
 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT 
Hrabovská cesta 1A,  034 01 Ružomberok 

 

Zápisnica č. 7/2020 
Zo 7. zasadnutia AS KU konaného dňa 30. marca 2021 o 14:00 hod. 

Účasť (podľa prezenčnej listiny) 

A) členovia AS KU 

zamestnanecká časť:  študentská časť: 

za Pedagogickú fakultu KU:   Mgr. Peter Pekarčík 

PaedDr. Andrej Hubinák, PhD.  

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.  

doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.  

JUDr. Juraj Čech, PhD.  

  

za Filozofickú fakultu KU:  

Mgr. Ján Golian, PhD. – online Ing. Roman Gajdošech  - online 

      Mgr. Ján Hrkút, PhD. - online Bc. Daniel Čollák 

      Mgr. Jana Juhásová, PhD. - online  

      PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. - online  

  

za Teologickú fakultu KU:  

     PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.  Šimon Škvarko – online  

     prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. – online  Jakub Konkoľ 

     ThDr. Michal Janiga, PhD.  

  

za Fakultu zdravotníctva KU:  

     PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.  

     doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. - online  

     doc. MUDr. Viliam Žilínek, CSc.  

 

B) hostia 

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc., rektor KU 

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

      PaedDr. Ján Kamoďa., kvestor KU 

Online: 

prof. RNDr. Mária Kozová, CSc., prorektorka pre vedu, umenie a doktorandské štúdium na KU 

Ing. Mgr. Imrich Andrási, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility na KU 

doc. Mgr. Marek Babic, PhD., dekan FF KU 



Zápisnica č. 7/2021 zo 7. zasadnutia AS KU konaného dňa30.marca 2021         Strana 2 z 8 
 

7. zasadnutie AS KU uskutočnené kombinovanou formou prostredníctvom videokonferencie 

cez Cisco WEBEX Meetings alebo prostredníctvom osobnej účasti v Sieni rektorov KU, 

Hrabovská cesta 1A, Ružomberok,  otvoril predseda AS KU  doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, 

PhD. (ďalej „predseda AS KU“), ktorý požiadal prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD. o úvodnú 

modlitbu a zároveň o modlitbu za zosnulého  

Zo 7. zasadnutia AS KU sa ospravedlnili:  

- doc. RNDr. Soňa Hlinková, PhD.  

- Filip Kysela  

- Michal Páleš 

Na zasadnutí bolo prítomných 19 členov AS KU z toho 8 členov bolo pripojených online, 

predseda AS KU skonštatoval, že AS KU bol uznášaniaschopný.  

Predseda AS KU  privítal novozvoleného člena AS KU  za zamestnaneckú časť TF KU,               

ThDr. Michala Janigu, PhD. a odovzdal mu menovací dekrét. 

Za overovateľa zápisnice bola navrhnutá PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. 

Za skrutátorov boli navrhnutí prof. ThDr. Cyril  Hišem, PhD. a PaedDr. Andrej Hubinák, PhD. 

Uznesenie č. 47/2021: 

AS KU schvaľuje za overovateľku zápisnice zo 7. zasadnutia AS KU PhDr. Bc. Evu 

Moraučíkovú, PhD. a za skrutátorov schvaľuje prof. ThDr. Cyrila Hišema, PhD.                                

a  PaedDr. Andreja Hubináka, PhD. 

Prítomní: 19  Za: 19  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

Program 

Predseda AS KU  predstavil program 7. zasadnutia AS KU, ktorý bol členom AS KU zaslaný 

v pozvánke: 

Úvod a privítanie  

Schválenie skrutátorov a overovateľa zápisnice a programu rokovania  

1. Informácia o činnosti predsedníctva AS KU  

2. Informácia o voľbách do AS KU za zamestnaneckú časť TF KU v Ružomberku  

3. Správa o činnosti AS KU v Ružomberku za rok 2020  

4. Schválenie smernice Príprava a proces schvaľovania rozpočtu Katolíckej univerzity 

v Ružomberku   

5. Schválenie Etického kódexu Katolíckej univerzity v Ružomberku  

6. Rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre Katolícku univerzitu na rok 2021  

7. Návrh stanoviska Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku a vedenia 

Katolíckej univerzity v Ružomberku v súvislosti s novelizáciou zákona o vysokých 

školách  

8. Rôzne 

Záver 
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Prerokovanie a voľba nových  členov Ekonomickej komisie AS KU bude jedným z bodov 

budúceho zasadnutia AS KU. 

