
 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Hrabovská cesta 1A,  034 01 Ružomberok 

 

Zápisnica č. 22/2019 
z 22. zasadnutia AS KU konaného dňa 21. mája 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. Mgr. Boris Pták 

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 

Mgr. Jana Juhásová, PhD. 

  

za Teologickú fakultu KU:   

prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. 

prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD.  

  

za Fakultu zdravotníctva KU:  

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

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.  

doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.  

  

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

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., prorektorka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium na KU 

RNDr. Daniel Macko, CSc., kvestor KU 

PhDr. Angela Almašiová, PhD., prodekanka pre výchovu a vzdelávanie na PF KU 

doc. ThDr. Art. Lic. Rastislav Adamko, PhD., m. prof. KU, prodekan pre vedu a umenie na PF KU 

doc. Mgr. Marek Babic, PhD., dekan FF KU 

doc. Eugen Zeleňák, PhD., prodekan pre vedu, umenia a doktorandské štúdium na FF KU 

ICLic. Dušan Škrabek 

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

AS KU.  

Z 22. zasadnutia AS KU sa ospravedlnili:   

- PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.  

- doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.  

- prof. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD.  
- Michal Sopiak  

- ICLic. Jozef Holubčík  

- Anton Durčák 

Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 13 členov AS KU, podpredsedníčka AS KU 

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

konštatovaní sa na zasadnutie dostavili ďalší 2 členovia AS KU, a tak sa počet prítomných 

členov AS KU zvýšil na 15. 

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

skrutátorov boli navrhnutí JUDr. Juraj Čech, PhD. a Mgr. Ján Hrkút, PhD. 

 

Uznesenie č. 194/2019: 

AS KU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 22. zasadnutia AS KU PhDr. Bc. Evu 

Moraučíkovú, PhD. a za skrutátorov schvaľuje JUDr. Juraja Čecha, PhD. a Mgr. Jána 

Hrkúta, PhD. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

  

Program 
Predseda AS KU predstavil program 22. zasadnutia AS KU, ktorý bol členom AS KU 

zaslaný v pozvánke.  

Pozmeňujúci návrh mal rektor KU doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., ktorý navrhol presunúť 

bod 3. Schválenie návrhu Rozpočtu KU na rok 2019 ako predposledný 7. bod.  

Predseda AS KU navrhol hlasovať o pozmenenom poradí bodov programu 22. zasadnutia 

AS KU: 

Úvod a privítanie, 

Schválenie skrutátorov, overovateľa zápisnice a programu rokovania, 

1. Schválenie činnosti predsedníctva AS KU od 16. 4. 2019 do 21. 5. 2019, 

2. Schválenie Zásad výverového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na KU, 

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti KU za rok 2018, 

4. Schválenie Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2018, 

5. Schválenie Výročnej správy o činnosti AS KU za rok 2018, 

6. Návrh na vymenovanie člena SR KU študentskou časťou AS KU, 

7. Schválenie návrhu Rozpočtu KU na rok 2019, 

8. Rôzne, 

Záver. 

Predseda AS KU nechal hlasovať o príslušnom uznesení: 

 

Uznesenie č. 195/2019: 

AS KU schvaľuje program 22. zasadnutia AS KU tak, ako bol predložený 

v pozvánke a na zasadnutí upravený. 

Prítomní: 15  Za: 14  Proti: 0 Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 
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1. Schválenie činnosti predsedníctva AS KU od 16.04.2019 do 21.05.2019 

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

 Dňa 13. 05. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie Kolégia rektora, na ktorom predsedu AS KU 

z dôvodu jeho služobnej cesty v zahraničí zastupovala pani podpredsedníčka AS KU 

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

 V ten istý deň popoludní sa uskutočnilo pracovné stretnutie ku vnútornému predpisu KU 

„Príprava a predloženie rozpočtu na schvaľovanie“, na ktorom z toho istého dôvodu 

zastupovala predsedu AS KU pani podpredsedníčka AS KU PhDr. Bc. Eva  Moraučíková, 

PhD. 

