
 
 
 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 8/2013 
z 8. zasadnutia AS PF KU v Ružomberku dňa 26. 6. 2013 o 12.30 hod. v zasadačke 

dekanátu PF KU, Hrabovská cesta 1, Ružomberok 

 

Prítomní: 

Členovia AS PF KU za zamestnaneckú časť: 

prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD., prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc., prof. 

ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. František Dlugoš, PhD., PaedDr. Mgr. Viola Gazdíková, 

PhD., doc. PaedDr. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD., doc. PaedDr. František Heiser, CSc., 

Ing. Richard Kerekeš, PhD., doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD., PhDr. 

Ľudmila Krajčíriková, PhD., doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc., prof. Ing. Michal 

Pružinský, CSc. – predseda AS PF KU, doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. 

KU, RNDr. Ivana Tomčíková, PhD., doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m.prof.KU, 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD., 

 

Členovia AS PF KU za študentskú časť: 

Bc. Júlia Mačugová, Mgr. Marta Mažáriová, Mgr. Dominika Pažítková, Katarína 

Regecová, Mgr. Miroslav Zajac, Bc. Martin Zboran.   

 

Neprítomní:  

Dr. Rosangela Libertini, Alena Janešíková, Bc. Ján Laco. 

 

8. zasadnutie AS PF KU zvolal predseda AS PF KU prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.  

Na úvod zasadnutia predseda AS PF KU vyzval Mons. prof. ThDr. PaedDr. PhDr. ICDr. 

Františka Dlugoša, PhD.  na spoločnú modlitbu a následne otvoril zasadnutie AS PF KU. 

Podpredseda AS PF KU Mgr. Miroslav Zajac konštatoval, že AS PF KU je 

uznášaniaschopný. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a následne schválení doc. 

PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD.  a Mgr. Miroslav Zajac. 

Program 8. zasadnutia bol schválený členmi AS PF KU. 

 

Program 8. zasadnutia AS PF KU: 

 

1. prerokovanie a schválenie činnosti predsedníctva AS PF KU,  

2. prerokovanie návrhu dekana PF KU na schválenie Organizačného poriadku PF KU 

a štruktúry pracovných miest na PF KU, 

3. rôzne.  
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K bodu č. 1 schváleného programu: 

Predseda AS PF KU podal informáciu o činnosti predsedu AS PF KU a Predsedníctva AS 

PF KU za obdobie 2. 5. 2013 – 26. 6. 2013. Predseda AS PF KU oboznámil členov 

s plnením úloh, informoval o priebehu 4. zasadnutia Predsedníctva AS PF KU ktoré sa 

zaoberalo návrhmi dekana PF KU (vymenovanie člena Vedeckej rady doc. PhDr. 

Markéty Rusnákovej, PhD. a predĺženie prijímacieho konania na študijné programy 3. 

stupňa do 15. 6. 2013) predložené návrhy členovia P-AS PF KU odsúhlasili a schválili. 

Krátko pred samotným hlasovaním o činnosti Predsedníctva AS PF KU prof. ThDr. 

PhDr. Amantius Akimjak, PhD. spolu s Ing. Richardom Kerekešom, PhD. skonštatovali, 

že kvôli aktuálnej situácii a pre budúcu nemožnosť spochybnenia prijatých uznesení AS 

PF KU, nebudú hlasovať k žiadnym návrhom, ktoré budú na zasadnutí prerokované. 

 

Uznesenie AS PF KU č. 39/2013 : 

AS PF KU schvaľuje činnosť Predsedníctva AS PF KU za obdobie 2. 5. – 26. 6. 2013. 

Prítomní : 18   Súhlasí : 18  Nesúhlasí : 0  Zdržali sa : 0 

 

K bodu č. 2 schváleného programu: 

Predseda AS PF KU odovzdal slovo dekanovi PF KU doc. PaedDr. Tomášovi 

Jablonskému, PhD., ktorý predstavil zmeny v predkladanom Organizačnom poriadku 

PF KU a štruktúre pracovných miest na PF KU (príloha zápisnice). Po krátkej diskusii 

k prezentovaným skutočnostiam nasledovalo hlasovanie o uznesení: 

 

Uznesenie AS PF KU č. 40/2013 : 

AS PF KU schvaľuje Organizačný poriadok PF KU a Štruktúru pracovných miest na 

PF KU s účinnosťou od 1. 7. 2013. 

