
 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Hrabovská cesta 1A,  034 01 Ružomberok 

 

Zápisnica č. 21/2019 
z 21. zasadnutia AS KU konaného dňa 16. apríla 2019 o 13:00 hod. 

v Sieni rektorov KU, Hrabovská cesta 1A, Ružomberok 

__________________________________________________________________________ 

 

Účasť (podľa prezenčnej listiny) 

 

A) Členovia AS KU 

 

zamestnanecká časť:  študentská časť: 

za Pedagogickú fakultu KU:    

JUDr. Juraj Čech, PhD. Boris Kočko 

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.  

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.  

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.   

  

za Filozofickú fakultu KU:  

Mgr. Miroslav Huťka, PhD. Mgr. Samuel Štefan Mahút 

Mgr. Ján Hrkút, PhD. Jakub Harzek 

  

za Teologickú fakultu KU:   

ICLic. Jozef Holubčík 

prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.  

  

za Fakultu zdravotníctva KU:  

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. Stanislav Remšík 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. Michal Sopiak 

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.  

  

  

  

B) Hostia 
doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor KU 

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., prorektorka KU 

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., prorektorka KU 

RNDr. Daniel Macko, CSc., kvestor KU 

Mgr. Mária Parigalová, zapisovateľka 
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21. zasadnutie AS KU otvoril úvodnou modlitbou  prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., člen 

AS KU.  

Z 21. zasadnutia AS KU sa ospravedlnili:   

- Mgr. Jana Juhásová, PhD.  

- doc. MUDr. Viliam Žilinek, CSc.  

- PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.  

- prof. Jozef Bieľak  

- Mgr. Boris Pták  

- Mgr. Marek Marcin 

Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 15 členov AS KU, podpredsedníčka AS KU 

PhDr. Eva Moraučíková, PhD. skonštatovala, že AS KU bol uznášaniaschopný.  

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

Za skrutátorov boli navrhnutí PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. a ICLic. Jozef Holubčík. 

 

Uznesenie č. 177/2019: 

AS KU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 21. zasadnutia AS KU PhDr. Bc. Evu 

Moraučíkovú, PhD. a za skrutátorov schvaľuje PaedDr. Andreja Hubináka, PhD. 

a ICLic. Jozefa Holubčíka.  

Prítomní: 15  Za: 15  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Po hlasovaní prišiel na 21. zasadnutie aj doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH., čím sa 

počet prítomných členov AS KU zvýšil na 16. 

 

Program 
Predseda AS KU predstavil program 21. zasadnutia AS KU, ktorý bol členom AS KU 

zaslaný v pozvánke. 

Pozmeňujúci návrh mal JUDr. Juraj Čech, PhD. ktorý vzhľadom na obsahovú vyťaženosť 

jednotlivých bodov programu navrhol rozdeliť program a niektoré body odročiť.  

PhDr. Eva Moraučíková, PhD. požiadala rektora KU o stiahnutie Pracovného poriadku 

KU a vnútorného predpisu Prípravy a predloženia rozpočtu na schválenie. Nakoľko rektor KU 

nedostal ani od Veľkého kancelára KU (ďalej len „VK KU“) a ani od LK AS KU vážne 

výhrady k týmto materiálom, nevidel dôvod na ich stiahnutie z rokovania. 

Mgr. Samuel Štefan Mahút navrhol preusporiadať program, body 12. – 15. presunúť na 

začiatok programu a sporné body programu (9. a 10.) presunúť ako posledné body.   

Predseda AS KU zosumarizoval návrhy členov AS KU na zmenu poradia bodov 

programu 21. zasadnutia AS KU a navrhol hlasovať o pozmenenom poradí bodov rokovania: 

 

Úvod a privítanie, 

Schválenie skrutátorov, overovateľa zápisnice a programu rokovania, 

1. Schválenie činnosti predsedníctva AS KU od 20. 11. 2018 do 16. 4.2019, 

2. Zvolenie zástupcu AS KU do Rady vysokých škôl SR, 

3. Súhlas s vymenovaním Ing. Imricha Béreša za nového člena SR KU, 

4. Súhlas s dočasným poverením prof. RNDr. Márie Kozovej, CSc. výkonom funkcie 

prorektorky pre zahraničné vzťahy KU, 

5. Doplnenie člena LK AS KU za TF (prof. Š. Lenčiš), 

6. Schválenie Rokovacieho poriadku AS KU, 

7. Schválenie Etického kódexu KU, 

8. Študijného poriadku KU, 

9. Štipendijného poriadku KU, 
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10. Disciplinárneho poriadku KU pre študentov, 

11. Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie KU, 

12. Schválenie Organizačného poriadku KU, 

13. Schválenie Pracovného poriadku KU, 

14. Schválenie Prípravy a predloženia rozpočtu na schválenie, 

15. Schválenie Zásad katolíckej formácie na KU, 

16. Rôzne, 

Záver. 

 

Predseda AS KU nechal hlasovať o príslušnom uznesení: 

 

Uznesenie č. 178/2019: 

AS KU schvaľuje program 21. zasadnutia AS KU tak, ako bol na zasadnutí 

upravený. 

Prítomní: 16  Za: 15  Proti: 0 Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

1. Schválenie činnosti predsedníctva AS KU od 20.11.2018 do 16.4.2018 

Predseda AS KU informoval prítomných členov AS KU o činnosti predsedníctva: 

 dňa 17.12.2018 sa predseda AS KU zúčastnil rokovania k návrhu rozdelenia dotácie 

z MŠVVaŠ SR na rok 2019; 

 dňa 14.01.2019 predseda AS KU poslal list dekanom fakúlt, ktorého obsahom bol 

návrh časového harmonogramu ukončenia legislatívnych procesov na fakultách KU 

v súvislosti s novelizáciami štatútov fakúlt KU (novelizované štatúty mali odovzdať 

do AS KU do 15.03. 019); 

 dňa 15.01.2019 sa predseda AS KU zúčastnil rokovania Kolégia rektora KU; 

 dňa 16.01.2019 sa uskutočnilo zasadnutie LK AS KU, ktoré jednalo o návrhu 

Rokovacieho poriadku AS KU; 

 dňa 21.01.2019 sa predseda AS KU zúčastnil rokovania k návrhu rozdelenia dotácie 

z MŠVVaŠ SR na rok 2019; 

 v ten istý deň dostal predseda AS KU návrh dekana TF KU na zvolenie prof. Š. 

