
 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Hrabovská cesta 1A,  034 01 Ružomberok 

 

Zápisnica č. 25/2019 
z 25. zasadnutia AS KU konaného dňa 29. októbra 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.  

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.  

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.  

PaedDr. Miriam Uhrinová, PhD.   

  

za Filozofickú fakultu KU:  

PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. Mgr. Samuel Štefan Mahút 

Mgr. Miroslav Huťka, PhD.  

     Mgr. Jana Juhásová, PhD.  

  

za Fakultu zdravotníctva KU:  

doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc. Stanislav Remšík 

doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková, PhD.  

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

     PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

 

Michal Sopiak 

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

PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., prorektorka pre vzdelávanie na KU 

RNDr. Daniel Macko, CSc., kvestor KU 

Mgr. Mária Parigalová, zapisovateľka 
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25. zasadnutie AS KU otvoril úvodnou modlitbou doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD., 

člen AS KU.  

Z 25. zasadnutia AS KU sa ospravedlnili:  

- Mgr. Ján Hrkút, PhD. 

- prof. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. 

- ICLic. Jozef Holubčík, PhD. 

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

- prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 

- Mgr. Jakub Harzek 

  

Na začiatku zasadnutia bolo prítomných 14 členov AS KU, podpredsedníčka AS KU 

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

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá podpredsedníčka AS KU PhDr. Bc. Eva 

Moraučíková, PhD. Za skrutátorov boli navrhnutí JUDr. Juraj Čech, PhD. a PaedDr. Andrej 

Hubinák, PhD. 

 

Uznesenie č. 225/2019: 

AS KU schvaľuje za overovateľa zápisnice z 25. zasadnutia AS KU PhDr. Bc. Evu 

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

a PaedDr. Andreja Hubináka, PhD.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Program 
Na žiadosť doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. bol program zasadnutia AS KU  upravený.  

Predseda AS KU predstavil program 25. zasadnutia AS KU, ktorý bol členom AS KU 

zaslaný v pozvánke a na zasadnutí upravený: 

 

Úvod a privítanie. 

Schválenie skrutátorov, overovateľa zápisnice a programu rokovania. 

1. Schválenie činnosti predsedníctva AS KU od 24. 9. 2019 do 29. 10. 2019, 

2. Schvaľovania návrhu rozpočtu KU na rok 2019 podľa § 9 ods. (1) písm. f) Zákona 

o vysokých školách a podľa čl. 14 ods. 16 písm. g) Štatútu Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 

3. Prerokovanie uznesenia AS PF KU č. 32/2019, 

4. Schvaľovania návrhu na doplnenie interných členov Vedeckej rady KU v Ružomberku, 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) Zákona o vysokých školách a podľa čl. 14 ods. 16 písm. i) 

Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku: 

 doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD., dekan TF KU a predseda VR TF 

KU – katolícka teológia, 

 Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, prorektora pre zahraničné vzťahy a mobility 

na KU – urgentná zdravotná starostlivosť, 

5. Informovania o asanácii objektu na Námestí A. Hlinku – dvojdom súp. číslo 1153 

a 1154, 

6. Rôzne. 

Záver. 

 

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 
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Uznesenie č. 226/2019: 

AS KU schvaľuje program 25. zasadnutia AS KU tak, ako bol predložený v pozvánke 

a na zasadnutí upravený. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Pred hlasovaním sa nakrátko vzdialil doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH. 

 

1. Schválenie činnosti predsedníctva AS KU od 24. septembra 2019 do 29. 

októbra 2019 
Predseda AS KU informoval prítomných členov AS KU o činnosti predsedníctva: 

 Dňa 01.10.2019 sa predseda AS KU na pozvanie nového dekana TF KU 

doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD. zúčastnil jeho inaugurácie.  

 Dňa 04.10.2019 na základe odporúčaní LK AS KU dekan FF KU doc. Mgr. Marek 

Babic, PhD. stiahol z rokovania AS KU návrh Štatútu FF KU. 

 Dňa 08.10.2019 sa predseda AS KU na pozvanie rektora KU zúčastnil na zasadnutí 

Kolégia rektora KU. 

 V ten istý deň na základe stanoviska LK AS KU dekan PF KU  PaedDr. Peter Krška, 

PhD. stiahol z rokovania AS KU návrh Štatútu PF KU. 