Prítomní : 18  Súhlasí : 16  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 2  

 

K bodu č. 3 Rôzne: 

Dekan PF KU oboznámil členov AS PF KU s listom od rektora KU prof. Tadeusza 

Zasepu, PhD. č. CZ 4497/2013 RE, v ktorom dekana PF KU žiada, aby zakázal vstup do 

priestorov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku zamestnancom, 

s ktorými rektor KU 9. a 10. 4. 2013 skončil pracovný pomer. Dekan skonštatoval, že 

situáciu, ktorú navodzuje tento list bude analyzovať s právnikom a rektorovi KU 

odpovie. Vo vzniknutej diskusii padla otázka, či prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, 

PhD. je naďalej zamestnancom PF KU. Dekan PF KU doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, 

PhD. odpovedal : „áno, podľa mňa, prof. Amantius Akimjak je naďalej zamestnancom 

PF KU“. Po diskusii prijal AS PF KU nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie AS PF KU č. 41/2013 : 

AS PF KU berie na vedomie list č. CZ 4497/2013 RE. 



 
 
 

3 

Prítomní : 18  Súhlasí : 18  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 0 

Ďalej predseda AS PF KU prof. Ing. Pružinský, CSc. predstavil ďalšiu rozsiahlu 

problematiku rôznych okruhov, o ktorej deklaroval, že je nutné riešiť ju. Na tému 

„personálne kompetencie dekana PF KU“ uviedol nasledovné: 

1. analýza právneho stavu po vykonaní okamžitého skončenia pracovného pomeru 

s dvoma zamestnancami a skončenia pracovného pomeru s prof. Akimjakom, PhD. 

dohodou (všetci traja zaradení na Pedagogickej fakulte KU) v dňoch 9. a 10. 4. 2013 

zo strany rektora KU prof. Tadeusza Zasepu, PhD. ukazuje, že personálne 

kompetencie v zmysle čl. 25 ods. 3 Štatútu KU (Základné zásady pracovno-

právnych vzťahov: uzatvorenie pracovno-právnych vzťahov zamestnancov zaradených na 

fakultách je v kompetencii dekanov fakúlt.) a podľa čl. 15 ods. 3 písm. d) Štatútu KU 

(rektor KU rozväzuje pracovný pomer s kvestorom a vedúcimi vedeckých, pedagogických, 

hospodárskych a informačných pracovísk a účelových zariadení univerzity)  – prijímanie 

pracovníkov zaradených na fakulte do pracovného pomeru a skončenie 

pracovného pomeru zamestnancov zaradených na fakulte sú v zmysle platnej 

legislatívy a vnútorných predpisov KU plne v kompetencii dekana PF KU; 

 

2. podľa stanoviska právneho odboru MŠVVaŠ zo dňa 29. 4. 2013 akékoľvek nejasnosti 

v personálnych kompetenciách rektor–dekan je oprávnený vykladať len 

akademický senát univerzity a v zmysle č. 31 Štatútu KU sa k interpretácii 

vyjadruje veľký kancelár univerzity – čo doteraz nenastalo; 

 

3. rektor KU prof. Tadeusz Zasepa, PhD. do personálnych kompetencií dekana 

Pedagogickej fakulty KU vstúpil mimoriadne neobvyklým spôsobom, odvolávajúc 

sa pritom na viacerých akademických fórach na údajnú „mimoriadne závažnú trestnú 

činnosť niektorých zamestnancov Pedagogickej fakulty KU“. Tým, že rektor KU veľmi 

pravdepodobne konal bez objektívneho vyšetrenia skutkovej podstaty a bez 

kvalifikácie údajných trestných činov osobou/orgánom na to určeným, prevzal na 

seba kompetenciu takéhoto orgánu, čím veľmi pravdepodobne porušil prezumpciu 

neviny dotknutých osôb, ich dobré meno a ich česť, ako i meno PF KU vo verejnosti.  

