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CZ 2668/2019 RE 

 

Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady KU 

Dátum: 25. júna 2019 

 

Prítomní členovia SR KU:  

Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ; Ing. Miloslav ČURILLA; Mons. Bernard BOBER; Mgr. 

Jozef JURKOVIČ; Ing. Erika JURINOVÁ; Ing. Michal SLAŠŤAN; Ing. Imrich BÉREŠ; JUDr. 

Ing. Jaroslav KOMORA; PhDr. Bc. Eva MORAUČÍKOVÁ, PhD.;   

Tajomník SR KU:  RNDr. Daniel Macko, CSc. 

 

Ospravedlnení členovia SR KU:  

Ing. Roman DVORČÁK; Ing. Milan MOJŠ;  

 

Hostia:  

doc. Ing. Jaroslav Demko CSc.; PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., CSc.; Mgr. 

Miroslav Huťka, PhD.; PaedDr. Peter Krška, PhD.; doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. 

   

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU 

 

Program zasadnutia SR KU: 

1. Schválenie programu zasadnutia Správnej rady KU 

2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov 

3. Kontrola uznesení 

4. Výročná správa o činnosti KU za rok 2018 

5. Výročná správa o hospodárení KU za rok 2018 

6. Rozpočet KU na rok 2019 

7. Informácia o stave a splácaní úveru 

8. Informácia o aktuálnej situácii na KU 

9. Správa o činnosti SR KU za rok 2018 

10. Rôzne 

 

Uznesenie č. 1/2019  

Správna rada schvaľuje program rokovania SR KU dňa 25.6.2019 tak ako je uvedený v 

zaslanej pozvánke. 

Hlasovanie:      Prítomní: 9     Za: 9       Proti: 0         Zdržali sa: 0 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
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2. Schválenie overovateľa zápisnice a skrutátorov 

 

Uznesenie č. 2/2019 

SR KU schvaľuje za overovateľa zápisnice PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. a za 

skrutátorov PhDr. Bc. Evu Moraučíkovú, PhD. a RNDr. Daniela Macka, CSc. 

Hlasovanie:      Prítomní: 9     Za:9       Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

3. Kontrola uznesení Správnej rady  KU 

 

Členom SR KU bol predložený zoznam aktívnych uznesení Správnej rady.  

 

Uznesenie č. 24/2016 – výťah z uznesenia: 

Správna rada žiada rektora KU, aby výročné správy o hospodárení KU obsahovali:  

- porovnanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia so schváleným rozpočtom 

na príslušný rok, 

- výkaz peňažných tokov ako súčasť účtovnej závierky. 

Kontrola plnenia uznesenia:  

V rámci bodu 5 je predložená Výročná správa o hospodárení za rok 2018. Na str. 12 je bod 2.6 

Porovnanie dosiahnutých výsledkov hospodárenia za rok 2018 so schváleným plánom 

nákladov a výnosov. Prehľad peňažných tokov je na str. 41. 

 

Uznesenie č. 12/2017 

SR KU žiada rektora KU, aby Rozpočet nákladov a výnosov KU predkladaný na SR KU, 

obsahoval aj Plán peňažných tokov a Investičný plán. 

Kontrola plnenia uznesenia:  

Rozpočet KU na rok 2019 je v programe ako bod č. 6. 

 

Uznesenie č. 15/2017 

SR KU žiada rektora KU, aby po schválení novely Štatútu KU pri následnom zosúlaďovaní 

Štatútu SR KU s novým Štatútom KU riešil aj jeho úpravu v zmysle uznesenia SR KU č. 

5/2017 (Uznesenie č. 5/2017: SR KU súhlasí s novelizáciou Štatútu SR KU, ktorý  bude 

predložený na vyjadrenie na najbližšom zasadnutí SR KU). 

Kontrola plnenia uznesenia:  

Návrh úpravy Štatútu KU bol predložený písomne. Navrhuje sa tento návrh prerokovať v 

rámci bodu Rôzne. 