 Dňa 15.10.2019 dostal predseda AS KU od predsedu AS PF KU zápisnicu z 25. 

zasadnutia AS PF KU, ktorý v bode 2 svojho rokovania vyzval AS KU, aby podal 

podnet na SR KU v súvislosti s procesom rozdeľovania a prideľovania dotácie 

na súčasti KU na rok 2019 a navrhnutia konkrétnych opatrení pre nasledujúce roky. 

 V pondelok 28.10.2019 dostal od tajomníka AS KU Mgr. Samuela Štefana Mahúta 

kandidačnú listinu do ŠR VŠ na jedno miesto sú dvaja kandidáti:  

Šimon Mesarč – študent I. a II. stupňa štúdia katolíckej teológie, TF KU, 

Šimon Škvarko – študent I. a II. stupňa štúdia katolíckej teológie, TF KU. 

Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. informoval, že na konci funkčného obdobia AS KU 

by bolo potrebné predložiť Výročnú správu o činnosti AS KU.  

Nakoľko prítomní členovia AS KU nemali pripomienky a otázky pristúpilo sa k hlasovaniu 

o uznesení: 

 

Uznesenie č. 227/2019: 

AS KU schvaľuje činnosť predsedníctva AS KU od 24. septembra 2019 do 29. októbra 

2019. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2. Schvaľovania návrhu rozpočtu KU na rok 2019 podľa § 9 ods. (1) písm. f) 

zákona o vysokých školách a podľa čl. 14 ods. 16 písm. g) Štatútu Katolíckej 

univerzity v Ružomberku 
Podľa § 9 ods. (1) písm. f) Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 14 ods. 16 písm. g) Štatútu Katolíckej 

univerzity v Ružomberku 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 doc. Ing. Jaroslavovi Demkovi, CSc., ktorý 

predstavil návrh Rozpočtu KU na rok 2019. Kvestor KU doplnil, že pribudla nová investícia, 

kúpa nového auta pre FF KU, ktorá je plánovaná z vlastných zdrojov FF KU. Taktiež upozornil 
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na zmenu v plánoch a výnosoch KS KU, inak rozpočty fakúlt sú bez zmien oproti návrhu. 

Predseda AS KU otvoril diskusiu k tomuto bodu. V rámci diskusie vystúpil JUDr. Juraj 

Čech, PhD., ktorý vyjadril podporu takto predloženému návrhu rozpočtu KU na rok 2019. 

Do diskusie vstúpil aj predseda AS KU Mgr. Miroslav Huťka, PhD. a doc. MUDr. Viliam 

Žilínek, CSc. 

Nakoľko prítomní členovia AS KU nemali ďalšie pripomienky a otázky pristúpilo sa  

k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 228/2019: 

AS KU podľa § 9 ods. (1) písm. f) zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa čl. 14 ods. 16 písm. g) Štatútu 

Katolíckej univerzity v Ružomberku schvaľuje rozpočet KU na rok 2019 tak, 

ako ho predložil rektor KU. 

Prítomní: 14  Za:13    Proti: 0  Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Prerokovanie uznesenia AS PF KU č. 32/2019 
Predseda AS KU dostal zápisnicu z 25. zasadnutia AS PF KU, ktorý v bode 2 svojho 

rokovania vyzval AS KU, aby podal podnet do SR KU v súvislosti s procesom rozdeľovania 

a prideľovania dotácie na súčasti KU na rok 2019 a navrhnutia konkrétnych opatrení 

pre nasledujúce roky.  

Predseda AS KU dal slovo predsedovi AS PF KU doc. ThDr. Branislavovi Kľuskovi, PhD., 

ktorý podal vysvetlenie k zaslaniu zápisnice zo zasadnutia AS PF KU. Zasadnutiu AS PF KU 

predchádzalo 8. zasadnutie EK AS PF KU, na ktorej počas rozsiahlej diskusie vzniklo mnoho 

otázok na rektora KU a pripomienok k metodike rozdeľovania dotácií medzi súčasti univerzity. 

V tomto zmysle boli stanoviská predložené na AS PF KU, ktorý žiada rektora KU o vysvetlenie 

k nasledujúcim otázkam týkajúcim sa Rozpočtu KU  na rok 2019:  

1. Prečo pri nižšom a deficitnom návrhu rozpočtu PF KU je príspevok na rektorát za rok 

2019 o 166 799 € vyšší (o 119 %) oproti minulému roku?  