 

Prítomní členovia AS PF KU sa na základe uvedených faktov zhodli, že platný právny 

stav (personálne kompetencie dekana) nemôže byť (len na základe právneho názoru 

jedného advokáta a jeho výkladu právneho stavu) zmenený zásahom rektora KU, ale 

len na základe zmeny právnych predpisov, alebo na základe výroku súdu.  Je na 

mieste uviesť dôležitý fakt, že Legislatívna komisia AS KU na svojom zasadnutí dňa 

14. 5. 2013 hlasovaním potvrdila, že „skončenie pracovného pomeru s dvoma členmi 

AS KU považuje za právne neisté“ a požiadala KBS, aby navrhla riešenie vzniknutej 

situácie. Následne AS KU uznesením AS KU č. 76/2013 vzal stanovisko LK AS KU na 

vedomie a uznesením AS KU č. 82/2013 odročil viaceré závažné hlasovania v AS KU.  
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S odvolaním sa na Zápisnicu zo 7. zasadnutia AS PF KU zo dňa 17. 4. 2013 a na 

„Záväzné vyhlásenie AS PF KU k kompetenciám PF KU zo dňa 17. 4. 2013“ je žiaduce, 

aby dekan PF KU doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. na základe nespochybniteľnosti 

jeho personálnych kompetencií a tiež s ohľadom na vedomosť o podaní žalôb o určenie 

neplatnosti výpovedí – ujal sa svojich platných personálnych kompetencií.  

Členovia AS PF KU uvedené skutočnosti formulovali do nasledovných uznesení: 

Uznesenie AS PF KU č. 42/2013: 

AS PF KU vyzýva dekana doc. PaedDr. Tomáša Jablonského, PhD., aby až do 

prípadnej zmeny vnútorných predpisov KU, týkajúcich sa personálnych kompetencií 

rektora a dekana KU – svoje platné personálne kompetencie uplatňoval v zmysle čl. 25 

ods. 3 Štatútu KU a článku 14 bod 3 písm. k) Štatútu PF KU, neumožnil zásahy do 

týchto kompetencií komukoľvek (najmä nie na základe nátlaku osôb z „externého 

prostredia“), a súčasne AS PF KU zaväzuje dekana PF KU, aby pracovnoprávne 

záležitosti zamestnancov zaradených na fakulte riešil opravou odhlásení/prihlásení 

v Sociálnej poisťovni a v zdravotných poisťovniach a prideľovaním práce dotknutým 

zamestnancom zaradeným na fakulte – rešpektujúc aj nariadenia ďalších štátnych 

orgánov (Inšpektorát práce Žilina, a.i.). 

Prítomní : 18  Súhlasí : 17  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 1  

 

Uznesenie AS PF KU č. 43/2013: 

AS PF KU žiada Konferenciu biskupov Slovenska – zriaďovateľa Katolíckej 

univerzity v Ružomberku, aby v zmysle záverov Legislatívnej komisie AS KU zo dňa 

14. 5. 2013 a uznesenia AS KU č. 76/2013 prerokovala právne dubium navodené 

konaním rektora KU prof. Tadeusza Zasepu, PhD. voči zamestnancom zaradeným na 

PF KU.  

Prítomní : 18  Súhlasí : 18  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 0  

 

Uznesenie AS PF KU č. 44/2013: 

AS PF KU žiada AS KU, aby prerokoval tento Zápis z 8. zasadnutia AS PF KU na 

najbližšom zasadnutí a v zmysle bodu 3. Zápisu z 13. zasadnutia AS KU zo dňa 15. 5. 

2013 neprijímal rozhodnutia závažného charakteru „pro futuro“ až do vyriešenia tejto 

situácie. 

