
VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI 
AKADEMICKÉHO SENÁTU 

KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU 
ZA ROK 2016 

 

1. Zloženie AS KU v roku 2016 
 
A. Funkcionári AS KU v roku 2016: 

 
Predseda:  
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD. (do 7. 12. 2016) 
Mgr. Miroslav Huťka, PhD. (od 7. 12. 2016) 
 
Podpredseda za zamestnaneckú časť: 
ThDr. PaedDr. Mária Duchová, PhD. (do 31. 7. 2016) 
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. (od 8. 11. 2016) 
 
Podpredseda za študentskú časť: 
Mgr. Martin Cubinek 
 
Tajomník: 
Mgr. Miroslav Huťka, PhD. (do 7. 12. 2016) 
Miesto zatiaľ nie je obsadené 

 
 
B. Členovia AS KU v roku 2016: 

 
zamestnanecká časť:     študentská časť: 
za Pedagogickú fakultu KU:    

JUDr. Juraj Čech, PhD.    Mgr. Martin Cubinek 
PhDr. Ľudmila Krajčíriková, PhD.  Mgr. Miriama Pačnárová  
PaedDr. Peter Krška, PhD. (do. 6. 12. 2016) 
Mgr. Miroslav Zajac, PhD.  

za Filozofickú fakultu KU: 
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.   Igor Dopirák (do 1. 9. 2016) 
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.   Bc. Samuel Štefan Mahút 
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.   Mgr. Samuel Javornický (od 25.10.2016) 
Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.       

za Teologickú fakultu KU: 
ICLic. Jozef Holubčík    Anton Durčák 
doc. JUDr. ICDR. Juraj Jurica PhD.  Ing. Marek Marcin 
doc. ICDR. Miloš Pekarčík, PhD.     
prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. (od 27. 10. 2016) 
ThDr. PaedDr. Mária Duchová, PhD. (do 31. 7. 2016) 

za Fakultu zdravotníctva KU: 
Ing. Mgr. Imrich Andrási   Marek Ištok 
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. Michal Kušnír 
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 
doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. 
 



2. Činnosť AS KU v roku 2016 

 
Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku v roku 2016 uskutočnil sedem 

zasadnutí, ktoré boli uznášaniaschopné a štyri (14. 7., 6. 9., 18. 10. a 24. 10. 2016) bez 
uznášaniaschopnosti. Na týchto zasadnutiach boli prijaté nasledujúce uznesenia (v skrátenej 
podobe a vo výbere): 

 
A. Najvýznamnejšie skutočnosti a uznesenia Akademického senátu Katolíckej 

univerzity v Ružomberku v roku 2016: 
 

2. zasadnutie AS KU (26. 1. 2016) 

 AS KU schválil návrh rektora KU na vymenovanie doc. PhDr. Heleny Kadučákovej, 
PhD. za prorektorku pre vzdelávanie. 

 AS KU schválil Študijný poriadok PF KU v Ružomberku tak, ako bol predložený 
dekanom PF KU doc. PaedDr. Tomášom Jablonským, PhD., m. prof. KU.  

 AS KU schválil zloženie Legislatívnej a Ekonomickej komisie AS KU tak, ako to AS KU 
rektor a jednotliví dekani fakúlt navrhli. Za predsedu LK AS KU schválil JUDr. Juraja 
Čecha, PhD. a za predsedu EK AS KU schválil Mgr. Miroslava Huťku, PhD.  

 AS KU požiadal rektora KU, aby pripravil návrh úpravy Štipendijného poriadku KU tak, 
aby to bolo v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( § 92 ods. 18 zákona o VŠ).   
 
 

3.  zasadnutie AS KU (12. 4. 2016) 

 AS KU požiadal rektora KU, o predloženie kompletnej správy vypracovanej KPMG 
a informoval o nej všetkých členov AS KU. 

 AS KU požiadal rektora KU, aby na najbližšie zasadnutie AS KU predložil AS KU návrh 
opatrení na zamedzenie vzniku nedostatkov. 

 AS KU schválil Výročnú správu o činnosti AS KU za rok 2015 tak, ako bola predložená 
členom senátu. 