 Dňa 20. 05. 2019 sa uskutočnilo zasadnutie LK AS KU a EK AS KU. O jej priebehu 

predsedovia komisií referovali v príslušných bodoch rokovania. 

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

k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 196/2019: 

AS KU schvaľuje činnosť predsedníctva AS KU od 16. apríla 2019 do 21. mája 

2019. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2. Schválenie Zásad výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, 

funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov na 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. V prípade zásad výberového 

konania ide o § 15, ods. (1), písm. d). 

Predseda AS KU dal slovo rektorovi KU, ktorý zároveň požiadal prorektorku pre vedu, 

umenie a doktorandské štúdium prof. RNDr. Máriu Kozovú, CSc., aby predstavila celý 

proces prípravy a pripomienkovania vnútorného predpisu Zásad výverového konania 

na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest 

výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov 

na KU (ďalej len „Zásady výberového konania“). Pani prorektorka poznamenala, že návrh 

vnútorného predpisu Zásady výberového konania bol predložený do Kolégia rektora KU, kde 

bol prerokovaný a následne zaslaný Veľkému kancelárovi KU Mons. Bernardovi Boberovi 

(ďalej len „VK KU“), ktorý bol požiadaný o písomný súhlas na jeho schválenie. Po 

zapracovaní všetkých pripomienok z Kolégia rektora KU, ale aj od vedenia jednotlivých 

fakúlt KU a od VK KU bol vnútorný predpis predložený  na schválenie do AS KU. 

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

predpisu Zásady výberového konania: „Členovia LK AS KU v diskusii poukázali na viaceré 

problematické miesta daného dokumentu a formulovali viacero pripomienok, ktoré navrhujú 

vziať pri predkladaní a schvaľovaní dokumentu do úvahy.  

Pripomienky možno kategorizovať do nasledujúcich okruhov: 

 pripomienky týkajúce sa požiadavky predloženia čestného prehlásenia alebo potvrdenia 

o bezúhonnosti v čl. 3, bod 3 e) → LK AS KU  navrhuje zvoliť v dokumente také 

formulácie, aby rozdiel medzi požiadavkou predloženia čestného prehlásenia a potvrdenia 

o bezúhonnosti bol v texte evidentný; 

 pripomienky týkajúce sa člena výberovej komisie, ktorého „určí zástupca zamestnancov 

KU alebo fakulty“ v čl. 4, bod 1 (predovšetkým nie je zrejmé, kto je zástupcom 

zamestnancov a akým spôsobom by mal byť daný člen výberovej komisie určený resp. 
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navrhnutý) → LK AS KU  navrhuje v dokumente špecifikovať, o ktorého zástupcu 

zamestnancov ide, ako aj spôsob, ktorým by mal byť daný člen navrhnutý (napr. 

na základe zhody odborových organizácii); 

 pripomienky týkajúce sa tajného hlasovania o uchádzačoch, vytvárania poradia 

uchádzačov a odporúčania uchádzačov vyhlasovateľovi v čl. 5, body 2, 3, 4, 6 a 11 

(ide predovšetkým o absenciu práva členov komisie zdržať sa odporúčania resp. udelenia 

poradia pri viacerých uchádzačoch, o istý typ diskriminácie pri jednom a viacerých 

uchádzačoch, ako aj o tlak na vyhlasovateľa, aby prijal na obsadzovanú pozíciu 

uchádzača s najnižším súčtom poradí, hoci závery výberovej komisie majú 

pre vyhlasovateľa len odporúčací charakter) → LK AS KU  navrhuje, aby výberová 

komisia hlasovala tajným hlasovaním o každom uchádzačovi, pričom každý z členov 

komisie má právo daného uchádzača vyhlasovateľovi odporučiť alebo neodporučiť, 

prípadne sa zdržať hlasovania. Zápisnica o priebehu a výsledku výberového konania 

by obsahovala počty hlasov komisie (počet hlasov odporúča / neodporúča / zdržal 

sa hlasovania) pri každom jednom uchádzačovi; 

 pripomienky týkajúce sa absencie možnosti uchádzača podať žiadosť o preskúmanie 

oznámenia o nesplnení podmienok v čl. 4, bod 7 a absencie možnosti uchádzača podať 

sťažnosť o porušení zásad výberového konania v čl. 5, bod 9 → LK AS KU  navrhuje, 

aby dokument obsahoval uvedené možnosti; 

 pripomienky formálneho charakteru, predovšetkým pripomienka týkajúca sa zamieňania 

názvov „smernica“ a „vnútorný predpis“. 