Lenčiša za člena LK AS KU; 

 zišla sa LK AS KU k štatútu TF KU; 

 dňa 12.03.2019 sa predseda AS KU zúčastnil rokovania Kolégia rektora KU; 

 dňa 02.04.2019 sa predseda AS KU zúčastnil na pozvanie rektora KU zasadnutia 

VR KU; 

 dňa 03.04.2019 dostal predseda AS KU žiadosť rektora KU na zvolanie 21 zasadnutia 

AS KU; 

 dňa 05.04.2019 bola zaslaná pozvánku na 21. zasadnutia AS KU a posunuté materiály 

predsedom komisií AS KU; 

 dňa 11.04.2019 sa zišla LK AS KU. O jej priebehu bude informovať predseda 

LK AS KU JUDr. Juraj Čech, PhD. v príslušných bodoch rokovania; 

 dňa 15. 04. 2019 sa predseda AS KU sa na pozvanie rektora KU zúčastnil zasadnutia 

Kolégia rektora KU; 

 v tento istý deň sa zišla EK AS KU. O jej priebehu bude referovať v príslušnom bode 

rokovania predseda EK AS KU PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. 

Prítomní členovia AS KU nemali žiadne pripomienky a otázky, preto sa pristúpilo 

k hlasovaniu o uznesení: 
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Uznesenie č. 179/2019: 

AS KU schvaľuje činnosť predsedníctva AS KU od 20. 11. 2018 do 16. 04. 2019. 

Prítomní: 16  Za: 16  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2. Zvolenie zástupcu AS KU do Rady vysokých škôl SR 
Dňa 29.03.2019 bol podpredsedníčke AS KU, PhDr. Eve Moraučíkovej, PhD., doručený 

email s výzvou na zvolenie zástupcu KU do predsedníctva Rady vysokých škôl SR. Podľa 

Štatútu RVŠ SR čl. 1, ods. 2 „Radu vysokých škôl (ďalej len „rada“) tvoria zástupcovia 

vysokých škôl zvolení akademickými senátmi vysokých škôl a akademickými senátmi 

fakúlt.“ Táto voľba je teda na AS KU. O voľbe zástupcu AS KU hovorí aj zákon o VŠ 

131/2002 v §9 ods. (1) písm. p) a § 107, ods. (3).  

Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. predložil návrh za PF KU, v ktorom za zástupcu KU 

do predsedníctva Rady vysokých škôl SR navrhol prof. PaedDr. Jaromíra Sedláčka, PhD., 

ktorý bol aj doteraz zástupcom za KU v predsedníctve RVŠ SR a s nomináciou na ďalšie 

obdobie súhlasí. PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. stručne predstavil navrhovaného kandidáta 

a vyjadril mu dôveru a podporu pred členmi AS KU. 

Nasledovalo tajné hlasovanie členov AS KU. Predseda AS KU predstavil členom spôsob 

voľby, tí následne pristúpili k tajnej voľbe, počas ktorej bolo vydaných 16 hlasovacích 

lístkov, pričom všetky boli platné. Svoj súhlas s nomináciou vyjadrilo 16 členov AS KU. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 
 

Uznesenie č. 180/2019: 

AS KU berie na vedomie výsledky tajnej voľby zástupcu KU do predsedníctva Rady 

vysokých škôl SR, ktorým sa stal prof. PaedDr. Jaromír Sedláček, PhD., ktorý získal 16 

súhlasných hlasov. 
Prítomní: 14  Za: 14   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Súhlas AS KU s vymenovaním Ing. Imricha Béreša za člena SR KU 
AS KU podľa čl. 11 ods. (2) Štatútu KU AS KU vyjadruje svoj súhlas s návrhom rektora 

KU na vymenovanie členov SR KU zo šesťčlennej tzv. kvóty rektora. 

V úvode tohto bodu dal predseda AS KU slovo rektorovi KU, ktorý predstavil 

navrhovaného kandidáta na člena SR KU Ing. Imricha Béreša. Dňa 19. novembra 2018 rektor 

KU zaslal list VK KU Mons. Bernardovi Boberovi so žiadosťou o vyjadrenie sa k návrhu. VK 

KU vyjadril svoj súhlas s návrhom rektora KU na vymenovanie Ing. Imricha Béreša za člena 

SR KU v súlade s čl. 11 ods. (2) Štatútu KU. Súhlasné stanovisko bolo rektorovi KU 

doručené dňa 29. novembra 2018. Ku kandidatúre Ing. Imricha Béreša prebehla krátka 

diskusia, po ktorej rektor KU vyjadril navrhovanému kandidátovi plnú podporu.  

Nasledovalo tajné hlasovanie členov AS KU. Predseda AS KU predstavil členom AS 

KU spôsob voľby. AS KU následne pristúpil k tajnej voľbe, počas ktorej bolo vydaných 16 

volebných lístkov, pričom všetky boli platné. 9 členov AS KU vyjadrilo súhlasné stanovisko 

s návrhom  rektora KU, proti nebol nikto a hlasovania sa zdržalo 7 členov AS KU. Následne 

sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 
 

Uznesenie č. 181/2019: 

AS KU berie na vedomie výsledky tajnej voľby pre súhlas AS KU s návrhom rektora 

KU na vymenovanie Ing. Imricha Béreša za člena Správnej rady KU, v ktorej Ing. 

Imrich Béreš získal 9 súhlasných hlasov. 