 AS KU vyhlásil doplňujúce voľby delegátov do ŠRVŠ na funkčné obdobie 2014 – 2016. 
Ďalej, poveril AS príslušných fakúlt KU (AS FZ a AS TF), aby vykonali voľby delegátov 
do ŠRVŠ študentskou časťou akademickej obce príslušných fakúlt najneskôr do 
najbližšieho zasadnutia AS KU. 

 AS KU požiadal rektora KU, aby obratom, najneskôr do 18.4.2016 písomne doložil AS 
KU návrh na riešenie finančného problému na KU v súvislosti s investičnou aktivitou 
Nadstavba a rekonštrukcia bloku „C“ a tiež návrh riešenia finančnej situácie na KU. 

 AS KU požiadal rektora KU, aby podľa zákona o VŠ 131/2002 § 41 a Štatútu KU čl. 
11(2) a) každú investičnú akciu nad 5 000.- € prerokoval v orgánoch univerzity a to AS 
KU a SR KU a až následne po odsúhlasení v spomínaných orgánoch KU pristúpil 
k podpisu zmluvy. 

 AS KU požiadal rektora KU, aby písomne zdôvodnil senátu KU dôvody prechodu na 
akademický informačný systém AiS2 a predložil AS KU finančnú analýzu dopadu tejto 
zmeny. 

 AS KU požiadal rektora KU, aby prechod na AiS2 a jeho správa finančne nezaťažila 
fakulty KU. 

 AS KU ako orgán príslušný na vybavenie „Sťažnosti proti nečinnosti rektora Katolíckej 
univerzity“, týkajúcej sa postupu pri získavaní a udeľovaní vedecko-pedagogického titulu 



docent, doručenej AS KU dňa 24. 2. 2016 zaslanej Advokátskou kanceláriou Mgr. Mateja 
Krajčiho. AS KU túto sťažnosť prešetril a keďže k zmieru nedošlo, berie ju na vedomie.  
AS KU žiada zúčastnené strany, aby dodržiavali zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a príslušnú vyhlášku Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR č. 6/2005 Z. z. 
Uznesenie č. 26/2016 zápisnice z 3. Zasadania AS KU č. 3/2016 sa pre účely prešetrenia 
uvedenej sťažnosti považuje za Zápisnicu o prešetrení sťažnosti v zmysle § 19 zákona č. 
9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení.  

 AS KU v tajnom hlasovaní schválil návrh rektora KU a za nového člena VR KU 
schválil: prof. Ing. Annu Daňkovú, PhD. 

 AS KU v tajnom hlasovaní schválil návrh rektora KU a za nového člena VR KU schválil: 
doc. PhDr. Helenu Kadučákovú, PhD. 

 
 

4. zasadnutie AS KU (3. 5. 2016) 

 AS KU schválil Výročnú správu o činnosti KU za rok 2015 tak, ako bola predložená 
rektorom KU 

 AS KU schválil Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2015 tak, ako bola predložená 
rektorom KU.  

 AS KU schválil návrh rektora KU na rozdelenie dotácie MŠVVaŠ SR na KU na rok 2016 
podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zápisnice a zároveň požiadal rektora KU, aby do 
16.5.2016 predložil návrh celého rozpočtu KU na rok 2016 tak, ako mu to ukladá zákon 
o VŠ, Štatút KU, KBS a SR KU.  

 AS KU zobral na vedomie „Opatrenia a odporúčania vypracované v súčinnosti s vedením 
Katolíckej univerzity v Ružomberku“, ktoré boli schválené na KBS dňa 16.6.2015 
a aktualizované dňa 29.2.2016. AS KU žiada rektora KU, aby senát štvrťročne informoval 
o napĺňaní týchto opatrení. 

 AS KU zobral na vedomie dokument s názvom: „Analýza finančných nákladov prechodu 
a prevádzky na akademický informačný systém AiS2“ zaslaných rektorom KU. AS KU 
požiadal rektora KU, aby do najbližšieho zasadnutia AS KU predložil senátu zmluvu 
a dodatok k zmluve podpísanú so spoločnosťou, ktorá bude prevádzkovať AiS2. 
Zároveň AS KU požiadal rektora KU, aby predložil finančnú analýzu spojenú 
s vydávaním študentských preukazov a nákladov na zabezpečenie stravovania študentov 
a zamestnancov KU. 