Prítomní : 18  Súhlasí : 18  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 0  
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Predseda AS PF KU prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. ďalej uviedol, že spôsob, akým 

boli údajné trestné činy ekonomickej podstaty „zistené“, spôsob akým boli „dôkazné 

materiály získané“ a spôsob komunikácie, ako boli „údajné trestné činy“ následne na 

zasadnutí AS PF KU dňa 17. 4. 2013 a na zasadnutí AS KU dňa 6. 5. 2013 prezentované 

(tajný „pán z externého prostredia“; či napr. „s hrôzou sme zistili, že ekonomickú kriminalitu na 

PF KU monitoruje aj polícia“ a rektor musel konať) odporujú nielen princípom právneho 

štátu, ale aj logike. Namiesto oznámenia konkrétneho ČVS (číslo vyšetrovacieho spisu) 

a umožnenia riadneho vyšetrovania, rektor KU prof. Tadeusz Zasepa, PhD. do svojej 

argumentácie smerom k akademickej obci KU svojimi odvolávkami na spišského 

diecézneho biskupa Mons. Š. Sečku a na veľkého kancelára univerzity Mons. B. Bobera 

neprípustným spôsobom vtiahol menovaných otcov biskupov a tiež ďalších členov KBS 

do akejsi kooperácie s „generálom tajných služieb“. Po odznení uvedených skutočností 

a diskusii členovia AS PF KU prijali nasledovné uznesenia: 

Uznesenie AS PF KU č. 45/2013: 

AS PF KU žiada rektora KU prof. Tadeusza Zasepu, PhD., aby spolu s prof. Petrom 

Olekšákom, PhD. prostredníctvom nedôveryhodných osôb, resp. spravodajských hier 

do pracovnoprávnych sporov na Katolíckej univerzite neprípustným spôsobom 

nezaťahovali členov KBS.  

Prítomní : 18  Súhlasí : 18  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 0  

 

Uznesenie AS PF KU č. 46/2013:, 

AS PF KU vyzýva rektora KU prof. Tadeusza Zasepu, PhD., aby rešpektujúc platný 

právny stav na KU v pracovnoprávnej oblasti – nevstupoval neoprávnene do 

pracovnoprávnych záležitostí na fakultách a svoje právne neisté rozhodnutia 

o skončení pracovného pomeru s troma zamestnancami PF KU v dňoch 9. a 10. 4. 2013 

bezodkladne revidoval a zabránil tak ďalšej bezdôvodnej škandalizácii nedôvodne 

prepustených zamestnancov PF KU, poškodzovaniu dobrého mena Katolíckej 

univerzity vo verejnosti a chránil KU aj pred nežiaducou medializáciou. AS PF KU, 

ako orgán samosprávy PF KU, upozorňuje rektora KU, že AS PF KU má legitímne 

právo nechať preskúmať podozrenie z prekročenia právomocí verejného činiteľa 

orgánmi činnými v trestnom konaní. 

Prítomní : 18  Súhlasí : 17  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 1  

 

Predseda AS PF KU prof. Pružinský, CSc. odovzdal slovo predsedovi Správnej rady 

Fondu L. Pyrkera n.f. pri PF KU Ing. Richardovi Kerekešovi, PhD., aby predstavil 

činnosť a poslanie neinvestičného fondu PF KU a prezentoval Mimoriadnu výročnú 



 
 
 

6 

správu za r. 2009 – 2012 (príloha zápisnice). Slova sa ujal Ing. Richard Kerekeš, PhD. 

a uviedol nasledovné: 

Neinvestičný fond má názov Fond Ladislava Pyrkera, n.f., pôvodný názov: 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA KU v Ružomberku, n.f. a IČO: 379 77 873. Ide o oficiálne 

registrovaný, neziskový a nepodnikateľský fond, ktorého majetok a peňažné prostriedky 

priamo zo zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch v platnom znení môžu byť 

použité výlučne na plnenie všeobecne prospešného účelu určeného v zriaďovacej 

zmluve a štatúte Fondu. Existencia a činnosť Fondu je plne v súlade s článkom 20 bod 7 