Prítomní: 14  Za: 14   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Dvaja členovia AS KU sa na krátko zo zasadnutia vzdialili. 

Rektor KU po hlasovaní poďakoval členom AS KU za vyslovenú dôveru.  

 

4.  Súhlas s dočasným poverením prof. RNDr. Márie Kozovej, CSc. výkonom 

funkcie prorektorky pre zahraničné vzťahy KU 
V úvode tohto bodu dal predseda AS KU slovo rektorovi KU, ktorý predložil členom AS 

KU súhlasné stanovisko VK KU s dočasným poverením prof. RNDr. Márie Kozovej, CSc. do 

funkcie prorektorky pre zahraničné vzťahy  na obdobie od 27. februára 2019 do 27. augusta 

2019.  Súhlasné stanovisko bolo rektorovi KU doručené dňa 18. januára 2019. 

Predseda AS KU pripomenul, že prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. môže byť poverená už 

len do 27. augusta 2019, nakoľko vtedy sa skončí druhé funkčné obdobie (poverenia) a bude 

musieť by vymenovaný niekto iný buď riadne, alebo dočasne. 

Nasledovalo tajné hlasovanie členov AS KU. Predseda AS KU predstavil členom AS KU 

spôsob voľby. AS KU následne pristúpil k tajnej voľbe, počas ktorej bolo vydaných 14 

volebných lístkov, pričom všetky boli platné. 12 členov AS KU vyjadrilo súhlasné stanovisko 

s návrhom  rektora KU, proti nebol nikto a zdržali sa 2 členovia AS KU.  

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 182/2019: 

AS KU berie na vedomie výsledky tajne voľby o tom, aby sa prof. RNDr. Mária 

Kozová, CSc. stala druhýkrát poverenou prorektorkou pre zahraničné vzťahy na 

obdobie od 27. februára 2019 do  27. augusta 2019. Vo voľbách bolo odovzdaných 12 

súhlasných hlasov. 

Prítomní: 16  Za: 16   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Rektor KU sa po hlasovaní opäť poďakoval členom AS KU za vyslovenú dôveru.  

 

5.  Doplnenie člena LK AS KU za TF KU 
Predseda AS KU požiadal prítomných členov TF KU, aby predložili návrhu svojho 

zástupcu do LK AS KU za TF KU. Návrh predložil prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. a do LK 

AS KU za TF KU navrhol prof. ThDr. PhDr. Štefana Lenčiša, PhD. 

Nakoľko prítomní členovia AS KU nemali žiadne pripomienky a otázky, predseda AS 

KU predložil procedurálny návrh o verejnom hlasovaní.  

 

Procedurálny návrh: 

AS KU súhlasí, aby sa o členstve prof. ThDr. PhDr. Štefana Lenčiša, PhD. 

v LK AS KU hlasovalo verejne. 

Prítomní: 16  Za: 16    Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Návrh bol prijatý. 

 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 183/2019: 

AS KU v súlade s čl. 14 ods. (10) Štatútu KU súhlasí s tým, aby sa zástupcom TF KU 

v LK AS KU stal prof. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. 

Prítomní: 16  Za: 16   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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6. Schválenie Rokovacieho poriadku AS KU 
AS KU na základe čl. 14, ods. (16), písm. r) Štatútu KU schvaľuje na návrh predsedu AS 

KU Rokovací poriadok AS KU. 

Predseda AS KU predstavil celý proces prípravy Rokovacie poriadku AS KU, ktorý je 

v súlade so Štatútom KU a novelou Zákona o vysokých školách. Rokovací poriadok prešiel 

posúdením v LK AS KU a má súhlas VK KU, Mons. Bernarda Bobera. Po zapracovaní 

všetkých pripomienok navrhuje predseda AS KU schváliť Rokovací poriadok AS KU.  

Podpredsedníčka AS KU pripomenula, že pozvánky na rokovania komisií AS KU podľa 

nového rokovacieho poriadku už musia byť posielané všetkým členom AS KU, ktorí sa môžu 

rokovania komisií zúčastniť s poradným hlas. 

Predseda AS KU vyjadril svoj názor o tom, že Rokovací poriadok AS KU by mal 

reagovať aj na novú situáciu v súvislosti s novelou vysokoškolského zákona v § 34, ods. (1) 

a materiály na schválenie v AS KU by sa mali predkladať v dvoch čítaniach, podobne, ako to 

má PF KU. Na túto skutočnosť reagoval doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD., ktorý je zároveň 

predsedom AS PF KU. Prvé čítanie by znamenalo, že vnútorný predpis bude prerokovaný 

v AS KU a v príslušných komisiách a po zapracovaní pripomienok následne zaslaný VK KU. 

V druhom čítaní, by už materiál so zapracovanými pripomienkami prišiel na definitívne 

schválenie do AS KU. 

Mgr. Ján Hrkút, PhD. navrhol počkať so schvaľovaním Rokovacieho poriadku AS KU 

a dopracovať ho. Mgr. Samuela Štefan Mahút zdôraznil, že tento návrh rokovacieho poriadku 

je lepší ako starý z roku 2002 a preto je ho lepšie schváliť a následne dopracovať. Mgr. Ján 

Hrkút, PhD. podal procedurálny návrh na stiahnutie a dopracovanie Rokovacieho poriadku 

AS KU: 

 

Procedurálny návrh: 

AS KU súhlasí, aby sa Rokovací poriadok AS KU stiahol z 21. rokovanie AS KU, 

dopracoval a dopracovaný predložil do LK AS KU a následne do AS KU. 

Prítomní: 16  Za: 1   Proti: 0  Zdržal sa: 15 

Návrh nebol prijatý. 

 

Predseda AS KU aj napriek tomu, že Rokovací poriadok AS KU bude potrebné 

dopracovať navrhol schváliť v takej podobe, ako bol predložený na schválenie do AS KU. 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 184/2019: 

AS KU podľa čl. 14, ods. (16), písm. r) Štatútu KU schvaľuje Rokovací poriadok AS KU 

tak, ako ho predložil predseda AS KU. 