 AS KU schválil Študijný poriadok TF KU tak, ako bol predložený dekanom TF KU, 
prof. ThDr. Cyrilom Hišemom, PhD. 

 AS KU zobral na vedomie, že študentská časť AS KU si zvolila za svojho člena do ŠRVŠ 
SR Ing. Mareka Marcina. 

 AS KU v tajnom hlasovaní schválil návrh rektora KU a za nového člena VR KU schválil 
Mgr. Mareka Babica, PhD. 

 AS KU súhlasil s navýšením bankového úveru maximálne do výšky 500 000 € pre KU 
a zároveň požiadal predložiť AS KU úsporné opatrenia, s cieľom znížiť náklady 
a dosahovať dlhodobo vyrovnané hospodárenie na rektoráte a jeho súčastiach, ktoré 
rektor KU predloží AS KU do 16. mája 2016. AS KU požiadal podrobnú analýzu 
a udržateľnosť splácania celého bankového úveru. 

 AS KU schválil Smernicu o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov 
na Katolíckej univerzite v Ružomberku tak, ako ju predložil rektor KU. 

 AS KU schválil Štipendijný poriadok Katolíckej univerzite v Ružomberku tak, ako ho 
predložil rektor KU. 

 



5. zasadnutie AS KU (7. 6. 2016) 

 AS KU zobral na vedomie list Veľkého kancelára KU z 2. júna 2016 č. 2937/16, 
stotožňuje sa s jeho obsahom a konštatuje, že došlo k vážnemu spochybneniu legitimity 
a zloženia viacerých členov AS PF KU na jeho 27. Zasadnutí, a preto v zmysle § 9 ods. 3. 
Zákona NR SR 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení AS KU preberá 
pôsobnosť AS PF KU vymedzenú citovaným zákonom na nevyhnutnú dobu, a to do 
času uskutočnenia a zavŕšenia volieb AS PF KU. Zároveň zaväzuje aktuálny AS PF KU, 
aby do momentu zavŕšenia volieb nezasadal a následne neprijímal žiadne uznesenia.  

 AS KU v súlade so Štatútom KU a Štatútom PF KU čl. 12 ods. 17 d) a podľa Volebného 
a rokovacieho poriadku AS PF KU čl. I. ods. 14 vyhlásil hlasovanie o odvolaní šiestich 
členov za zamestnaneckú časť AS PF KU: doc. PaedDr. Evy Dolinskej, PhD.; doc. 
PaedDr. Františka Heisera, PhD.; PhDr. Ľudmily Krajčírikovej, PhD.; Mgr. Emila 
Marettu, PhD.; doc. PhDr. Antónie Tisovičovej, PhD.; Mgr. Miroslava Zajaca, PhD. na 
deň 14. 6. 2016 v zasadačke dekanátu PF KU (č. 139) od 8,00 – 14,00 hod. Priebeh 
hlasovania riadi a zabezpečuje komisia pre odvolávanie v zložení: PhDr. Eva 
Moraučíková, PhD. (predseda); doc. Markéta Rusnáková, PhD.; PaedDr. Andrej 
Hubinák, PhD.; Mgr. Zuzana Hatalová; Mgr. Ľubica Ďurajdová (za študentskú časť). 
Člen AS PF KU je odvolaný, ak za jeho odvolanie hlasuje nadpolovičná väčšina 
zúčastnených členov zamestnaneckej časti akademickej obce. Platnosť odvolania člena 
AS PF KU nadobúda účinnosť dňom zverejnenia výsledkov. O priebehu a výsledku 
hlasovania komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú predseda komisie zašle predsedovi AS KU 
najneskôr dňa 15. 6. 2016 do 12,00 hod. Hlasovanie o odvolaní je ukončené zverejnením 
výsledkov hlasovania o odvolaní členov AS PF KU za zamestnaneckú časť, najneskôr 
dňa 15. 6. 2016 do 14,00 hod.  

 AS KU schválil predložený materiál „Plán nákladov a výnosov na rok 2016“. Žiada 
rektora KU a dekanov fakúlt, ktoré vykazujú záporné ekonomické ukazovatele 
hospodárenia, aby predložili plán úsporných opatrení s časovým horizontom dosiahnutia 
vyrovnaného hospodárenia. Termín: do septembra 2016. 