Konkrétne znenia všetkých pripomienok sú uvedené v samostatnom dokumente, ktorý LK AS 

KU zašle predkladateľovi dokumentu. “ 

 

Uznesenie k Zásadám výberového konania 

Legislatívna komisia AS KU odporúča AS KU schváliť Zásady výberového konania 

po zapracovaní uvedených pripomienok. 

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

 

Pani prorektorka informovala členov AS KU, že pripomienky LK AS KU sú vecné 

a po ich zapracovaní odporúča vnútorný predpis Zásady výberového konania na schválenie 

AS KU. S pripomienkami LK AS KU súhlasil aj rektor KU a po ich zapracovaní taktiež 

odporúča tento vnútorný predpis na schválenie AS KU.  

V rámci diskusie vystúpil doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD., ktorý položil otázku 

na pána kvestora KU, či KU má zabezpečené získavanie a vydávanie výpisu z Registra 

trestov SR prostredníctvom informačných systémov verejnej správy. Kvestor KU informoval 

členov AS KU, že KU už má registráciu na tomto portály. 

Predseda AS KU ukončil diskusiu k tomuto bodu a navrhol odložiť hlasovanie 

o schválení vnútorného predpisu Zásady výberového konania, z dôvodu zapracovania vyššie 

uvedených pripomienok LK AS KU a predloženia takto upraveného návrhu vnútorného 

predpisu VK KU.  

 

3. Schválenie Výročnej správy o činnosti KU za rok 2018 
Podľa § 9, ods. (1), písm. k) 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 

výročnú správu o činnosti verejnej vysokej školy predloženú rektorom. 

V úvode tohto bodu dal predseda AS KU slovo rektorovi KU doc. Ing. Jaroslavovi 

Demkovi, CSc., ktorý požiadal prorektorku pre vedu, umenie a doktorandské štúdium 

prof. RNDr. Máriu Kozovú, CSc., aby predstavila proces prípravy a pripomienkovania 

Výročnej správy o činnosti KU za rok 2018 (ďalej len „Výročná správa o činnosti“). Pani 
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prorektorka poznamenala, že štruktúra Výročnej správy o činnosti je daná MŠVVaŠ, 

zostavená je z podkladov fakúlt a za uvedené údaje zodpovedajú dekani fakúlt. Po konzultácii 

a upresnení jednotlivých údajov z referátov fakúlt a po zapracovaní všetkých pripomienok 

vedenia jednotlivých fakúlt KU a Vedeckej rady KU, bola Výročná správa o činnosti 

predložená na schválenie do AS KU.  

Rektor KU a prorektorka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium prof. RNDr. Mária 

Kozová, CSc., odporúčajú AS KU schváliť Výročnú správu o činnosti KU za rok 2018. 

Predseda AS KU otvoril rozpravu k tomuto bodu, nakoľko členova AS KU nemali 

pripomienky k Výročnej správe o činnosti, pristúpilo sa k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 197/2019: 

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

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

Výročnú správu o činnosti KU za rok 2018 tak, ako ju predložil rektor KU. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Rektor KU poďakoval členom AS KU za schválenie Výročnej správy o činnosti KU 

za rok 2018.  

 

4.  Schválenie Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2018 
Podľa § 9, ods. (1), písm. k) 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 

výročnú správu o hospodárení verejnej vysokej školy predloženú rektorom. 