K programu zasadnutia neboli pripomienky a pristúpilo sa k hlasovaniu o uznesení: 

Uznesenie č. 48/2021 

AS KU schvaľuje program 7. zasadnutia AS KU tak, ako bol predložený v pozvánke 

predsedom AS KU. 

Prítomní: 19   Za: 19   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

1. Informácia o činnosti predsedníctva AS KU 

Predseda AS KU informoval členov AS KU, že od posledného zasadnutia AS KU sa 

uskutočnilo jedno stretnutie predsedníctva AS KU dňa 23. marca 2021 formou 

videokonferencie cez MS Teams,  na ktorom sa prerokoval program 7. zasadnutia AS KU 

a zároveň aj obsahová stránka pripravovaného stanoviska AS KU a vedenia KU v súvislosti 

s novelizáciou zákona o vysokých školách, ktorého návrh je predložený ako 7 bod tohto 

zasadnutia. 

 

Uznesenie č. 49/2021: 

AS KU berie na vedomie informáciu predsedu AS KU o činnosti predsedu a predsedníctva                   

AS KU. 

Prítomní: 19  Za: 19   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

2. Informácia o voľbách do AS KU za zamestnaneckú časť TF KU v Ružomberku 

Dňa 9. marca 2021 prebehli doplňujúce voľby do AS KU  za zamestnaneckú časť TF KU o ich 

priebehu bol predseda AS KU  informovaný a bola mu zaslaná zápisnica, ktorá je k dispozícii 

členom AS KU k nahliadnutiu.  

Podpredsedníčka AS KU PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD., ktorá bola zároveň aj 

predsedníčkou 3 člennej Celouniverzitnej dozornej komisie informovala členov, že 

Celouniverzitná dozorná komisia AS KU na svojom zasadnutí 18. marca 2021 skonštatovala, 

že doplňujúce voľby do AS KU na TF KU prebehli v súlade so zásadami volieb do AS KU 

a ostatnými platnými predpismi a výsledkami a priebeh volieb vyhlasuje za platný 

a potvrdzuje zvolenie ThDr. Michala Janigu, PhD. za člena AS KU.  

Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. oznámil, že na PF KU plánuje taktiež vyhlásenie 

doplňujúcich volieb do AS KU za študentskú časť, ktoré sa budú môcť uskutočniť až keď sa 

uvoľnia opatrenia v súvislosti s COVID-19.  

Nakoľko neboli pripomienky k tomuto bodu pristúpilo s k hlasovaniu o uznesení: 
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Uznesenie č. 50/2021 

AS KU berie na vedomie výsledky tajných volieb do AS KU v Ružomberku                                          

za zamestnaneckú časť TF KU v Ružomberku  PaedDr. Michala Janigu, PhD. 

Prítomní: 19  Za: 19  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

3. Správa o činnosti AS KU za rok 2020 

Každý rok sa predkladá na zasadnutie AS KU  Správa o činnosti AS KU za predchádzajúci 

kalendárny rok. Uvedená správa bola zaslaná s pozvánkou na zasadnutie AS KU, ako materiál 

na prerokovanie v štandardnej štruktúre, tak ako bola zaužívaná po minulé roky.  

Nakoľko neboli pripomienky k Správe o činnosti AS KU za rok 2020  pristúpilo s k hlasovaniu 

o uznesení: 

 

Uznesenie č. 51/2021 

AS KU schvaľuje Správu o činnosti AS KU v Ružomberku za rok 2020. 

Prítomní: 19  Za: 19  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

4. Schválenie smernice Príprava a proces schvaľovania rozpočtu Katolíckej 

univerzity v Ružomberku   

Smernicu Príprava a proces schvaľovania rozpočtu KU predkladá AS KU rektor KU                                  

so súhlasom Veľkého kancelára KU a po pripomienkovaní právnickej kancelárie KU. 