 

Uznesenie č. 6/2018 

Správna rada KU schvaľuje rozpočet KU na rok 2018, vrátane investičného plánu a plánu 

peňažných tokov na rok 2018, za podmienky dosiahnutia aspoň vyrovnaného hospodárenie 

v roku 2018 a vyriešenia splatnosti úveru k 31.12.2018, ktorý bol poskytnutý univerzite na 
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základe Zmluvy o splátkovom úvere uzatvorenej s Tatra bankou, a. s. Kontrola plnenia 

uznesenia: 

KU dosiahla v roku 2018 zisk vo výške 567 611 € (viac v rámci bodu 5). Splatnosť úveru bola 

taktiež vyriešená jeho prolongáciou na obdobie piatich rokov (viac v rámci bodu 7). 

 

Uznesenie č. 16/2018 

Správna rada KU ruší uznesenie č. 3/2018 a prijíma nové uznesenie v znení: „SR KU žiada 

rektora, aby zabezpečil odstránenie nedostatkov v inventarizácii, ktoré opakovane viedli       

k podmienenému názoru nezávislého audítora, a zdokladoval to vyjadrením nezávislého 

účtovného audítora.“ 

Kontrola plnenia uznesenia:   

Koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019 na univerzite boli identifikované nezrovnalosti      

v minulých účtovných obdobiach pri účtovaní kapitálových dotácií k dlhodobému majetku. 

KU tieto chyby vyčíslila a opravila. Postup univerzity a zoznam opráv bol detailne popísaný 

v správe o inventarizácii účtov hlavnej knihy 384*. Výsledkom vykonaných opráv bol aj 

nárast straty  - nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov o -1 942 083 € na 

celkovú stratu minulých období -2 326 794 €. Súčasne došlo k navýšeniu v časovom rozlíšení 

výnosov budúcich období o +1 742 158 €. Nezávislý audítor Ing. Jana Krajčírová Jasovská 

PhD., CA, licencia UDVA č. 1145, preverila súlad vykonaného postupu KU so zákonom        

o účtovníctve (viď strana 8 Výročnej správy o hospodárení a predložené vyjadrenie 

audítora). 

 

Stále úlohy na každé rokovanie SR KU:   

Informácia o stave a splácaní úveru KU – stav splácania úveru je predmetom bodu 7 

programu. 

4. Výročná správa o činnosti KU za rok 2018 

Uznesenie č. 3/2019 

Správna rada KU berie na vedomie Výročnú správu KU za rok 2018 bez pripomienok.  

Hlasovanie:      Prítomní: 9     Za: 9       Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

5. Výročná správa o hospodárení KU za rok 2018 

V zmysle § 41, ods. 4 zákona o vysokých školách sa Správna rada po schválení                         

v akademickom senáte verejnej vysokej školy schvaľuje výročnú správu o hospodárení 

verejnej vysokej školy. Akademický senát KU schválil Správu o hospodárení KU za rok 2019 

dňa 21.5.2019. 

 

Podľa zákona o VŠ univerzita použije najmenej 40 % svojho zisku na tvorbu rezervného 

fondu. Rezervný fond používa verejná vysoká škola na vyrovnanie straty                                  

z predchádzajúceho roka a na krytie neuhradenej straty z minulých rokov, ak takúto stratu 

vykazuje. Verejná vysoká škola môže na vyrovnanie straty z predchádzajúceho roka a na 

krytie neuhradenej straty z minulých rokov použiť iba prostriedky rezervného fondu. Len ak 
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verejná vysoká škola nevykazuje nevyrovnanú stratu z predchádzajúceho roka                        

a neuhradenú stratu z minulých rokov, môže prostriedky rezervného fondu použiť 

prostredníctvom svojho rozpočtu a na doplnenie ostatných finančných fondov verejnej 

vysokej školy. 

Katolícka univerzita v Ružomberku v roku 2018 dosiahla kladný hospodársky výsledok vo 

výške 567 611 € po zdanení. 

Súčasne univerzita v účtovníctve vykazuje  nevysporiadanú stratu z hospodárenia minulých 

rokov vo výške -2 326 794 €. 