 AS KU požiadal rektora KU, aby AS KU predkladal pravidelne každý štvrťrok 
porovnanie Plánu nákladov a výnosov na rok 2016 so skutočnosťou. 

 AS KU schválil návrh rektora KU na nákup interiérového vybavenia izieb pre ubytovací 
objekt blok „C“ v sume 146 951,-€ tak, ako bol rektorom predložený. 

 AS KU schválil Vyhodnotenie indikátorov Dlhodobého zámeru KU za rok 2015 tak, ako 
bol predložený. 

 AS KU zobral na vedomie predloženie zmlúv a dodatkov s UPJŠ v Košiciach tak, ako ich 
predložil rektor KU. 

 AS KU požiadal dekana PF KU a predsedu senátu PF KU, aby predložili AS KU návrh 
nevyhnutných zmien Dodatku Štatútu PF KU a jeho príloh, ktorý zabezpečí 
bezproblémový priebeh volieb do AS PF KU. Tento dodatok musí byť daný do súladu so 
zákonom SR 131/2002 Z. z. o vysokých školách a predložený do AS KU najneskôr do 
30. júna 2016. 

 
 

6. zasadnutie AS KU (26. 9. 2016) 

 AS KU navrhol, aby v neprítomnosti predsedu a podpredsedu AS KU otvoril a viedol 
6. Zasadnutie AS KU tajomník AS KU, Mgr. Miroslav Huťka, PhD. 

 AS KU schválil zmenu Organizačnej štruktúry rektorátu KU tak, ako ho predložil rektor 
KU. 

 AS KU schválil návrh rektora KU na nákup interiérového vybavenia izieb pre imobilných 
študentov v ubytovacom objekte bloku „C“ (investičná akcia KU). 



 AS KU schválil návrh Študijného poriadku FZ KU v Ružomberku tak, ako ho predložila 
dekanka FZ KU. 

 AS KU schválil návrh Študijného poriadku FF KU v Ružomberku tak, ako ho predložil 
dekan FF KU. 

 AS KU vyhlásil doplňujúce voľby do AS KU za zamestnaneckú časť TF KU a za 
študentskú časť FF KU. Organizáciou, vyhlásením jednotlivých termínov 
a zabezpečovaním doplňujúcich volieb do AS KU boli poverené akademické senáty 
príslušných fakúlt KU. AS KU schválil za predsedu dozornej komisie Mgr. Miroslava 
Huťku, PhD., doc. ThDr. Juraja Juricu, PhD. za člena dozornej komisie za 
zamestnaneckú časť a Bc. Samuela Štefana Mahúta za člena dozornej komisie za 
študentskú časť akademickej obce KU.  

 AS KU vyhlásil voľby do ŠRVŠ na KU. Organizáciou, vyhlásením jednotlivých termínov 
a zabezpečovaním volieb do ŠRVŠ, najneskôr do konca novembra 2016, boli poverené 
akademické senáty príslušných fakúlt KU. AS KU schválil za predsedu dozornej komisie 
Mgr. Miroslava Huťku, PhD., doc. ThDr. Juraja Juricu, PhD. za člena dozornej komisie 
za zamestnaneckú časť a Bc. Samuela Štefana Mahúta za člena dozornej komisie za 
študentskú časť akademickej obce KU pre voľby do ŠRVŠ. 

 AS KU v súlade s článkom 13, odst. 16 písmeno k) Štatútu KU schvaľuje zmeny v Štatúte 
PF KU, ktoré predložil dekan PF KU. 

 AS KU v súlade s §9 odst. 3 a podľa §27 odst. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. schvaľuje 
Zásady volieb do AS PF KU predložené podpredsedom AS PF KU, doc. M. Trenklerom, 
a vyhlasuje voľby na 26.10.2016. 

 AS KU schválil podmienky Prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018 na PF 
KU tak, ako ich predložil dekan PF KU. 

 AS KU súhlasil, aby sa novým členom LK AS KU namiesto JUDr. Emila Marettu, PhD. 
stal doc. Branislav Kľuska, PhD., ako nominant dekana PF KU. 