Prítomní: 16  Za: 15    Proti: 1  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7. Schválenie Etického kódexu KU 
AS KU na základe čl. 14, ods. (16), písm. j) Štatútu KU schvaľuje na návrh rektora KU 

a po súhlasnom vyjadrení VK KU Etický kódex KU.  

Predseda AS KU odovzdal slovo rektorovi KU, ktorý predstavil proces prípravy Etického 

kódexu KU a poznamenal, že Etický kódex KU tak, ako je postavený je funkčný a overený aj 

na iných VŠ. Etický kódex KU bol 2x predložený a prerokovaný v Kolégiu rektora KU a 2x 

zaslaný VK KU o písomný súhlas na jeho schválenie. Po zapracovaní všetkých pripomienok 

z Kolégia rektora KU aj od VK KU bol Etický kódex KU predložený na schválenie do AS 

KU. Predseda LK AS KU prečítal stanovisko spolu s uznesením LK AS KU k Etickému 

kódexu KU: „Členovia komisie poukázali na niektoré pravopisné chyby vo formuláciách, 
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zoznam ktorých bude zaslaný (prostredníctvom doc. B. Kľusku), predsedovi AS KU 

a predkladateľovi Etického kódexu KU. Komisia odporúča preformulovať čl. 6 ods. 2, 

pretože v súčasnom znení je nejednoznačný. Komisia odporučila z čl. 6 ods. (3) vylúčiť 

možnosť hlasovať per rollam, vzhľadom na špecifickosť práce etickej komisie. Komisia 

odporučila prvú vetu v čl. 6 ods. (13) upraviť (ukončiť po slovách „...podnet predložený“) 

a ďalšiu časť vety vypustiť, vzhľadom na jej nesúlad s čl. 6 ods. (1). Komisia odporúča v čl. 6 

ods. (14) vypustiť časť v zátvorkách, kvôli nejednoznačnosti znenia textu.“ 

Uznesenie LK AS KU k Etickému kódexu KU: 
Legislatívna komisia AS KU odporúča AS KU schváliť Etický kódex po zapracovaní 

pripomienok. 

Prítomní: 6  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K navrhovaným zmenám a odporúčaniam LK AS KU vyjadril súhlasné stanovisko rektor 

KU aj VK KU vo svojom písomnom vyjadrení sa zo dňa 15. apríla 2019.  

Predseda AS KU otvoril diskusiu k tomuto bodu, v ktorej Mgr. Ján Hrkút, PhD. navrhol 

nasledujúce zmeny: 

 v čl. 6 ods. (2) navrhol upraviť mechanizmus zloženia členov Etickej komisie: Etická 

komisia by mal byť zložená z piatich riadnych členov s funkčným obdobím na štyri 

roky. Dvoch členov by menoval rektor KU, dvoch členov by si volil AS KU a jedného 

člena by menoval VK KU. Etická komisia by si zo svojich radov volila predsedu 

Etickej komisie KU. Etická komisia by mohla prizývať na svoje zasadnutia ďalších 

členov akademickej obce KU bez práva uznášať sa a hlasovať. Menovanie všetkých 

členov Etickej komisie by bolo podmienené súhlasným vyjadrením Veľkého kancelára 

Katolíckej univerzity v Ružomberku, 

 navrhol upraviť čl. 6 ods. (4): Zasadnutia Etickej komisie sa riadia Rokovacím 

poriadkom Etickej komisie KU, ktorý schvaľuje AS KU (namiesto rektor KU) na 

návrh predsedu Etickej komisie. 

Následne Mgr. Ján Hrkút, PhD. predložil procedurálny návrh: 

 

Procedurálny návrh: 

AS KU súhlasí, aby sa upravil čl. 6 ods. (2) návrhu Etického kódexu KU nasledovne: 

Etická komisia je zložená z piatich riadnych členov na štyri roky. Dvoch členov 

navrhuje rektor KU, dvoch členov volí AS KU a jedného VK KU, z nich jeden člen je 

predsedom Etickej komisie. Menovanie členov Etickej komisie je podmienené 

súhlasným vyjadrením Veľkého kancelára Katolíckej univerzity v Ružomberku.    

Prítomní: 15  Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 6 

Návrh bol prijatý. 

Počas rokovania k tomuto bodu opustil zasadnutie prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., čím sa 

počet prítomných členov AS KU znížil na 15. 

 

Procedurálny návrh: 

AS KU súhlasí, aby sa upravil čl. 6 ods. (4) návrhu Etického kódexu KU nasledovne: 

Zasadnutia Etickej komisie sa riadia Rokovacím poriadkom Etickej komisie KU, ktorý 

schvaľuje AS KU (namiesto rektor KU) na návrh predsedu Etickej komisie. 

Prítomní: 15 Za: 9   Proti: 0  Zdržal sa: 6 

Návrh bol prijatý. 

 

Predseda AS KU odporúča rektorovi KU zapracovať všetky zmeny a odporúčania LK AS 

KU a procedurálne návrhy AS KU a  Etický kódex predložiť opäť na vyjadrenie VK KU 

a následne po jeho písomnom súhlase predložiť Etický kódex KU na schválenie do AS KU.  
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8. Schválenie Študijného poriadku KU 
Podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má AS KU právo schvaľovať 

na návrh rektora KU vnútorné predpisy verejnej vysokej školy, ktoré sú obsiahnuté v § 15. 

Medzi nimi je aj Študijný poriadok KU. 

Predseda AS KU požiadal rektora KU o predstavenie dokumentu. Rektor KU požiadal 

o informácie prorektorku pre vzdelávanie, PhDr. Mgr. Marianu Magerčiakovú, PhD., ktorá 

opísala celý proces prípravy a pripomienkovania Študijného poriadku KU. Zdôraznila, že 

Študijný poriadok bol predložený do Kolégia rektora KU, kde bol prerokovaný a následne 

zaslaný VK KU o  písomný súhlas na jeho schválenie. Po zapracovaní všetkých pripomienok 

z Kolégia rektora KU aj od VK KU bol predložený na schválenie do AS KU. 