V úvode tohto bodu dal predseda AS KU slovo rektorovi KU doc. Ing. Jaroslavovi 

Demkovi, CSc., ktorý požiadal kvestora KU RNDr. Daniela Macka, CSc. o predstavenie 

procesu prípravy Výročnej správy o hospodárení KU za rok 2018 (ďalej len „Výročná správa 

o hospodárení“). Kvestor KU konštatoval, že štruktúra je predpísaná MŠVVaŠ. KU v roku 

2018 dosiahla kladný hospodársky výsledok vo výške 567 611 € po zdanení. Súčasne však 

v účtovníctve KU vykazuje nevysporiadanú stratu z hospodárenia minulých rokov vo výške 

mínus 2 326 794 €. Napriek pozitívnemu hospodáreniu v roku 2018 KU k 31.12.2018 

vykazuje kumulovanú stratu z hospodárenia vo výške 1 759 183 €. Dlhodobé dosahovanie 

minimálne vyrovnaného hospodárenia je preto cieľom KU. Táto povinnosť minimálne 

vyrovnaného hospodárenia bola v roku 2018 z iniciatívy zriaďovateľa a s podporou SR KU 

rozhodnutím AS KU priamo zakotvená aj do nového Štatútu KU. Kvestor KU poznamenal, že 

v roku 2019 je nevyhnutné opätovne dosiahnuť minimálne vyrovnané hospodárenia a takto 

postupne  znižovať kumulovanú stratu z minulých období. 
Predseda EK AS KU prečítal stanovisko spolu s uznesením  EK AS KU k Výročnej 

správe o hospodárení KU za rok 2018: „Z diskusie k uvedenému bodu bola zo strany FZ 

žiadosť o vysvetlenie k záložnému právu 3 k úveru na pozemok a nehnuteľnosť internát Ruža. 

Pán kvestor podal vysvetlenie k spokojnosti. PF sa pýtala na audítorskú správu a výrok 

audítora, či je obligátne súčasťou Výročnej správy o hospodárení KU. Nejasnosť vysvetlil 

p. kvestor. Pani tajomníčka Urbanová upozornila na chybu na str. 20 tohto dokumentu, kde sa 

pravdepodobne jedná o chybu v desatinnej čiarke a požiadala o preverenie a zjednanie 

nápravy.  

 

Uznesenie EK AS KU: 

EK AS KU odporúča AS KU schváliť predložený dokument Výročnej správy 

o hospodárení KU za rok 2018 tak, ako ho predložil rektor KU.  
Prítomní: 6   Za: 6   Proti: 0  Zdržal sa: 0  
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Rektor KU spolu s kvestorom KU súhlasia s opravou chyby na str. 20 a odporúčajú AS 

KU schváliť Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2018. 

Predseda AS KU otvoril rozpravu k tomuto bodu, kde v rámci diskusie o daroch 

a grantoch vystúpil JUDr. Juraj Čech, PhD. a informoval členov AS KU o pripravovanom 

memorande o vzájomnej spolupráci medzi Mondi SCP a univerzitou.  

Predseda AS KU konštatoval, že súčasťou Výročnej správy o hospodárení by mala byť aj 

prehľadnejšia informácia o Univerzitnom rozvojovom fonde (ďalej len URF). Kvestor KU 

poznamenal, že zo strany vedenia KU nie je problém dodať túto tabuľku AS KU. 

Nakoľko členova AS KU nemali ďalšie pripomienky k Výročnej správe o hospodárení, 

pristúpilo sa k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 198/2019: 

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

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

Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2018 tak, ako ju predložil rektor KU. 

Prítomní: 15  Za: 14   Proti: 0  Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Rektor KU poďakoval členom AS KU za schválenie Výročnej správy o hospodárení KU 

za rok 2018.  

 

5. Schválenie Výročnej správy o činnosti AS KU za rok 2018 
Podľa § 9, ods. (1), písm. r) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má AS KU raz za rok podáva 

akademickej obci verejnej vysokej školy správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom 

sídle verejnej vysokej školy najmenej na štyri roky. Podobne o tom hovorí aj Štatút KU v čl. 

14 ods. (17) AS KU predkladá akademickej obci KU najmenej raz za rok správu o svojej 

činnosti. 

Predseda AS KU dal slovo spracovateľovi Výročnej správy o činnosti AS KU za rok 

2018 (ďalej len „Výročná správa AS KU“) Mgr. Samuelovi Štefanovi Mahútovi, ktorý 

predstavil proces prípravy a obsahovú stránku Výročnej správy AS KU.  