Z týchto dôvodov v zmysle zákona o VŠ sa celý zisk použije na tvorbu rezervného fondu, 

ktorý sa použije na krytie neuhradenej straty z minulých rokov. 

 

Uznesenie č. 4/2019  

Správna rada KU schvaľuje Výročnú správu o hospodárení KU za rok 2018 bez 

pripomienok.    

Hlasovanie:      Prítomní: 9     Za: 9       Proti: 0         Zdržali sa: 0  

 

6. Rozpočet KU na rok 2019 

Písomný materiál bol predložený. Z materiálu vyplýva, že rozpočet na schvaľovanie nie je 

predložený.  K dátumu zasadnutia Správnej rady KU ešte nebol návrh rozpočtu schválený 

Akademickým senátom KU. 

K 25.6.2019 KU nemá schválený rozpočet a pracuje v rozpočtovom provizóriu. Rozpočtové 

provizórium má jasne definované a dodržiavané reštriktívne pravidlá. V daných 

podmienkach KU priebežne plní všetky svoje záväzky voči banke a aj voči 3. osobám. 

Priebežné výsledky hospodárenia súčasne ukazujú, že KU zatiaľ priebežne hospodári 

minimálne vyrovnane. 

 

Uznesenie č. 5/2019 

SR KU berie na vedomie informáciu o aktuálnej ekonomickej situácii na KU a o stave prác 

na rozpočte KU na rok 2019 bez pripomienok. 

Hlasovanie:      Prítomní: 9     Za: 9       Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

7. Informácia o stave a splácaní úveru 

Dňa 10.12.2018 bol podpísaný Dodatok č. 3 k Zmluve o splátkovom úvere č. S03770/2011, 

ktorým sa dohodol deň konečnej splatnosti na 31.12.2023. Ostala štvrťročná frekvencia 

splátok vo výške 61 550,- € + príslušenstvo. Úroková miera ostala nezmenená. K 31. 

12.2018 a k 31.3.2019 KU zaplatila včas a v plnej výške istinu a príslušenstvo. 

Uznesenie č. 6/2019 

SR KU berie na vedomie informáciu o stave a splácaní úveru. 

Hlasovanie:      Prítomní: 9     Za: 9       Proti: 0         Zdržali sa: 0 
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8. Informácia o aktuálnej situácii na KU 

O zaradenie tohto bodu na rokovanie SR požiadal rektor KU. Písomný materiál bol 

predložený. 

 

Uznesenie č. 7/2019 

SR KU berie na vedomie informáciu o aktuálnej situácii na KU. 

Hlasovanie:      Prítomní: 9     Za: 9       Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

 

9. Správa o činnosti SR KU za rok 2018 

Uznesenie č. 8/2019 

SR KU schvaľuje správu o činnosti KU za rok 2018. 

Hlasovanie:      Prítomní: 9     Za: 9       Proti: 0         Zdržali sa: 0 

 

10. Rôzne 

 

V rámci tohto bodu bol prerokovaný návrh zmien v Štatúte SR KU. Písomný materiál bol 

predložený. Vypracoval ho tajomník SR KU. Podľa zákona o VŠ štatút správnej rady 

schvaľuje minister školstva na návrh rektora po predchádzajúcom odsúhlasení 

akademickým senátom. Z tohto dôvodu stanovisko SR KU môže mať len odporúčací 

charakter. 

 

Uznesenie č. 9/2019 

SR KU odporúča rektorovi KU predložiť Akademickému senátu KU na odsúhlasenie a 

následne ministrovi školstva na schválenie návrh novely Štatútu SR KU v predloženom 

znení. 

Hlasovanie:      Prítomní: 8     Za: 6       Proti: 0         Zdržali sa: 2 

 

V Ružomberku, dňa  25.6.2019 

 

Zapísal: RNDr. Daniel Macko, CSc. 

 

Overovateľ zápisnice: PhDr. Bc. Evu Moraučíková, PhD.  
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                                                                               Mons. JCDr. Stanislav ZVOLENSKÝ, PhD.,         

                                                                                    predseda Správnej rady KU                                                  