Štatútu PF KU, podľa ktorého pre účely PF KU môžu byť založené a spravované nadácie a 

účelové fondy – teda nie je žiadnym „súkromným fondom“. Neinvestičný fond vznikol 

a bol zaregistrovaný v r. 2004. Počas celého obdobia pôsobí legálne a transparentne, 

pravidelne vykonáva zúčtovanie príjmov a výdavkov fondu v podobe Výročných správ 

fondu. Tieto predkladá VÚC Žilina ako orgánu poverenému MV SR. Fond má svoj účet 

vo VÚB banke v Ružomberku, má riadne obsadené (funkčné) orgány – Správnu radu 

fondu, Správcu a Dozornú radu. Dary získava fond od dobrovoľných darcov, tieto dary 

spravuje a kumuluje tak, aby bolo možné podporiť mobility študentov a učiteľov, vedu, 

výskum a rozvoj infraštruktúry PF KU v súlade so štatútom neinvestičného fondu. 

Doteraz neboli žiadne výhrady, ani výčitky zo strany zriaďovateľa fondu, ani MV SR.  

O existencii neinvestičného fondu PF KU, ako aj o zložení jeho orgánov a o štatutároch 

fondu rektor KU celý čas (od jeho vzniku) vedel, o čom svedčí napr. aj jeho vlastnoručný 

podpis na Vklade do Katastra nehnuteľností v Ružomberku pri príležitosti prevodu bytu 

z majetku N.F. pod Katolícku univerzitu (r. 2008), sme presvedčení, že rektor KU vedel aj 

o spôsobe prispievania darcov na N.F. za možnosť ubytovania.  

Ing. Beáta Liebscherová, tajomníčka PF KU a súčasne správca N.F. a ani predseda 

Správnej rady Fondu L. Pyrkera n.f. pri PF KU Ing. Richard Kerekeš, PhD. nemajú 

vedomosť o konkrétnom nariadení štatutára KU požadovať od ubytovaných učiteľov 

a hostí „nájomné“, či iný typ poplatku, teda nie sú si vedomí, že by zanedbali akúkoľvek 

povinnosť voči KU. Nikto sa z darov súvisiacich s ubytovaním na KU (apartmány, byt, 

Kláštor SJ) neobohatil, ani obohatiť nemienil, financie darcov boli na účte N.F. 

Pedagogickej fakulty kumulované a v podobe vedeckých grantov a iných foriem 

podpory v zmysle štatútu neinvestičného fondu prúdia naspäť do podpory fungovania 

PF KU. Obligatórne príjmy KU ani PF KU neboli krátené.  

Vedenie PF KU považuje prijímanie darov od ubytovaných za právne nesporné, 

nakoľko išlo o dobrovoľné darcovstvo. Darcovia v zmysle vlastnej vôle poskytovali dary 

ako čiastočnú kompenzáciu za náklady vynaložené fakultou na rekonštrukciu 

apartmánov (tieto dosiahli objem cca 220 tis € v r. 2010) z vlastných zdrojov PF KU, 
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pričom použitie darov bolo na ďalší rozvoj PF KU plne v súlade so štatútom N.F. 

Predstavitelia Fondu L. Pyrkera n.f. pridelením vedeckých grantov z Fondu L. Pyrkera 

n.f. pre vedecké projekty katedier PF KU sledovali bonifikáciu domácich grantov 

v zmysle Metodiky MŠVVaŠ SR k výpočtu dotácií pre VVŠ, čo predstavuje získanie 

dodatočných financií z verejných zdrojov, ku ktorým by PF KU inak neprišla. Po 

diskusii, rozdaní Mimoriadnej výročnej správy (príloha zápisnice) správkyňa fondu Ing. 

Liebscherová ponúkla členom akademickej obce PF KU nahliadnutie do písomných 

podkladov N.F. Po viacerých pripomienkach zo strany členov AS PF KU a hostí na 

zasadnutí AS PF KU prijali členovia AS PF KU nasledovné uznesenia: 

Uznesenie AS PF KU č. 47/2013 : 

AS PF KU uplatnil právo štatutárov Fondu Ladislava Pyrkera, n.f. na vypočutie pred 

akademickou obcou PF KU a po diskusii nad predloženou dokumentáciu 

neinvestičného fondu konštatuje, že nevidí podozrenia z krátenia príjmov KU 

v súvislosti s činnosťou Fondu Ladislava Pyrkera, n.f.  