Predseda EK AS KU  Mgr. Ján Hrkút, PhD., poznamenal, že dňa 23. marca 2021 zasadala EK 

AS KU, ktorá prerokovala návrh smernice a odporúča AS KU schválenie predloženej 

smernice, po úprave dvoch drobných formálnych nedostatkov. Predseda EK AS KU zároveň 

otvoril diskusiu k tomu, kedy smernica vstúpi do platnosti a kedy do účinnosti. AS KU sa 

spoločne s vedením KU zhodol, aby smernica nadobudla platnosť dňom schválenia a účinnosť 

dňa 1. septembra 2021. 

Nakoľko v rámci diskusie neboli iné pripomienky a otázky k tomuto bodu, pristúpilo                                      

sa k hlasovaniu o uznesení:  

 

Uznesenie č. 52/2021 

AS KU schvaľuje smernicu Príprava a proces schvaľovania rozpočtu Katolíckej univerzity 

v Ružomberku v súlade s § 9 ods. (1) písm. b) zákona o vysokých školách a podľa čl. 14                 

ods. (16) písm. v) Štatútu Katolíckej univerzity v Ružomberku s účinnosťou                                              

od 1. septembra 2021.  

Prítomní: 19  Za: 19  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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5. Schválenie Etického kódexu Katolíckej univerzity v Ružomberku 

Vnútorný predpis Etický kódex KU predkladá AS KU rektor KU so súhlasom Veľkého kancelára 

KU a po pripomienkovaní právnickej kancelárie, pričom došlo ku konsenzu medzi AS KU 

a Veľkým kancelárom KU. 

Predseda LK AS KU  JUDr. Juraj Čech, PhD., konštatoval,  že AS KU mal k predkladanému 

materiálu pozmeňujúci postoj ku kreovaniu Etickej komisie KU a procesno-právnym 

postupom,  do diskusie medzi AS KU a Veľkým kancelárom KU vstúpila viackrát aj LK AS 

KU. Posledný návrh je potvrdený aj Veľkým kancelárom KU. Pripomenul, že je ďalšou 

povinnosťou je prijať Rokovací poriadok Etickej komisie KU, čím by sa skompletizoval celý 

proces samotnej činnosti Etickej komisie KU. LK AS KU odporúča AS KU prijať a schváliť 

Etický kódex KU tak, ako bol predložený na rokovanie AS KU. AS KU požiadal rektora KU 

pripraviť Rokovací poriadok Etickej komisie KU.  Taktiež sa konštatovalo, aby sa pripravili 

návrhy členov Etickej komisie KU na základe jednotlivých navrhovateľov na najbližšie 

zasadnutie AS KU. 

Nakoľko v rámci diskusie viac pripomienok neodznelo, pristúpilo sa k hlasovaniu o uznesení:  

 

Uznesenie č. 53/2021 

AS KU schvaľuje Etický kódex Katolíckej univerzity v Ružomberku v súlade s § 9 ods. (1) 

písm. b) zákona o vysokých školách a podľa čl. 14 ods. (16) písm. j) Štatútu Katolíckej 

univerzity v Ružomberku a zároveň úctivo žiada rektora KU o predloženie Rokovacieho 

poriadku Etickej komisie KU na najbližšie zasadnutie AS KU. 

Prítomní: 19  Za: 19  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 

6. Rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre Katolícku univerzitu na rok 2021 

Rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre KU predkladá AS KU rektor KU.  

Základom pre rozpis dotácií verejným vysokým školám na rok 2021 je „Metodika rozpisu dotácií 

zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021“ . V porovnaní s rokom 2020 nastávajú 

v roku 2021 v metodike rozpisu finančných prostriedkov zmeny a to: 

- v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa koeficient 

kvalifikačnej štruktúry nahrádza koeficientom intenzity výskumnej činnosti, ktorý sa 

s rôznou váhou aplikuje na študijné programy jednotlivých stupňov; koeficient je 

odvodený od relatívneho príspevku akademického zamestnanca vysokej školy na jej 

tvorivej činnosti vyjadrenej podielom na dotácii na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 