Predseda LK AS KU prečítal stanovisko spolu s uznesením LK AS KU k Študijnému 

poriadku KU: „Mgr. Samuel Mahút navrhol upraviť čl. 10. ods. 6 v nasledujúcom znení: 

„Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dva 

krát hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz. Po druhom 

neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.“ Ďalej 

navrhol z bodu 7 a z bodu 8 toho istého článku vypustiť informáciu o povinnom 

nasledujúcom roku. Ďalej navrhol v čl. 10, bod. 2 vypustiť obmedzenie na strop zapísania 

si max. 90 kreditov. 

Uznesenie LK AS KU k Študijnému poriadku KU: 

Legislatívna komisia AS KU odporúča AS KU schváliť Študijný poriadok 

s poukázaním na pripomienky. 

Prítomní: 6  Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 1 
 

Pani prorektorka PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD. informovala členov AS KU, 

že s pripomienkami Mgr. Samuela Štefana Mahúta, uvedenými v zápisnici z LK AS KU, 

nesúhlasia prodekani pre vzdelávanie a zároveň odporúčajú schváliť Študijný poriadok KU 

tak, ako bol preložený rektorom KU na schválenie do AS KU. 

V rámci diskusie vystúpil Mgr. Samuel Štefan Mahút, ktorý navrhol odložiť hlasovanie, 

z dôvodu, vyššie uvedených pripomienok LK AS KU a z dôvodu, že do pripomienkového 

konania pri tvorbe Študijného poriadku KU neboli prizvaní zástupcovia študentskej časti 

akademickej obce KU. Následne Mgr. Samuel Štefan Mahút predložil procedurálny návrh: 
 

Procedurálny návrh: 

AS KU súhlasí s odložením hlasovania o Študijnom poriadku KU, z dôvodu 

niektorých problematických miest, ktoré sa v dokumente nachádzajú, ako aj z dôvodu 

prerokovania Študijného poriadku KU s členmi AS KU za študentskú časť. 

Prítomní: 14 Za: 6   Proti: 4  Zdržal sa: 4 

Návrh nebol prijatý. 

Počas rokovania k tomuto bodu opustila zasadnutie doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, 

PhD., čím sa počet prítomných členov AS KU znížil na 14. 
 

Predseda AS KU ukončil diskusiu k tomuto bodu a navrhol hlasovať o Študijnom 

poriadku KU v takej podobe, ako bol predložený na schválenie do AS KU. Následne sa 

pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 
 

Uznesenie č. 185/2019: 

AS KU podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 

Študijný poriadok KU tak, ako ho predložil rektor KU. 

Prítomní: 14  Za: 9   Proti: 1  Zdržal sa: 4 

Uznesenie bolo prijaté. 
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9. Schválenie Štipendijného poriadku KU 
Podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má AS KU právo schvaľovať na 

návrh rektora KU vnútorné predpisy verejnej vysokej školy, ktoré sú obsiahnuté v § 15 

(uvedené aj v čl. 34 ods. (2) Štatútu KU). 

Predseda AS KU dal slovo rektorovi KU, ktorý ho odovzdal prorektorke pre vzdelávanie, 

PhDr. Mgr. Mariane Magerčiakovej, PhD. Pani prorektorka opísala celý proces prípravy 

a pripomienkovania Štipendijného poriadku KU. Tiež poznamenala, že Štipendijný poriadok 

bol predložený do Kolégia rektora KU, kde bol prerokovaný a následne zaslaný VK KU so 

žiadosťou o  písomný jeho súhlas. Po zapracovaní všetkých pripomienok z Kolégia rektora 

KU aj od VK KU bol predložený na schválenie do AS KU. 

Predseda LK AS KU prečítal uznesením LK AS KU k Štipendijnému poriadku KU:  

Uznesenie LK AS KU k Štipendijnému poriadku KU: 

Legislatívna komisia AS KU odporúča AS KU schváliť Štipendijný poriadok po 

vypustení čl. 1 ods. 2. 

Prítomní: 6  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 

K navrhovaným zmenám a odporúčaniam LK AS KU vyjadril súhlasné stanovisko 

rektor KU a VK KU vo svojom písomnom vyjadrení sa zo dňa 15. apríla 2019. 

Predseda AS KU otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko neboli žiadne pripomienky 

a otázky k tomuto bodu, navrhol aby sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 
 

Uznesenie č. 186/2019: 

AS KU podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 

Štipendijný poriadok KU tak, ako ho predložil rektor KU. 

Prítomní: 13  Za: 13   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Jeden člen AS KU sa na krátko zo zasadnutia vzdialil. 

 

10.  Schválenie Disciplinárneho poriadku KU pre študentov 
Podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má AS KU právo schvaľovať 

na návrh rektora KU vnútorné predpisy verejnej vysokej školy, ktoré sú obsiahnuté v § 15 

(alebo v čl. 34 ods. (2) Štatútu KU). 

Predseda AS KU odovzdal slovo rektorovi KU, ktorý požiadal prorektorku pre 

vzdelávanie, PhDr. Mgr. Marianu Magerčiakovú, PhD., o predstavenie Disciplinárneho 

poriadku KU pre študentov. Konštatoval, že dokument bol predložený do Kolégia rektora 

KU, kde bol prerokovaný a následne bol zaslaný VK KU o  písomný súhlas na jeho 

schválenie. Po zapracovaní všetkých pripomienok z Kolégia rektora KU aj od VK KU bol 

predložený na schválenie do AS KU. 

