Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

8. Schválenie zmeny v spôsobe prispievania Pedagogickej fakulty KU na úver vedený 

v Tatrabanke a.s. Bratislava; 

Predseda senátu požiadal tajomníčku fakulty, aby predstavila v mene dekana fakulty 

predmetný materiál a konkretizovala zmeny. Tajomníčka fakulty konkretizovala zmeny 

v spôsobe prispievania PF KU na splácanie úveru KU vedený v Tratrabanke a.s. Bratislava. 

Následne predseda senátu požiadal predsedu Komisie pre ekonomické záležitosti a rozvoj 

RNDr. Štefana Tkačika, PhD. o prednesenie stanoviska komisie, ktorý predniesol niekoľko 

pripomienok a tie boli následne zapracované do uznesenia. Predseda senátu potom otvoril 

rozpravu, do ktorej sa prihlásili doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., Bc. Stanislav Gabčo 

s otázkou k rozdeleniu dotácií, odpovedala im tajomníčka fakulty a predseda senátu. Predseda 

senátu tiež priblížil informácie o externých zdrojoch KU, o ktorých sa rokovalo na senáte AS 

KU. Po ukončení rozpravy nechal predseda senátu hlasovať o uznesení. 
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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. 

Hlasovanie: 

Prítomných: 21  Za:  19    Proti: 0  Zdržal sa: 2 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

9. Rôzne. 

Predseda senátu otvoril bod rôzne, do ktorého sa zapojila Dr. Rosangela Libertini, PhD., ktorá 

pozvala členov senátu na stretnutie s hosťom z Talianska Setti Carrarom, ktoré organizuje 

katedra cudzích jazykov. 

 

Záver 

Predseda AS PF KU poprosil doc. Adamka o záverečnú modlitbu, poďakoval prítomným za 

účasť a uzavrel zasadnutie. 

 

V Ružomberku 26. 03. 2019 

 

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

Overili: 

 RNDr. Ivana Tomčíková, PhD. (v. r.);  

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

 Mgr. Peter Pekarčík (v. r.) 

 

Schválil:  

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