2. Prečo a na aký účel bude použité navýšenie rozpočtu rektorátu z 960 815 € 

na 1 369 712 € (nárast o 42,6 %)?  

3. Prečo a na aký účel bude použitý príspevok na AIS?  

Zároveň AS PF KU odporúča, aby sa od budúceho roka zmenil spôsob účtovania 

poskytnutého príspevku pre rektorát a  žiada AS KU o podanie vyššie spomínaného podnetu 

SR KU.  

Predseda AS KU otvoril diskusiu k tomuto bodu. Kvestor KU poznamenal, že ide o prvý 

rozpočet KU, ktorý je vyrovnaný a zdôraznil, že by sa nikdy nepodpísal pod rozpočet, pokiaľ 

by sa tak ako po minulé roky schválilo rektorátu len 300 tis. eur na mzdy pokiaľ reálne krytie 

nákladov je 600 tis. eur. Zároveň poznamenal, že AS KU bol už dávno predložený vnútorný 

predpis o vecnom a časovom spôsobe prípravy a predloženia rozpočtu na schvaľovanie. 

Zdôraznil, že tento vnútorný predpis nebol o rozdeľovaní dotácii a že žiadne vecné 

pripomienky k tomuto predpisu nedostal. Predseda LK AS KU poznamenal, že tento dokument 

nebol síce v rozpore s vnútornými predpismi KU a s platnou legislatívou, ale potrebuje ďalšie 

prepracovanie, pretože nebol dostatočne vydiskutovaný na úrovní rektorátu a fakúlt. LK AS 

KU považovala predložený návrh za nedostatočne prerokovaný a odporučila AS KU, aby bol 

opätovne prerokovaní. Treba sa hlavne zjednotiť vo filozofii prípravy tohto vnútorného 

predpisu. Do diskusie vstúpil doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc., ktorý zdôraznil, že po celú 

dobu sa diskusia upiera na vedenie KU a PF KU a rozpočet schvaľujú  4 fakulty, pričom ostatné 

fakulty nemajú námietky k schválenému rozpočtu. Vyzdvihol, že po rokoch je veľmi pozitívne, 

že sme dosiahli vyrovnaný rozpočet. Do diskusie sa zapojil aj predseda AS KU, ktorý okrem 
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iných vecí pripomenul, že proti predpisu o príprave rozpočtu bolo mnoho pripomienok. 

Pretože neboli ďalšie pripomienky a otázky pristúpilo sa  k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 229/2019: 

AS KU žiada Správnu radu KU o posúdenie metodiky rozdelenia dotácií na rok 2019. 

Prítomní: 14  Za: 10   Proti:  0  Zdržal sa: 4 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4. Informovania o asanácii objektu na Námestí A. Hlinku –dvojdom súp. číslo 

1153 a 1154 
Predseda AS KU dal slovo rektorovi KU, ktorý stručne informoval členov AS KU, 

že vedeniu KU bola doručená žiadosť od dekana FZ KU (sp. zn CZ 1529/2019 FZ, zo dňa 

13.9.2019) o schválenie žiadosti na asanáciou objektu na Námestí A. Hlinku – dvojdom súp. 

číslo 1153 a 1154. Na žiadosť reagoval predseda AS FZ KU doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., 

MPH., ktorý stručne informoval o obavách vedenia FZ KU z možného úrazu, na základe čoho 

rozhodlo, aby sa budova asanovala. Nakoľko nie sú ešte doložené potrebné dokumenty k tomu, 

aby sa budova mohla asanovať (vyjadrenie pamiatkového úradu) žiada preto predseda AS FZ 

KU, aby AS KU zobral túto informáciu na vedomie. Ak budovu nebude možné zbúrať, bude 

nutná rýchla rekonštrukcia budovy. Kvestor KU poznamenal, že je potrebné iniciovať celý tento 

proces. Na zbúranie musia byť aj iné právne povolenia. Je to v kompetencií dekana FZ KU.  

Keďže neboli pripomienky a otázky pristúpilo sa  k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 230/2019: 

AS KU berie na vedomie informácie o možnej asanácii objektu na Námestí Andreja 

Hlinku – dvojdom súpisné číslo 1153 a 1154. 