Predseda JUDr. Juraj Čech, PhD. prečítal stanovisko LK AS KU spolu s uznesením LK 

AS KU k Disciplinárnemu  poriadku KU pre študentov: V rozprave bolo navrhnuté 

vypustenie časti textu uvedeného v zátvorkách v čl. 4 ods. (1), písm. e). JUDr. Juraj Čech, 

PhD., čl. 4, ods. (3) písm. h) navrhol doplniť za slovom „podmienečný“ slovné spojenie „trest 

odňatia slobody“. Taktiež v čl. 6, ods. (13) písm. e) navrhol odstrániť slovo „stručné“. 

Uznesenie LK AS KU k Disciplinárnemu poriadku KU pre študentov 

Legislatívna komisia AS KU odporúča AS KU schváliť Disciplinárny poriadok KU 

pre študentov po zapracovaní pripomienok. 

Prítomní: 6  Za: 5   Proti: 1  Zdržal sa: 0 

 



Strana 10 zo 17 
 

K navrhovaným zmenám a odporúčaniam LK AS KU vyjadril súhlasné stanovisko 

rektor KU a VK KU vo svojom písomnom vyjadrení sa zo dňa 15. apríla 2019. 

Predseda AS KU otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko neboli žiadne pripomienky 

a otázky k tomuto bodu, navrhol aby sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 187/2019: 

AS KU podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 

Disciplinárny poriadok KU pre študentov tak, ako ho predložil rektor KU. 

Prítomní: 14  Za: 12   Proti: 1   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

11.  Schválenie Rokovacieho poriadku Disciplinárnej komisie KU 
Podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má AS KU právo schvaľovať na 

návrh rektora KU vnútorné predpisy verejnej vysokej školy, ktoré sú obsiahnuté v § 15 (alebo 

v čl. 34 ods. (2) Štatútu KU). 

Predseda AS KU odovzdal slovo rektorovi KU, ktorý požiadal prorektorku pre 

vzdelávanie PhDr. Mgr. Marianu Magerčiakovú, PhD., o predstavenie Rokovacieho poriadku 

Disciplinárnej komisie KU. Konštatovala, že dokument bol predložený do Kolégia rektora 

KU, kde bol prerokovaný a následne bol zaslaný VK KU, so žiadosťou o písomný súhlas na 

jeho schválenie. Po zapracovaní všetkých pripomienok z Kolégia rektora KU aj od VK KU 

bol Rokovací poriadok predložený na schválenie do AS KU. 

Predseda LK AS KU prečítal uznesenie LK AS KU k Rokovaciemu poriadku 

Disciplinárnej komisie KU:  

Uznesenie LK AS KU k Rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie KU: 
Legislatívna komisia AS KU odporúča AS KU schváliť Rokovací poriadok 

Disciplinárnej komisie Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

Prítomní: 6  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Predseda AS KU otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko neboli žiadne pripomienky 

a otázky k tomuto bodu, navrhol aby sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 188/2019: 

AS KU podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie KU pre študentov tak, ako ho predložil 

rektor KU. 

Prítomní: 14  Za: 14   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

12.  Schválenie Organizačného poriadku KU 
Podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má AS KU právo schvaľovať 

na návrh rektora KU vnútorné predpisy verejnej vysokej školy, ktoré sú obsiahnuté v § 15 

(alebo v čl. 34 ods. (2) Štatútu KU). 

Predseda AS KU odovzdal slovo rektorovi KU, ktorý požiadal kvestora KU 

o predstavenie Organizačného poriadku KU. Konštatoval, že Organizačný poriadok bol 

predložený do Kolégia rektora KU, kde bol prerokovaný a následne bol zaslaný VK KU so 
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žiadosťou o písomný súhlas na jeho schválenie. Po zapracovaní všetkých pripomienok 

z Kolégia rektora KU aj od VK KU bol Organizačný poriadok predložený na schválenie do 

AS KU. Kvestor KU poukázal na fakt, že v prípade jeho neschválenia, môže dôjsť k vážnym 

legislatívnym problémom.  

Predseda LK AS KU prečítal uznesenie LK AS KU k Organizačnému poriadku  KU:  

Uznesenie LK AS KU k Organizačnému poriadku KU: 

Legislatívna komisia AS KU odporúča AS KU schváliť Organizačný poriadok. 

Prítomní: 6  Za: 5   Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

Predseda AS KU otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko neboli žiadne pripomienky 

a otázky k tomuto bodu, navrhol aby sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 189/2019: 

AS KU podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje 

Organizačný poriadok KU tak, ako ho predložil rektor KU. 

Prítomní: 14  Za: 14   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

13. Schválenie Pracovného poriadku KU 
Podľa § 9, ods. (1), písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má AS KU právo schvaľovať 

na návrh rektora KU vnútorné predpisy verejnej vysokej školy, ktoré sú obsiahnuté v § 15 

(alebo v čl. 34 ods. (2) Štatútu KU). 

Predseda AS KU odovzdal slovo rektorovi KU, ktorý požiadal kvestora KU 

o predstavenie Pracovného poriadku KU. Konštatoval, že po procese jeho prípravy 

a pripomienkovania bol predložený do Kolégia rektora KU, kde bol prerokovaný a následne 

bol zaslaný VK KU so žiadosťou o písomný súhlas na jeho schválenie. Po zapracovaní 

všetkých pripomienok z Kolégia rektora KU aj od VK KU bol Pracovný poriadok predložený 

na schválenie do AS KU.  

Predseda LK AS KU JUDr. Juraj Čech, PhD. zatiaľ neodporúčal schváliť Pracovný 

poriadok KU a navrhol, aby sa k pracovnému poriadku vyjadrili aj odborové organizácie KU, 

k čomu sa priklonil aj PaedDr. Andrej Hubinák, PhD., a taktiež aby sa zapracovali 

pripomienky LK AS KU, na čo kvestor KU poznamenal, že pracovný poriadok neobsahuje 

legislatívne nedostatky, ktoré by vzišli z rokovania LK AS KU.  

