
 
 

Akademický senát VŠ Danubius Sládkovičovo 

Zápisnica napísaná z rokovania „online“ zo dňa 1. marca 2021 

 

Predseda AS VS Danubius Ján Králik zo svojej emailovej adresy rozposlal členom senátu na 

pripomienkovanie dokument „DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA VŠD NA OBDOBIE 2021 

DO 2030+“ s návrhom na uznesenie. 

V rôznom požiadal o upresnenie dĺžky doby na vyjadrovanie sa v rámci online komunikácii.  

 

Návrh: Uznesenie AS VŠ Danubius zo dňa 1.03.2021 

AS VŠ Danubius berie na vedomie DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA VŠD NA 

OBDOBIE 2021 DO 2030+  

 

V online diskusii sa k dokumentu vyjadrili: 

Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.,  

Doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc. 

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. 

Ing. Zuzana Balková 

Mgr. Jarmila Brezinová, PhD. 

JUDr. Ing. Matej Šebesta, MBA 

PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.,                  

ktorí vyslovili podporu dokumentu a formulovali aj niektoré pripomienky na ďalšie 

rozpracovanie, ktoré mali nasledovný obsah: 

- za pozitívne považujeme to, že v uvedenom dokumente je zahrnutý občiansky princíp 

v univerzálnom rozmere výchovy našich absolventov, 

- dokument je síce všeobecnejší, na dlhšie obdobie ale by mohol do určitej miery 

zohľadniť aj otázky perspektívy ktoré súvisia s dištančným vzdelávaním v čase 

pandémie, keď jej opakovanie sa vylúčiť nedá, 

- v období dištančnej výuky pociťujú študenti istý deficit dostupnosti online knižnice,  

- možnosť zaviesť online nástroj pre prístup všetkých poslucháčov na tematické 

prednášky v spolupráci s inými VŠ, 

- za dôležitý faktor považujeme rozšírenie vzdelávania v oblasti kreatívnych činnosti so 

zameraním na podnikateľské zručnosti. 

 

Výsledok hlasovania k návrhu uznesenia: 

UZNESENIE: 

č.1 AS VŠ Danubius berie na vedomie DLHODOBÝ ZÁMER ROZVOJA VŠD NA 

OBDOBIE 2021 DO 2030+ s pripomienkami. 



č.2 AS VŠ súhlasí s termínom 5 dní na vyjadrenia sa pri online komunikácii. 

 

Počet členov AS, ktorí boli online informovaní: 15 

Počet členov AS, ktorí sa online kladne k uzneseniu vyjadrili: 9  

Počet členov AS, ktorí online vyjadrenie nezaslali: 7 

„Návrh bol prijatý“. 

 

doc. Ing. Ján Králik, CSc. 

                predseda AS VŠD 

 

Vypracovala: PhDr. Zuzana Kulašikova, PhD. 

 

 

                                                                                       

 

 