Prítomní: 14  Za: 13   Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Zo zasadnutia odišla doc. PhDr. PaedDr. Viera Simočková PhD.  

 

5. Schvaľovania návrhu na doplnenie interných členov Vedeckej rady KU 

v Ružomberku, v súlade s § 9 ods. 1 písm. e) zákona o vysokých školách 

a podľa čl. 14 ods. 16 písm. i) Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku: 

doc. ThDr. Radoslava Lojana, PhD., dekan TF KU a predseda VR TF KU –

katolícka teológia, a Ing. Mgr. Imricha Andrásiho, prorektora 

pre zahraničné vzťahy a mobility na KU – urgentná zdravotná starostlivosť 
 

Podľa § 9, ods. (1), písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

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

na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady verejnej vysokej školy. 

Predseda AS KU dal slovo rektorovi KU, ktorý stručne predstavil oboch nominovaných 

členov do VR KU. Dňa 22.10.2019 bolo rektorovi KU doručené súhlasné stanovisko VK KU 

Mons. Bernarda Bobera k menovaniu oboch nominovaných za interných členov VR KU.  

Nakoľko k nomináciám neboli pripomienky a otázky nasledovala tajná voľba. Predseda AS 

KU predstavil členom AS KU spôsob voľby. AS KU následne pristúpil k tajnej voľbe: 

- ku kandidátovi doc. ThDr. Radoslavovi Lojanovi, PhD. bolo vydaných 13 volebných 

lístkov, pričom všetky boli platné. Súhlasné stanovisko s návrhom rektora KU vyjadrilo 12 

členov AS KU, nikto nebol proti a zdržal sa 1 člen AS KU,  
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- ku kandidátovi Ing. Mgr. Imrichovi Andrásimu bolo vydaných 13 volebných lístkov, 

pričom všetky boli platné. Súhlasné stanovisko s návrhom rektora KU vyjadrili 4 členovia 

AS KU, proti bolo 7 členov AS KU a zdržal sa 1 člen AS KU.  

Predseda AS KU skonštatoval, že doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. získal súhlas AS KU 

pre vymenovanie do VR KU, no v prípade prorektora pre zahraničné vzťahy Ing. Mgr. Imricha 

Andrásiho tomu tak nie je. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o uznesení: 

 

Uznesenie č. 231/2019: 

AS KU berie na vedomie výsledky tajnej voľby AS KU pre schválenie doc. ThDr. 

Radoslava Lojana, PhD., dekana TF KU a predsedu VR TF KU za nového člena Vedeckej 

rady KU, v ktorej doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. získal 12 súhlasných hlasov. Zároveň 

berie na vedomie výsledky tajnej voľby AS KU pre schválenie Ing. Mgr. Imricha 

Andrásiho, prorektora pre zahraničné vzťahy a mobility na KU za nového člena 

Vedeckej rady KU, v ktorej Ing. Mgr. Imrich Andrási získal 4 súhlasné hlasy. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Rôzne 

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. mal pripomienku k stravovaniu na KU a požiadal rektora 

KU o obnovenie stravných lístkov pre zamestnancov na PF a FF. Rektor KU prisľúbil, 

že sa bude týmto problémom zaoberať.  

Mgr. Samuel Štefan Mahút sa prihovára za zabezpečenie bezdrôtového pripojenia pre hostí 

na KU. Rektor KU sa musí oboznámiť v prvom rade s technickou stránkou problému. Kvestor 

KU prisľúbil, že daným problémom sa bude UIKT zaoberať až budúci kalendárny rok.  

 

Rektor KU doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. poďakoval predsedovi AS KU, ako aj 

všetkým členom AS KU, na konci ich funkčného obdobia za spoluprácu. Zároveň poprial 

kandidátom do volieb do AS KU  úspech vo voľbách. 

 

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 a taktiež 

poďakoval všetkým členom AS KU na konci ich funkčného obdobia za vykonanú prácu 

a skonštatoval, že v 5. funkčnom období zasadal AS KU 25 krát (jedno zasadnutie nebolo 

uznášania schopné), pričom prijal cca 231 uznesení. Potom sa členovia senátu rozišli. 

 

 

V Ružomberku, 7. novembra 2019 

 

Zapísal:   Mgr. Mária Parigalová, referentka 

 

 

 

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

 

 

 

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