AS PF KU vyzýva rektora KU prof. Tadeusza Zasepu, PhD., aby podnikol kroky 

vedúce k zastaveniu vyšetrovania vedeného Okresným riaditeľstvom policajného 

zboru odboru ekonomickej kriminality v Ružomberku v tejto veci, pre jeho 

neodôvodnenosť. 

Prítomní : 18  Súhlasí : 16  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 2  

 

Predseda AS PF KU prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. udelil slovo prodekanke Ing. 

Zuzane Gejdošovej, PhD., aby členov AS PF KU informovala o zasadnutí AS KU dňa 18. 

6. 2013 na tému návrh rektora KU rozdelenia dotácie MŠVVaŠ na rok 2013. 

Prodekanka Ing. Zuzana Gejdošová, PhD. uviedla, že členovia AS KU už druhýkrát 

odročili hlasovanie o návrhoch rektora na rozdelenie dotácie 2013 a návrh rozpočtu NaV 

2013 s tým, že senát požaduje užšiu kooperáciu rektora s EK AS KU a  kompromis 

prijateľný pre fakulty – výkonové zložky univerzity, rektorát a COS. Uviedla, že dňa 

21. 6. 2013 rektor poslal ďalší návrh rozdelenia dotácie a rozpočtu NaV na r. 2013, ktorý 

je iba optickou úpravou predchádzajúceho návrhu, nie však faktickou zmenou. Návrhy 

rektora KU zohľadňujú prioritu rektora KU, a tou je financovanie výstavby a nábeh 

prevádzky UK KU na úkor rozvoja hlavnej činnosti univerzity na fakultách.    

Ďalej uviedla, že rektor KU na výzvy AS KU systematicky odmieta sprístupniť a 

zverejniť hospodárenie s URF (Univerzitného rozvojového fondu) ktorého majoritným 

prispievateľom je práve PF KU akademickej obci. Dekan PF KU doplnil konkrétne čísla – 

príspevok PF KU do URF a celkové príjmy URF. Z diskusie vyplynulo, že členovia AS 
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PF KU podporujú opakované žiadosti AS KU, aby rektor KU hospodárenie URF 

zverejnil. 

Podpredseda AS PF KU doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU uviedol, že 

zaregistroval zverejnenie Metodického postupu pri habilitačnom a vymenúvacom 

konaní č. CZ 4423/2013 CZ spôsobom Smernice KU (príloha zápisnice). Túto 

problematiku prerokovala práve v deň zasadnutia AS PF KU aj Vedecká rada PF KU. 

Podpredseda AS PF KU doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU prečítal 

uznesenie VR PF KU. Po diskusii a spoločnom formulovaní uznesenia senátu predseda 

AS PF KU vyzval členov AS PF KU k hlasovaniu. 

Uznesenie AS PF KU č. 48/2013:  

AS PF KU sa stotožňuje s uznesením VR PF KU č. 11 k bodu č. 5 zo dňa 26. 6. 2013.  

Členovia Vedeckej rady PF KU nesúhlasia s neprimeraným vstupovaním rektora KU 

do činnosti Vedeckých rád fakúlt a univerzity prostredníctvom Smernice KU – 

Metodický postup pri habilitačnom a vymenúvacom konaní č. CZ 4423/2013 RE zo dňa 

17. 6. 2013, ktorá je v rozpore s vyššími právnymi normami (zákon č. 131/2002 Z.  z. 

o vysokých školách, vyhláška MŠ SR č. 6/2005 Z. z., Štatút KU, Štatút PF KU). 

Smernice takéhoto druhu môžu začať platiť až po prerokovaní vo vedeckých radách 

fakúlt a univerzity a po schválení v Akademickom senáte KU. 

