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Zápisnica č. 6/2020 

z 32. (mimoriadneho) zasadnutia Akademického senátu  

PF KU v Ružomberku 

 

Dátum zasadnutia: 27. októbra 2020 

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:  Ing. Renata Bellová, PhD.; Ing. Zuzana 

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

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: Mgr. Lenka Chlebanová; Bc. Marián Kotyra; Bc. 

Patrik Páterek; Mgr. Peter Pekarčík; Dávid Vinter. 

 

NEPRÍTOMNÍ:  

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

Kuberová, PhD.; Bc. Matej Kostelník; Barbora Mojžišová; 

 

Neospravedlnení: 0 

 

HOSTIA: PaedDr. Peter Krška, PhD., Mgr. Janka Urbanová. 

 

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 

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 21, senát bol uznášaniaschopný. 

 

Predseda senátu prešiel k navrhnutiu a schváleniu návrhovej komisie. 

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
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Za členov návrhovej komisie boli navrhnutí:  

1. PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.; 

2. RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.; 

3. Mgr. Lenka Chlebanová. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 21  Súhlasí:  19 Nesúhlasí: 0 Zdržali sa: 2 

Návrhová komisia v navrhnutom zložení bola schválená. 

 

Predseda senátu predstavil program 32. zasadnutia AS PF KU, ktoré bolo zvolané na 

základe ustanovení Rokovacie poriadku. Keďže nik z členov senátu nemal námietky, 

predseda senátu nechal hlasovať o programe rokovania.  

 

 

Program rokovania 

1. Prerokovanie a opätovné schválenie uznesenia č. 31/2020 schváleného spôsobom 

Per-Rollam. 

2. Zaujatie stanoviska AS PF KU k Národnému integrovanému reformnému 

plánu. 

3. Prerokovanie možných postupov pri voľbe kandidáta na funkciu dekana PF 

KU. 

 

Hlasovanie: 

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

Program 32. zasadnutia AS PF KU bol schválený. 

 

 

1. Prerokovanie a opätovné schválenie uznesenia č. 31/2020 

schváleného spôsobom Per-Rollam 

Predseda Akademického senátu stručne uviedol výsledky hlasovania Per-Rollam uznesenia 

AS PF KU, ktorým AS PF KU zrušil konanie riadnych volieb do AS PF KU, ktoré sa mali 

uskutočniť 21. októbra 2020, keďže ich realizovanie v čase, keď je prerušená prezenčná 

forma výučby, by nebolo možné. Funkčné obdobie senátu trvá v súlade so Zákonom č. 

131/2002 § 108e ods. 1. Na hlasovaní Per-Rollam sa zúčastnilo 23 členov akademického 

senátu a všetkých 23 súhlasilo so znením navrhovaného uznesenia. Keďže podľa čl. 25, ods. 

6, „znesenie akademického senátu prijaté spôsobom per-rollam musí byť opätovne 

prerokované a schválené na jeho najbližšom zasadnutí, ktoré musí byť zvolané do 21 dní“, 

predseda senátu zvolal toto zasadnutie a predkladá ho senátu na prerokovanie a schválenie. 

Predseda senátu po tomto predstavení otvoril rozpravu, v ktorej sa spýtala Dr. Rosangela 
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Libertini, PhD. na predpokladaný časový horizont nových volieb AS PF KU, odpovedal jej 

predseda senátu. Po ukončení rozpravy predseda AS PF KU, nechal hlasovať o uznesení. 

 

Uznesenie č. 31/2020 

Akademický senát ruší z dôvodu prerušenia prezenčnej výučby na KU príkazom rektora     

č. P– 8/2020 konanie riadnych volieb do AS PF KU, vyhlásených AS PF KU uznesením č. 

22/2020 na 21. októbra 2020. Funkčné obdobie AS PF KU bude pokračovať v súlade so 

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

§ 108e ods. 1). 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

2. Zaujatie stanoviska AS PF KU k Národnému integrovanému 

reformnému plánu 

Predseda senátu informoval, že dňa 16. októbra 2020 dostal mailom výzvu Rady vysokých 

škôl SR (ďalej RVŠ) na zaujatie stanoviska k Národnému integrovanému reformnému 

plánu. Po oboznámení sa so stanoviskom RVŠ SR a so samotným Národným integrovaným 

reformným plánom sa rozhodol, že predloží túto výzvu na 32. mimoriadne zasadnutie 

senátu. Spolu s materiálmi zaslal senátorom aj návrh uznesenia, ktorým senát prijíma 

stanovisko. Zároveň informoval, že analogické stanovisko prijíma univerzitný senát KU 

a vedenie KU na základe výzvy Rektorskej konferencie SR a RVŠ SR. Následne otvoril 

k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa zapojili viacerí členovia senátu. Ing. Zuzana 

Gejdošová, PhD. a doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. navrhli, aby k tomuto návrhu 

vyjadrili svoje stanoviská vedenie KU v Ružomberku, aj vedenie PF KU, resp. aby bola 

súčinnosť vedenia a akademickej obce. K tomuto sa vyjadril dekan fakulty PaedDr. Peter 

Krška, PhD., ktorý taktiež podporil návrh tohto uznesenia. RNDr. Štefan Tkačik, PhD. 

taktiež zhodnotil, že dokument reformného plánu je potrebné prepracovať, pretože bol 

vytvorený mimo akademickej obce, keďže bol navrhnutý Ministerstvom financií SR a nebol 

konzultovaný  s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.  K tomuto vyjadrili 

svoj názor aj  členovia senátu za študentskú časť: Bc. Patrik Páterek a Mgr. Peter Pekarčík. 