Predseda AS KU poďakoval za spracovanie Výročnej správy AS KU a otvoril diskusiu 

k tomuto bodu. Nakoľko prítomní členovia AS KU nemali žiadne pripomienky a otázky, 

pristúpilo sa k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 199/2019: 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 14, 

ods. (17) Štatútu KU schvaľuje Výročnú správu o činnosti AS KU za rok 2018 tak, 

ako ju predložil predseda AS KU. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

(Mgr. Ján Hrkút, PhD. sa na krátko zo zasadnutia AS KU vzdialil). 

 

6. Návrh na vymenovanie člena SR KU študentskou časťou AS KU  
Dňa 9. mája 2019 skončilo funkčné obdobie zástupcovi študentskej časti AS KU v SR 

KU, ktorým bol Mgr. Samuel Štefan Mahút. 

Podľa § 40, ods. (2) Jedného člena správnej rady navrhuje na vymenovanie 

zamestnanecká časť akademického senátu verejnej vysokej školy a jedného člena študentská 

časť akademického senátu verejnej vysokej školy.  
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Vzhľadom na nízky počet prítomných členov AS KU za študentskú časť navrhol predseda 

AS KU odložiť tento bod na 23. zasadnutie AS KU. Následne predložil procedurálny návrh: 

 

Procedurálny návrh: 

AS KU súhlasí, aby Návrh na vymenovanie člena SR KU študentskou časťou AS 

KU bol odložený na najbližšie 23. zasadnutie AS KU, vzhľadom na nízky počet 

prítomných študentov.  

Prítomní: 15  Za: 13   Proti: 0  Zdržal sa: 2 

Návrh bol prijatý. 

 

7. Schválenie návrhu Rozpočtu KU na rok 2019 časť I. 
Podľa § 9, ods. (1), písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov AS KU schvaľuje návrh 

rozpočtu verejnej vysokej školy, ktorý predložil rektor, a kontroluje hospodárenie 

s finančnými prostriedkami verejnej vysokej školy, tým nie je dotknuté právo odborovej 

organizácie kolektívne vyjednávať. 

Predseda AS KU dal slovo rektorovi KU, ktorý uviedol dokument a následne požiadal 

kvestora KU o predstavenie dokumentu. Kvestor KU predstavil a pomenoval východiská pre 

zostavenie návrhu Rozpočtu KU na rok 2019, rozpis dotácie na súčasti KU, pravidlá pre 

rozdelenie dotácie a následne pravidlá pre prípravu rozpočtu, proces prípravy 

a pripomienkovania dokumentu. Následne poukázal na procesy vedúce k možnému 

provizóriu. Načrtol možný vývoj dĺžky trvania jednotlivých krokov, ktoré sa dajú očakávať, 

ak by bol dokument schválený.  

Predseda EK AS KU prečítal stanoviská a námietky členov komisie, spolu s uznesením  

EK AS KU k  návrhu Rozpočtu KU na rok 2019: „Pani tajomníčka Husarčíková za FZ 

žiadala prepočítať podiely príspevku súčastí KU na rektorát o sumu neúčelovej dotácie na 

valorizáciu miezd (dodatok č. 1 dotačnej zmluvy zo dňa 28.2.2019). Pán Marťák za FF 

konštatoval, nezapracovanie doteraz nimi požadovaných pripomienok k pravidlám 

prerozdeľovania, AIS 2, prílohová tabuľka. TF reprezentovaná pánom dekanom a tajomníkom 

Lojanom, konštatoval žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu návrhu, ktoré boli pre nich 

neakceptovateľné. Kvitovali však navrhovaný spoločný účet na refundáciu (neviem akých 

prostriedkov). Informoval  o personálnych opatreniach na TF KU, ktoré aj napriek všetkému 

úsiliu ich ako súčasť KU nedostanú do priaznivých čísel. PF v zastúpení p. tajomníčka 

