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Záznam z emailového hlasovania
Správnej rady KU
(per rollam)
25.11.2013 – 27.11.2013
Zasadnutie SR KU 25.11.2013 nebolo uznášaniaschopné, napriek tomu sa
uskutočnilo rokovanie, ale uznesenia neboli prijaté. Nakoľko všetci členovia SR
KU dostali materiály na rokovanie vopred a išlo o závažné fakty, v zmysle
Rokovacieho poriadku SR KU, čl. 3.3., na návrh troch členov SR KU, predseda SR
KU predložil nasledujúce uznesenie na emailové hlasovanie (per rollam):
Text uznesenia:
1. SR KU vyzýva AS KU, aby čo najskôr prerokoval rektorom KU (v auguste 2013)
predložený Rozpočet KU 2013.
2. SR KU berie na vedomie predložené správy o výsledku kontrol na Pedagogickej fakulte
KU, ktorých výsledok potvrdil nezávislý audítor.
Nakoľko podľa zákona o vysokých školách §16 ods. 3 výnosmi verejnej vysokej školy sú aj
poplatky spojené so štúdiom, výnosy z ďalšieho vzdelávania, výnosy z majetku verejnej
vysokej školy SR KU:
A) Považuje spôsob nakladania s finančnou hotovosťou, ale aj účtovania na PF KU, t.j.
nevkladanie vybraných poplatkov za vzdelávanie do pokladne a na bankový účet KU
v reálnom čase (tzn. okamžite po ich vybraní od študentov) za porušenie finančnej disciplíny.
Následné úsilie dodatočne legalizovať vnútornou kontrolou zistené nedostatky považuje za
účelové.
B) Konštatuje, že Fond L. Pyrkera, n.f., nikdy nepatril a ani nepatrí do vnútornej štruktúry
KU. Upozorňuje darcov tohto fondu, že ich dary nie sú príjmom KU.
C) Spôsob nakladania s finančnou hotovosťou na PF KU: nevkladanie vybraných poplatkov
za vzdelávanie na bankový účet KU, ale na účet súkromného neinvestičného fondu s názvom
Fond Ladislava Pyrkera, n.f. považuje rovnako za porušenie finančnej disciplíny na KU.

D) Odmieta spôsob „bezplatne“ poskytovaného ubytovania na PF KU, a súčasne spôsob
nakladania s finančnou hotovosťou na PF KU: nevyberanie poplatkov za ubytovanie na
bankový účet KU, ale na bankový účet súkromného neinvestičného fondu s názvom Fond
Ladislava Pyrkera.
E) Nesúhlasí s vytváraním grantových zdrojov prostredníctvom Fondu L. Pyrkera, n.f.
z príjmov, ktoré mali byť výnosmi KU.
F)
Stratu účtovných dokladov považuje za účelové a za výrazné porušenie finančnej
disciplíny. Očakáva nápravu - opatrenie - účtovanie na jednom mieste a archivovanie
dokladov v archíve KU po skončení ročnej účtovnej uzávierky.
G)
Odporúča presnú kontrolu cestovných príkazov a sledovania ciest služobných
automobilov a zaviezť okamžitú presnú evidenciu týchto skutočností.
H) Konštatuje, že predbežná finančná kontrola bola na PF KU vykonávaná veľmi nedbalo,
a že priebežná finančná kontrola absentovala úplne, nakoľko až následná kontrola zistila
veľmi vysoké množstvo nedostatkov a porušení. SR KU odporúča vykonať vnútornú kontrolu
aj na ostatných fakultách KU.
I)
Súhlasí s konaním rektora KU, ktoré viedlo k odstráneniu zistených nedostatkov a
vyvodeniu zodpovednosti voči konkrétnym osobám.
J)
Žiada vedenie KU o predloženie presnej štruktúry príjmov a výdavkov univerzity za
roky 2010 – 2012 podľa fakúlt a súčastí KU.

Hlasovanie: za (9), proti (2), zdržal sa (1), nehlasovali (1).

V Ružomberku 27. novembra 2013
Zapísal: Albert Kulla, PhD., tajomník SR KU
Schválil:

Mons. PaedDr. Andrej Imrich
predseda SR KU
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