AS PF KU vyzýva AS KU, aby k procesu prípravy zásadných metodických postupov 

meniacich kompetencie vedeckých rád na fakultách a ich predsedov zaujal záväzné 

stanovisko. 

Prítomní : 18  Súhlasí : 18  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 0  

 

Dekan PF KU dňa 21. 6. 2013 dostal z kancelárie rektora KU Metodické usmernenie 

k pracovnoprávnym úkonom na KU reg. č. CZ 4478/2013 RE (príloha zápisnice). 

Nakoľko toto metodické usmernenie zásadne upravuje pozície dekana pri výberových 

konaniach na funkčné miesta, pri vymenúvaní členov výberovej komisie, mení pozíciu 

rektora KU pri obsadení funkčného miesta docenta a profesora a záväzný návrh 

pracovnej zmluvy obsahuje viacero nejednoznačných a nevyvážených klauzúl medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom, dekan vyslovuje návrh, aby AS KU prostredníctvom 

Legislatívnej komisie AS KU vypracoval porovnanie tohto usmernenia na súčasne platné 

predpisy na KU a takýmto porovnaním sa zaoberali AS KU. Diskusia, vedená k tomuto 

bodu vyústila k formulovaniu uznesenia a následnému hlasovaniu. 
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Uznesenie AS PF KU č. 49/2013:  

AS PF KU nesúhlasí s neoprávneným vstupovaním rektora KU do pracovnoprávnych 

vzťahov zamestnancov zaradených na fakultách cez Metodické usmernenie 

k pracovnoprávnym úkonom na KU reg. č. CZ 4478/2013 RE 21. 6. 2013 s jeho prílohou, 

nakoľko toto usmernenie je v rozpore s vyššími právnymi normami (zákon č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách, Zákonník práce, Štatút KU a Štatúty fakúlt KU). 

Metodické usmernenie takéhoto druhu môže začať platiť až po prerokovaní 

v akademických senátoch fakúlt KU a po schválení v AS KU. Predmetné usmernenie 

je tiež v rozpore so Zásadami výberového konania na KU zaregistrovanými na MŠ SR. 

AS PF KU vyzýva AS KU, aby uložil Legislatívnej komisii AS KU vypracovať 

porovnanie Metodického usmernenia k pracovnoprávnym úkonom na KU reg. č. CZ 

4478/2013 RE na súčasne platné predpisy na KU a súčasne na platné znenie Zákonníka 

práce. AS PF KU žiada AS KU, aby k vypracovanému materiálu LK AS KU 

a k samotnému procesu prípravy a implementácie zásadných metodických usmernení 

meniacich kompetencie dekanov pri výberových konaniach na fakultách AS KU 

zaujal záväzné stanovisko. 

Prítomní : 18  Súhlasí : 17  Nesúhlasí : 0   Zdržali sa : 1  

 

S ďalším podnetom, taktiež v bode rôzne, vystúpil doc. RNDr. Milan Lehotský, CSc. 

a požiadal vedenie fakulty, aby ku motivačným pohovorom boli prizývaní členovia 

jednotlivým katedier. Dekan PF KU uvítal túto požiadavku a uistil ho s riešením tejto 

problematiky v blízkej budúcnosti. 

Keďže na prerokovanie AS PF KU neboli žiadne ďalšie podnety, predseda AS PF KU 

prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. vyzval Mons. prof. Františka Dlugoša, PhD. 

k záverečnej modlitbe a následne ukončil 8. zasadnutie AS PF KU. 

Ružomberok, 26. 6. 2013 

 

Zapísal: doc. PhDr. Miroslav Gejdoš, PhD. – tajomník AS PF KU 

 

 

Overil: doc. PaedDr. ThLic. Alojz Kostelanský, PhD. – člen AS PF KU za zam. časť 

 

 

Overil: Mgr. Miroslav Zajac – podpredseda AS PF KU za štud. časť 

 

 

Schválil:  prof. Ing. Michal Pružinský, CSc. – predseda AS PF KU 