Urbanová a predseda EK AS KU Hubinák, konštatovali výhrady voči rozdeleniu dotácii, 

tajomníčka Urbanová žiadala vysvetliť bod 6c predkladaného dokumentu, ako reálne by sa 

mal realizovať v praxi?!“ 

Uznesenie EK AS KU 

EK AS KU odporúča AS KU schváliť predložený Návrh rozpočtu na rok 2019 

tak, ako ho predložil rektor KU.  
Prítomní: 6   Za: 2   Proti: 0  Zdržal sa: 4  

 

Hlasovanie EK AS KU zohľadňuje výhradu FF KU, TF KU a PF KU o tom, že predložený 

dokument by nemal byť schválený ako celok, ale procesné pravidlá tvorby rozpočtu majú byť 

predložené legislatívnej komisii ako samostatný dokument.  

EK AS KU žiada zapracovať pripomienku zástupcu FZ KU, ktorá požaduje prerátať 

percentuálne podiely súčastí KU príspevku na rektorát o sumu neúčelovej dotácie na 

valorizáciu miezd (dodatok č. 1 dotačnej zmluvy zo dňa 28.02.2019). 

EK AS KU svojim hlasovaním, na základe vyššie uvedených námietok, neodporúča AS 

KU schváliť predložený dokument tak, ako ho predložil rektor KU. 

Nasledovala pomerne intenzívna diskusia k tomuto bodu. Prof. ThDr. Gabriel Ragan, 
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PhD. nevidí ako spravodlivé voči KS prerozdeľovanie dotácii vzhľadom k počtu študentov, 

nakoľko tento rok ma KS nárast študentov o 30%, na to pán rektor KU poznamenal, 

že študenti sa počítajú s dvojročným posunom. Mgr. Ján Hrkút, PhD. sa informoval za FF 

KU o pravidlách prerozdeľovania príspevku na AIS 2 a či aj rektorát KU by sa nemal 

na tomto prerozdelení taktiež podieľať nakoľko AIS 2 využíva aj on. Kvestor k tomu 

poznamenal, že doteraz nebol spochybňovaný princíp prepočtu na základe prepočtu študentov 

na AIS 2. 

Na zasadnutí bol prítomní aj zástupca bývalého vedenia KU ICLic. Dušan Škrabek, 

bývalý riaditeľ vnútornej správy, ktorého privítal predseda AS KU. Predseda AS KU zároveň 

konštatoval, že pred rokom bývalý rektor KU prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. urobil odpis 

svojho pôsobenia vo funkcii rektora KU, ktorý doručil do archívu AS KU. V tomto odpise 

nefiguruje žiadna pohľadávka URF voči fakultám KU. Na toto kvestor KU len poznamenal, 

že o pohľadávke voči fakultám počuje 1x v rámci rozdelenia dotácie. Realita bola však taká, 

že do URF v minulých rokoch z fakúlt „nepritekalo“ dosť financií a rektorát KU požičiaval 

do URF financie z ostatných účtov (darov) na splácanie úveru. Bývalý rektor KU možno 

splatil všetky pohľadávky, ale stav na účtoch bol 0. Rektorát KU sa tak dostal do stavu -0 

a nebolo ani na decembrové platy zamestnancov rektorátu.  

Rektor KU upozornil, aké problémy vznikli z toho, že bývalý rektor súhlasil, aby AS KU 

schválil 11% pre rektorát KU pri prerozdelení dotácií na financovanie a zabezpečenie 

základného chodu rektorátu vyplývajúceho zo zákona. Z 11% rektorát KU nijak nevyžije a 

konštatoval, že ostatné univerzity majú až 25%.  

Mgr. Boris Pták sa opýtal rektora KU, či vedenie KU hľadá externé zdroje na to, aby 

univerzita fungovala lepšie. Pán rektor KU si nemyslí, že práve toto je len povinnosťou 

vedenia KU prinášať univerzite dary a granty na splácanie pohľadávok, naopak z darov 

a grantov prinesených pre univerzitu by mali byť podporené vedecká a výskumná činnosť 

univerzity a rozvoj KU. Veda a výskum sa na univerzite málo pestovala, a sem treba 

investovať podporu z darov a grantov. K tomuto názoru sa priklonil aj doc. MUDr. Viliam  

Žilínek, CSc., ktorý zdôraznil, že univerzita je závislá od vedeckej výkonnosti a súhlasí 

s podporou vedeckej činnosti cez dary a granty. Taktiež poznamenal, že v minulosti 

sa schvaľoval úver preto, aby sa KU nedostalo do exekúcie. 