činnosť. V nadväznosti na zavedenie nového koeficientu s rôznymi váhami v jednotlivých 

stupňoch vysokoškolského vzdelávania sa fixujú podiely dotácie na mzdy a poistné, ktoré 

sa alokujú na jednotlivé stupne vysokoškolského vzdelávania; zvyšuje sa váha KAP a mení 

sa spôsob jeho výpočtu tak, aby viac reflektoval skutočnosť v jednotlivých študijných 

programoch;  na zavedené zmeny sa aplikuje garantované minimum;  upravuje sa prístup 
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k určovaniu dotácie na kapitálové výdavky v súlade s novými pravidlami schválenými 

vládou SR; 

- v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa znižuje váha, ktorou 

je zohľadňované hodnotenie tvorivej činnosti v poslednej komplexnej akreditácii činností 

vysokých škôl a zvyšná časť sa rozpíše podľa šesť ročného priemerného podielu na časti 

dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, zmena reflektuje, že výsledky 

komplexnej akreditácie v súčasnosti nedostatočne zohľadňujú aktuálny stav tvorivej 

činnosti na jednotlivých vysokých školách, keďže táto časť dotácie mala zohľadňovať 

dlhšie časové obdobie, zohľadňuje sa šesťročný priemer a nedochádza k navýšeniu 

ostatných ukazovateľov; pri tejto zmene sa aplikuje garantované minimum                                             

na úrovni 90 %; 

- v rámci dotácie na rozvoj vysokej školy dochádza k posilneniu alokácie finančných 

prostriedkov; v roku 2021 sa primárne zameria podpora v tejto oblasti na projekty, ktorých 

cieľom bude konsolidácia vysokoškolského prostredia, oblasť internacionalizácie 

a podpora zriadenia materskej školy; 

- V rámci dotácie na sociálnu podporu študentov sa upravuje postup poskytovania dotácie 

pre tehotenské štipendiá. 

Výška dotácie zo štátneho rozpočtu pre KU na rok 2021 je v porovnaní s  rokom 2020 nižšia    

o -1 639 053 EUR.  

Kvestor KU poukázal na tie časti dotácie, ktoré bude potrebné zlepšiť (napr. projektová činnosť 

a pod.). Taktiež kvestor KU uviedol ako problém správu budovy rektorátu a UK KU 

z hľadiska finančných nákladov a plánovaných nevyhnutných opráv (zatekanie, čerpadlá, 

posun svahu atď.). Preto bude potrebne hľadať riešenia a finančné prostriedky z iných zdrojov 

na údržbu spomínaných budov.  

Predseda EK AS KU  Mgr. Ján Hrkút, PhD. predložil stanovisko EK AS KU k tomuto bodu 

a konštatoval, že EK AS KU odporúča AS KU schválenie predloženého Návrhu rozdelenia 

dotácie zo štátneho rozpočtu 2021 pre KU. Vzhľadom na to, že situácia nie je jednoduchá, 

podarilo sa úspešne vyrokovať rozdelenie dotácie medzi fakultami a vedením KU, za čo 

predseda EK AS KU poďakoval kvestorovi KU a rektorovi KU. 

 

Nakoľko v rámci diskusie viac pripomienok neodznelo, pristúpilo sa k hlasovaniu uznesení:  

 

Uznesenie č. 54/2021 

AS KU schvaľuje podľa čl. 14 ods. 16 písm. g) Štatútu KU rozdelenie dotácie zo štátneho 

rozpočtu pre KU na rok 2021, tak ako bola predložená rektorom KU.  

Prítomní: 19  Za: 19  Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Uznesenie bolo prijaté. 
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7. Návrh stanoviska Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku a 

vedenia Katolíckej univerzity v Ružomberku v súvislosti s novelizáciou 

zákona o vysokých školách  

Predsedníctvo AS KU spoločne s vedením KU pripravilo návrh stanoviska v súvislosti 

s novelizáciou zákona o vysokých školách.  

Predseda AS KU konštatoval, že za vypracovaním návrhu stanoviska je niekoľko hlavných 

dôvodov: načasovanie novely - všetky vysoké školy prechádzajú akreditačným procesom 

zosúlaďovania vnútorných systémov kvality s novými štandardmi; cielená likvidáciu 

vysokých škôl postupným znižovaním financovania vysokých škôl, ktoré realizuje a plánuje 

MŠVVaŠ SR, výrazne obmedzenie nezávislosti a samosprávy vysokých škôl a podriadiť 

vysoké školy politickej moci; obmedziť kompetencie senátu univerzity ako pri personálnych 

otázkach, tak aj pri ekonomických otázkach; posilňovanie kompetencií správnej rady, ktorú 

z 50% tvoria priami nominanti MŠVVaŠ. Ako teda možno vysvetliť nezapojenie reprezentácií 

slovenských vysokých škôl do tvorby návrhu novely? Je správny takýto prístup posilňovania 

vplyvu štátu do života, riadenia a autonómie vysokých škôl? V čom konkrétne návrh posúva 

súčasný stav vysokého školstva k lepšiemu stavu? a pod. 