Po rozsiahlej rozprave sa pristúpilo spoločne k formulácii uznesenia, ktoré prekontrolovali 

všetci členovia senátu a predseda senátu nechal o ňom hlasovať.  

 

 

Uznesenie 32/2020 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku vyjadruje 

nesúhlas s navrhovaným okliešťovaním akademických práv a slobôd a so zavádzaním tak 

závažných reformných krokov v oblasti vysokého školstva, ktoré sú formulované v 
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dokumente Národného integrovaného reformovaného plánu „Moderné a úspešné 

Slovensko“, bez potrebnej spoločenskej diskusie. Senát súhlasí so snahou o zlepšenie 

manažérskeho riadenia vysokých škôl, nemyslí si však, že akademické senáty sú prekážkou 

pre efektívnejšie riadenie univerzít a nesúhlasí s obmedzením ich funkcie len na konzultačný 

orgán. Akademické slobody znovuzískané po roku 1989 sa najplnšie prejavujú 

prostredníctvom autonómneho fungovania akademickej samosprávy, a preto sa Akademický 

senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity kategoricky vyhradzuje proti snahám o 

obmedzenie týchto akademických práv. So znepokojením konštatuje, že tak dôležitý 

dokument, akým je Národný integrovaný reformný plán, bol vypracovaný bez patričných 

konzultácií a pripomienkovania zo strany slovenských vysokých škôl a univerzít. 

Akademický senát podporuje vyhlásenie Rady vysokých škôl Slovenskej republiky, vedenia 

Katolíckej univerzity v Ružomberku a vedenia Pedagogickej fakulty KU. 

 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

3. Prerokovanie možných postupov pri voľbe kandidáta na funkciu 

dekana PF KU 

Predseda senátu informoval členov akademického senátu, že vyhlásené Voľby kandidáta na 

funkciu dekana PF KU by mali prebehnúť podľa schváleného harmonogramu na zasadnutí 

AS PF KU 1. decembra 2020. Dôležitou úlohou senátu v tomto bode rokovania bolo  

dohodnúť sa ohľadom priebehu volieb tak, aby mohol senát flexibilne reagovať a vedel sa 

prispôsobiť meniacej sa situácii počas pandémie, a zároveň aby sa dodržali nariadené 

epidemiologické opatrenia. Jednou z možností je uskutočniť voľby v prezenčnej forme, 

keďže výkon samosprávnych orgánov má výnimku, avšak, ak by boli sprísnené 

epidemiologické opatrenia, tak sa senát môže uskutočniť formou online a rovnako aj tajné 

hlasovanie pomocou systému zabezpečeného na KU. O tejto možnosti už rokoval predseda 

senátu s pracovníkmi Oddelenia infraštruktúry IT a informačných systémov KU, ktorí 

avizovali pripravenosť zabezpečenia tajných volieb. Následne predseda senátu otvoril 

k tomuto bodu rozpravu, do ktorej sa zapojili Ing. Zuzana Gejdošová, PhD., doc. PaedDr. 

Tomáš Jablonský, PhD., doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc., RNDr. Štefan Tkačik, PhD., 

Mgr. Lenka Chlebanová a Mgr. Peter Pekarčík. Doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. sa 

zaujímal o znenie osobitného ustanovenia Zákona o vysokých školách počas mimoriadnej 

situácie ohľadom funkčného obdobia členov AS. Predseda senátu prezentoval všetkým 

členom senátu presné znenie tohto zákona. Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. navrhla doplniť do 

uznesenia možnosť realizácie volieb v prípade núdzového stavu a RNDr. Štefan Tkačik, 

PhD. navrhol do uznesenia zapracovať i predstavovanie kandidátov a odovzdávanie 

návrhových lístkov online.  
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Uznesenie č. 33/2020 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku súhlasí s 

uskutočnením volieb kandidáta na funkciu dekana PF KU podľa uznesenia č. 29/2020 a v 

prípade  mimoriadnych okolností, ktoré by neumožnili realizovanie prezenčnej formy 

volieb, súhlasí s elektronickým doručením návrhového lístka, uskutočnením online 

zasadnutia AS PF KU, online predstavovaním kandidátov a online hlasovania v schválených 

termínoch volieb. 

 

Hlasovanie: 

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

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

Po ukončení rozpravy predseda senátu poďakoval prítomným členom a ukončil zasadnutie 

senátu. 

 

 

V Ružomberku 27. októbra 2020 

 

 

 

Zapísala: Ing. Renata Bellová, PhD.  

 

Overili: 

• PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.; 

• RNDr. Ivana Tomčíková, PhD.; 

• Mgr. Lenka Chlebanová. 

 

 

Schválil:  

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