Do diskusie sa zapojil aj Mgr. Ján Hrkút, PhD., ktorý poukázal na čl. 10: 

 ods. (12) „Výsledky práce, jej rozsah a kvalitu posudzuje a kontroluje priamy 

nadriadený, a to minimálne raz mesačne, najneskôr na konci mesiaca“;  

 ods. (13) „Ak priamy nadriadený posúdi, že rozsah vykonanej práce je menší a 

nezodpovedá odpracovanému času, rozdiel medzi vykázaným pracovným časom a 

pracovným časom zodpovedajúcim výsledkom práce si musí zamestnanec 

nadpracovať v nasledujúcom kalendárnom mesiaci bez nároku na mzdu“; 

 ods. (14) „Zamestnancovi sa za dni práce doma dochádzka v dochádzkovom systéme 

doplní ručne. Doplnenie údajov v dochádzke vykoná priamy nadriadený, alebo na jeho 

pokyn poverený zamestnanec, na základe výkazu práce ktorý obsahuje dátum, 

odpracovaný čas, rozsah vykonanej práce, podpis zamestnanca a podpis priameho 

nadriadeného“. 

Mgr. Ján Hrkút, PhD. položil otázku či nám tieto opatrenia pomôžu zvýšiť výkon. Rektor KU 

poukázal na to že, je to snaha vytvoriť proces, ktorý by univerzitu chránil od sťažností 
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a anonymov, s poukázaním na to, že zamestnanci zneužívajú prácu na doma. Prorektorka 

prof. M. Kozová zdôraznila, že takto nastavená práca na doma je v prospech zamestnancov, 

na čo kvestor KU poznamenal, že je dobré mať po formálnej stránke kontrolu nad prácou 

zamestnancov.  

Po ukončení diskusie predseda AS KU navrhol, aby sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 190/2019: 

AS KU súhlasí, aby sa Pracovný poriadok KU prerokoval na najbližšom zasadnutí 

AS KU po jeho prerokovaní v odborových organizáciách KU a LK AS KU. 
Prítomní: 13  Za: 13    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Zasadnutie AS KU opustil Mgr. Boris Kočko, čím sa počet prítomných členov AS KU znížil 

na 13. 

 

 

14.  Schválenie vnútorného predpisu KU s názvom Príprava a predloženie 

rozpočtu na schválenie 
AS KU podľa čl. 14 ods. (16) písm. v) Štatútu KU schvaľuje vnútorný predpis o vecnom 

a časovom spôsobe prípravy a predloženia rozpočtu na schvaľovanie. 

Predseda AS KU odovzdal slovo rektorovi KU, ktorý požiadal kvestora KU 

o predstavenie vnútorného predpis s názvom Príprava a predloženie rozpočtu na schválenie. 

Tento vnútorný predpis bol predložený do Kolégia rektora KU, kde bol prerokovaný, nakoľko 

boli k návrhu výhrady bolo zvolané stretnutie zástupcov fakúlt a predsedu AS KU s rektorom 

KU, ktoré však rokovalo vo veci rozdelenia dotácie z MŠ na rok 2019. Kvestor KU zdôraznil, 

že tento vnútorný predpis nehovorí o rozdeľovaní dotácii, pripomienky k tomuto predpisu boli 

len k dvojetapovému schvaľovaniu rozpočtu a rozpočtovému provizóriu, iné vecné 

pripomienky k tomuto predpisu neboli.  

Predseda AS KU otvoril diskusiu k tomuto bodu, v ktorej vystúpil Mgr. Samuel Štefan 

Mahút a poznamenal, že nevidí dôvod prečo by dokument nemal byť schválený, pretože 

neobsahuje zásadné pripomienky a ani nehovorí nič o rozdelení rozpočtu. Mgr. Jánovi 

Hrkútovi, PhD. sa páči časová a vecná logika predpisu, avšak pokiaľ nie je schválený 

rozpočet navrhol by prerobiť čl. 5 ods. (1) nasledovne: „Pokiaľ nie je na príslušný účtovný 

rok schválený rozpočet KU hospodári KU a každá súčasť KU podľa rozpočtového provizória 

vo výške maximálne 90% schváleného rozdelenia dotácie na KU za predchádzajúci rok.“ 

Kvestor KU tento návrh úpravy odmietol. 

Predseda LK AS KU JUDr. Juraj Čech, PhD. poznamenal, že dokument nie je v rozpore 

s vnútornými predpismi KU a s platnou legislatívou, ale potrebuje ďalšie prepracovanie, 

pretože nie je dostatočne vydiskutovaný na úrovní rektorátu a fakúlt. Predseda EK AS KU 

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. zhrnul obsiahlu diskusiu, ktorá prebiehala na zasadnutí 

ekonomickej komisie. 

Uznesene EK AS KU k vnútornému predpisu s názvom Príprava a predloženie 

rozpočtu na schválenie: 

EK AS KU odporúča AS KU schváliť predložený dokument Príprava a predloženie 

rozpočtu na schvaľovanie tak, ako ho predložil rektor KU. 

Prítomní: 7 Za: 1   Proti: 0   Zdržal sa: 6 

 Uznesenie nebolo prijaté. 

 

Následne predseda AS KU zhrnul diskusiu a navrhol hlasovať o uznesení: 
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Uznesenie 191/2019: 

AS KU súhlasí, aby sa vnútorný predpis s názvom Príprava a predloženie rozpočtu 

na schválenie prerokoval v AS KU po jeho súhlasnom prerokovaní v komisiách AS KU.  
Prítomní: 13 Za: 12   Proti: 0  Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

15.  Schválenie Zásad katolíckej formácie na KU 
AS KU podľa čl. 14 ods. (16) písm. t) Štatútu KU schvaľuje na návrh rektora a po 

súhlasom stanovisku VK KU Zásady katolíckej formácie na KU. 