K tomuto bodu sa otvorila široká diskusia. JUDr, Juraj Čech, PhD. plne podporuje navrhované 

stanovisko vedenia KU a predsedníctva AS KU, zároveň plne podporuje rektora KU na SRK 

a v iných reprezentáciách vysokých škôl, aby sa odvolával spoločne s ostatnými rektormi na 

stanoviská akademických senátov a aby boli nekompromisní. Nie je možné robiť reformu 

vysokých škôl bez reprezentácie vysokých škôl. 

Doc. MUDr. Viliam Žilínek CSc. položil otázku, ako SRK  komunikuje  a aký tlak je SRK 

schopná vyvinúť na parlamentný výbor pre školstvo. Maximálne podporuje uvedené kroky. 

Nakoľko v rámci diskusie viac pripomienok neodznelo, pristúpilo sa k hlasovaniu uznesení:  

Uznesenie č. 55/2021 

AS KU a vedenie KU nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách, a vydáva 

k tomu nasledovné stanovisko: 

Stanovisko Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku a vedenia 

Katolíckej univerzity v Ružomberku v súvislosti s novelizáciou zákona o vysokých školách 

Akademická obec Katolíckej univerzity v Ružomberku prostredníctvom Akademického 

senátu ako najvyššieho samosprávneho orgánu univerzity spolu s vedením Katolíckej 

univerzity so znepokojením sledujú pripravované legislatívne zmeny MŠVVaŠ 

reprezentované ministrom a štátnym tajomníkom v súvislosti s tvorbou Plánu obnovy 

a odolnosti SR a novelizácie zákona o vysokých školách.  

Kroky smerujúce k reforme vysokého školstva sú zmysluplnou myšlienkou, no je potrebné 

zdôrazniť, že ide o mimoriadne náročný proces, ktorý vyžaduje aktívnu koordináciu, 

súčinnosť a participáciu kompetentných štátnych orgánov s vysokými školami. 

Napriek aktívnej snahe akademického prostredia prostredníctvom SRK, RVŠ a ŠRVŠ 
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participovať na navrhovaných legislatívnych zmenách nemali možnosť vstúpiť do dialógu 

s ministerstvom, napriek tomu, že bolo jasne deklarované, že predmetné dokumenty zasahujú 

uznávané princípy akademickej slobody a smerujú k štátnemu centralizmu. Ministerstvo 

v nedávnom období predstavilo v podstate iba istú dôvodovú správu návrhu novely 

vysokoškolského zákona. Navrhované zmeny de facto zúžili podstatu vysokoškolského 

vzdelávania na technokratické videnie univerzitného vzdelávania vo vzťahu k trhu práce. 

Preto plne podporujeme aj ďalšie vyhlásenia kompetentných orgánov jednotlivých vysokých 

škôl, SRK, RVŠ a ŠRVŠ. 

Stanovisko Akademického senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku a vedenia Katolíckej 

univerzity v Ružomberku prijaté na 7. zasadnutí AS KU. 

Prítomní:19    Za:  19   Proti: 0  Zdržal sa: 0   

Uznesenie bolo prijaté. 

8. Rôzne 

Predseda AS KU  na záver poďakoval prítomným členom AS KU za účasť, poprial príjemné 

a požehnané veľkonočné sviatky všetkým členom AS KU a vedeniu KU a požiadal prof. 

ThDr. Cyrila Hišema, PhD. o záverečnú modlitbu. Potom sa členovia senátu rozišli. 

 

V Ružomberku, 8. apríla 2021 

 

 

Zapísala:   Mgr. Mária Parigalová 

 

 

 

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

 

 

 

Schválil:  doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., predseda AS KU 