 AS KU zobral na vedomie petíciu o návrhu na odvolanie dr. Ľ. Krajčírikovej a dr. M. 
Zajaca ako členov AS KU za zamestnaneckú časť AO PF KU. Poveril LK AS KU 
overením počtu platných hlasov a vypracovaním návrhu zmien Zásad volieb do AS KU, 
ktorými sa upraví spôsob odvolania členov AS KU z funkcie príslušnou akademickou 
obcou. 

 AS KU zvoláva najbližšie zasadnutie AS KU na 18.10.2016. 
 
 

7. zasadnutie AS KU (8. 11. 2016) 

 AS KU požiadal LK AS KU, aby vypracovala podmienky volieb do ŠRVŠ na KU. 

 AS KU zobral na vedomie tajnú voľbu PhDr. Evy Moravčíkovej, PhD. za 
podpredsedníčku AS KU za zamestnaneckú časť s počtom súhlasných hlasov 20 a jeden 
sa zdržal hlasovania. 

 AS KU konštatoval, že dňom 8. 11. 2016 došlo k naplneniu uznesenia AS KU č. 
45/2016, a preto sa týmto dňom končí jeho účinnosť v časti prevzatia kompetencií AS 
PF KU. 

 
 

8. zasadnutie AS KU (7. 12. 2016) 

 AS KU zobral na vedomie výsledky tajného hlasovania o odvolaní PhDr. Ľudmily 
Krajčírikovej, PhD. z funkcie predsedníčky AS KU. Zo 16 platne odovzdaných 
hlasovacích lístkov bolo 14 za, nikto nebol proti a dvaja sa hlasovania zdržali. 



 AS KU súhlasil so zmenou programu 8. Zasadnutia AS KU a ako 3. bod rokovania 
zaradil voľbu predsedu AS KU. 

 AS KU berie na vedomie výsledky tajnej voľby predsedu AS KU, v ktorej bol Mgr. 
Miroslav Huťka, PhD. zvolený za predsedu AS KU. Zo 16 hlasovacích lístkov bolo 
všetkých 16 za, nikto sa nezdržal a nikto nebol proti. 
 

 
B. Činnosť Predsedníctva AS KU v roku 2016 

 
Predsedníctvo AS KU v roku 2016 zasadalo celkom trikrát, pričom prijalo tri uznesenia. Týchto 
zasadnutí sa zúčastnili priemerne traja členovia predsedníctva. 
 

1. zasadnutie P-AS KU (8. 3. 2016) 

 P-AS KU požiadalo LK AS KU, aby sa doručenou sťažnosťou zaoberala a pripravila 
právne stanovisko, ktoré predloží na prerokovanie na najbližšie zasadnutie AS KU. 
 

2. zasadnutie P-AS KU (10. 5. 2016) 

 P-AS KU schválilo doplnenie Smernice o evidencii publikačnej činnosti, umeleckej 
činnosti a ohlasov na Katolíckej univerzite v Ružomberku a schválilo aktualizáciu 
kategórií publikačnej činnosti. 

 
3. Zasadnutie P-AS KU (2. 11. 2016) 

 P-AS KU schválilo Metodický postup pri habilitačnom konaní a konaní na vymenovanie 
profesorov na Katolíckej univerzite v Ružomberku tak, ako ho predložil rektor KU prof. 
ThDr. Jozef Jarab, PhD. 

 
Predsedníctvo AS KU o svojej činnosti informovalo na každom zasadnutí AS KU prítomných 
členov senátu a činnosť P-AS KU bola uznesením Akademického senátu KU zakaždým 
schválená.  
 
 
Táto výročná správa o činnosti Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku sa 
vydáva v zmysle §27, ods. (1), písm. l) Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z. o vysokých 
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Plné znenia 
uznesení AS KU je možné nájsť v zápisniciach z jednotlivých zasadnutí AS KU a P-AS KU. 

 
 

Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku túto správu prerokoval a schválil na 
svojom 10. zasadnutí dňa XY. 

 
 

 
 
 
 
 
V Ružomberku 29. marca 2017       Mgr. Miroslav Huťka, PhD. 
                 predseda AS KU  