Mgr. Samuel Štefan Mahút zdôraznil, že podľa predloženého rozpočtu sú fakulty v strate 

a poznamenal, že každým rokom je to práve vedenie KU, ktoré je kritizované SR KU za to, 

že fakulty si naplánovali stratu do ďalšieho roku. Strata v tej výške, ako je predložená teraz, 

s určitosťou na SR KU neprejde. Do diskusie sa zapojil aj doc. ThDr. Branislav Kľuska, 

PhD., ako aj ďalší členovia AS KU. 

Rektor KU na záver diskusie poprosil členov AS KU o schválenie návrhu Rozpočtu KU   

na rok 2019, zdôraznil, že pre nikoho by nebolo prospešné schválenie rozpočtu SR KU na 

konci kalendárneho roka. Na základe vyššie uvedeného stanoviska EK AS KU rektor KU 

súhlasí so stiahnutím celého bodu 6 v tomto dokumente a odporúča takto upravený návrh 

Rozpočtu KU na rok 2019 schváliť.  

Predseda AS KU ukončil diskusiu k tomuto bodu a navrhol, aby sa pristúpilo 

k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 200/2019: 

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

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

Rozpočet KU na rok 2019, časť I Rozdelenie dotácie za rok 2019 tak, ako ho predložil 

rektor KU bez textovej časti bodu 6 tohto dokumentu.  

Prítomní: 15  Za: 3   Proti: 0  Zdržal sa:12 

Uznesenie nebolo prijaté. 
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Predseda ASKU následne predložil nové uznesenie:  

 

Uznesenie č. 201/2019: 

AS KU žiada rektora KU, aby ďalej pokračoval v rokovaní návrhu Rozpočtu KU na 

rok 2019 a návrh na schválenie Rozpočtu KU na rok 2019 predložil AS KU najneskôr do 

konca júna.  

Prítomní: 15  Za: 14   Proti: 0  Zdržal sa:1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

8. Rôzne 
Predseda LK AS KU požiadal členov AS KU o zaslanie všetkých pripomienok 

k návrhom štatútov fakúlt KU do konca týždňa (24.05.2019). 

Mgr. Samuel Štefan Mahút tlmočil vedeniu KU požiadavku FF KU o možnosti 

internetového pripojenie pre hostí na fakulte. Pán kvestor informoval, že súčasný stav je taký, 

že momentálne nemáme pokrytie WI-FI ani pre vlastné potreby. Súčasné WI-FI modemy 

strácajú svoju životnosť a na nové nemáme momentálne financie. Bude potrebné v prvom 

rade uhradiť aktualizáciu registratúry to je priorita.  

Kvestor KU taktiež odpovedal na otázku Mgr. Samuela Štefana Mahúta a informoval 

o procese realizácie študentských adries. Konštatoval, že je dotiahnutá technická stránka 

a výmena dát so spoločnosťou Google a najbližší termín ich spustenia bude pri zápisoch na 

nový ak. rok (beznákladovo). Taktiež kvestor KU informoval, na interpeláciu Jakuba Harzeka 

o tom, že ÁČKO chce prestať vydávať stravu pre študentov v nedeľu, doriešiť tento problém 

je teraz priorita a ak sa zvýši počet stravníkov v DUGE bude možné s nimi rokovať aj 

o kvalite stravy. 

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

Mgr. Miroslav Huťka PhD. požiadal prof. ThDr. Gabriela Ragana, PhD. o záverečnú 

modlitbu a na záver poďakoval prítomným členom AS KU za účasť. Potom sa členovia 

senátu rozišli. 

 

 

 

V Ružomberku, 3. júna 2019 

 

 

 

 

 

Zapísal:   Mgr. Mária Parigalová, referentka 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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