Predseda AS KU požiadal rektora KU o predstavenie tohto vnútorného predpis. Rektor 

KU zdôraznil, že predpis pripravoval predseda komisie pre prípravu dokumentu Zásady 

katolíckej formácie na KU ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. spolu s členmi komisie. Zásady 

katolíckej formácie na KU boli prerokované na Kolégiu rektora KU a následne boli zaslané 

VK KU so žiadosťou o písomný súhlas na jeho schválenie. Zásady katolíckej formácie na KU 

bližšie predstavil člen komisie doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

Predseda LK AS KU prečítal uznesenie LK AS KU k Organizačnému poriadku  KU:  

Uznesenie LK AS KU k Zásadám katolíckej formácie na KU: 

Legislatívna komisia AS KU odporúča AS KU schváliť Zásady katolíckej formácie na 

KU. 

Prítomní: 6  Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Predseda AS KU otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko neboli žiadne pripomienky 

a otázky k tomuto bodu, navrhol aby sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 192/2019: 

AS KU podľa čl. 14 ods. (16) písm. t) Štatútu KU schvaľuje Zásady katolíckej formácie 

na KU tak, ako ich predložil rektor KU. 
Prítomní: 13  Za: 13   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

16. Rôzne 
Predseda AS KU predložil členom AS KU návrh rektora KU na schválenie investičnej 

akcie 002KU-2-1/2018. Dodatkom č. 7 k zmluve č. 0718/2018 zo dňa 27.2.2018 poskytlo 

MŠVVaŠ SR univerzite kapitálovú dotáciu vo výške 97 799 € na projekt „Šport ako súčasť 

inklúzie študentov so špecifickými potrebami vo vysokoškolskom prostredí“ pri vlastnej 

spoluúčasti 10 201 €. V rámci tohto projektu 002KU-2-1/2018 sa plánujú zrealizovať 

nasledovné časti: 

1. Výstavba multifunkčného ihriska. 

2. Osadenie umelého osvetlenia ihriska. 

3. Vybudovanie rehabilitačnej zóny. 

4. Vybudovanie parkovacích miest, chodníka a skladu. 

Umiestnenie multifukčného ihriska: Štrkové parkovisko medzi UK KU, C-blokom a štátnou 

cestou E50. Pritom sa predpokladá zachovať minimálne 50 parkovacích miest. Umiestnenie 

rehabilitačnej zóny bude vo vnútrobloku medzi budovami C-blok, PF KU a FF KU.  

Zabezpečenia vlastných zdrojov: PF KU k tomuto účelu má prisľúbené externé zdroje. 

Kvestor KU poznamenal, že nezávisle od týchto externých zdrojov sa na úrovni rektorátu 

a PF KU dohodlo, že v prípade potreby sa na spolufinancovanie použijú vlastné zdroje UaSZ 

spolu s vlastnými zdrojmi PF KU. 

Využitie a zabezpečenie prevádzky športového ihriska: Ihrisko a rehabilitačnú zóna bude 

k dispozícii pre všetkých študentov KU, pre vyučovanie telesnej výchovy a v prípade záujmu 
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aj k prenájmu. K prevádzke bude vypracovaný prevádzkový poriadok. Pre študentov budú 

určené hodiny k vlastnému voľnočasovému využitiu. Športovisko bude uzamykateľné a pre 

tieto účely pod správou UaSZ – nepretržitej služby študentského internátu C-blok. Pre účely 

vyučovania telesnej výchovy a ďalšie aktivity v rámci pedagogického procesu bude správu 

zabezpečovať PF KU. 

Prevádzka a údržba bude spoločne zabezpečovaná PF KU a UaSZ. 

AS PF KU túto investičnú akciu schválil na návrh dekana na 21. (riadnom) zasadnutí dňa 

26.03.2019.  

Predseda AS KU otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko neboli žiadne ďalšie 

pripomienky a otázky k tomuto bodu, navrhol aby sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 193/2019: 

AS KU súhlasí s investičnou akciou 002KU-2-1/2018 tak, ako ju predložil rektor KU. 
Prítomní: 13  Za: 13   Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďalej predseda AS KU vzniesol námietku voči tomu, že sa obchádza uznesenie AS KU č. 

210/2014, na základe ktorého AS KU v roku 2014 podmienečne schvaľuje prijatie úver z 

Tatra banky pre KU. V predmetnom uznesení v bode 4 sa hovorí: 

„AS KU schvaľuje úver pod podmienkou, že fakulty KU nebudú musieť na splátky 

úveru prispievať z dotačných, ani z vlastných zdrojov. AS KU žiada, aby odvod do 

URF zostal na súčasnej výške (11%).“ 

Kvestor KU však vydal Metodické usmernenie kvestora č.4/2019/KV, ktoré je v rozpore 

s týmto uznesením a zavádza nové podmienky splácania úveru. Predseda AS KU 

skonštatoval, že tieto nové podmienky sú už dohodnuté s fakultami, no zmenu musí schváliť 

AS KU. Kvestor KU vyjadril svoj názor, že uznesenie AS KU je nevykonateľné, na čo 

reagoval predseda AS KU s tým, že v roku 2014 bol AS KU ubezpečený o tom, že odvody do 

URF budú na splácanie úveru postačovať. 

Mgr. Samuel Štefan Mahút sa opäť opýtal na možnosť bezplatného získania balíka Office 

pre študentov KU. Kvestor KU informoval o procese realizácie študentských adries, už je 

dotiahnutá technická stránka a výmena dát so spoločnosťou Google, momentálne treba 

doriešiť GDPR a v dohľadnej dobe budú spustené študentské adresy. 

 

Nakoľko už nikto z prítomných nemal ďalšie otázky a pripomienky, predseda AS KU 

Mgr. Miroslav Huťka PhD. na záver poďakoval prítomným členom AS KU za účasť. Potom 

sa členovia senátu rozišli. 

 

 

V Ružomberku, 30. apríla 2019 

 

 

Zapísal:   Mgr. Mária Parigalová, referentka 

 

 

 

Schválil:  Mgr. Miroslav Huťka, PhD., predseda AS KU 

 

 

 

Overila:  PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., podpredsedníčka AS KU 


