
 
 

Zápisnica zo zasadnutia 

Akademického senátu VŠ Danubius Sládkovičovo 

dňa 9. júna 2022 o 12.30 hod. v zasadačke VŠ Danubius 

 

Prítomní za zamestnaneckú časť: 

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc., doc. Ing. Ján Králik, CSc., PhDr. Zuzana 

Kulašiková, PhD., doc. PhDr. Kozoň Antonín, PhD., Ing. Eva Pacovská, Ing. 

Eva Jurínová, online: doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD., hlasovanie per rollam 

doc. JUDr. Ivan Podhorec, PhD., JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. k bodom 

programu 2-4. 

Prítomní za študentskú časť:  

Timea Sojáková- Mikulicsová, online: Boris Kapusta, PhDr. Jana Šipoš, Bc. Karin 

Pistovičová, Bc. Andrea Vassová, Martin Gablovský. 

 

V úvode zasadnutia AS VŠ Danubius oboznámil doc. Ing. Ján Králik, CSc. 

prítomných s programom zasadnutia, ktorý bol uvedený na pozvánke a privítal na 

rokovaní prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. 

Program senátu: 

1. Otvorenie 

2. Výsledky volieb do senátu 

3. Návrh a voľba predsedu senátu – rektor VŠ Danubius 

4. Návrh a voľba podpredsedu a tajomníka senátu – zvolený predseda senátu  

5. Opätovné prerokovanie návrhu na vymenovanie prof. Ing. Petra Plavčana, 

CSc. za rektora Vysokej školy Danubius prezidentke Slovenskej republiky 

6. Informácia o prácach, dokumentoch na zabezpečovaní vnútorného systému 

kvality vzdelávania na VŠ Danubius  

7. Rôzne 

8. Prijatie uznesenia 

9. Záver  

 

Po pripomienke prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. k programu bol z programu 

bod 5 vypustený a program upravený a odsúhlasený nasledovne: 

1) Otvorenie zasadnutia   

2) Výsledky volieb do senátu 



 3) Návrh na voľbu a voľba predsedu senátu, podpredsedu a tajomníčky senátu  

4)  Informácia Rektora VŠD o prácach na "Zabezpečení vnútorného systému    

     kvality" a ďalších dokumentoch potrebných pre zosúlaďovanie vnútorného  

     systému s požiadavkami Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké  

     školstvo.  

5) Diskusia a rôzne 

6) Záver 

K bodu 1. 2. 3.:  

Doc. Ján Králik z poverenia predsedníčky volebnej komisie privítal na 

zasadnutí členov senátu a hostí. Po schválení programu oboznámil prítomných 

s výsledkami volieb do AS, ktoré sú zverejnené  na  webovej stránke školy (viď. 

zápisnica z 5.05.2022) a zablahoželal novozvoleným funkcionárom. Súčasne 

informoval aj o návrhu na voľbu predsedu senátu - návrh odporučil rektor VŠD, 

Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., a predsedníčka volebnej komisie, ktorí navrhli za 

nového predsedu AS VŠD doc. Ing. Jána Králika CSc., ten návrh prijal.  

Doc. Králik vyzval, aby členovia senátu predložili aj ďalšie návrhy, ktoré 

sú z členov senátu ak navrhovaný s návrhom súhlasí. Navrhol, aby v prípade 

jedného návrhu sa neurčovala volebná komisia a hlasovanie bolo verejne. Na 

zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu. 

Ďalšie návrhy predložené neboli a v nasledujúcej voľbe predsedu bol 

členmi AS za predsedu AS VŠD zvolený  doc. Ing. Ján Králik, CSc. a to s počtom 

hlasov 14. 

Doc. Králik sa následne ujal vedenia nového senátu a ako  nový predseda  

ďalej navrhol voľbu podpredsedu a tajomníka senátu: 

                                        podpredseda: doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD. 

                                        tajomníčka: PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.  

Voľba sa vykonala opäť verejne. Hlasovalo sa, a členovia senátu 

nadpolovičným počtom hlasov zvolili za podpredsedu AS VŠD doc. PhDr. 

Hermínu Marekovú, PhD. (14 hlasov)  a za tajomníčku PhD. Zuzanu Kulašikovú, 

PhD. (14 hlasov).  

Doc. Králik sa poďakoval doterajším funkcionárom AS VŠ Danubius 

menovite a to: doc.. JUDr. Jánovi Rekenovi, CSc., doc. JUDr. Daniele 

Gregušovej, CSc., JUDr. Ing. Matejovi Šebestovi, MBA, PhDr. Jarmile 



Brezinovej Švihranovej, PhD., Ing. Svetluše Košickej, Viere Horvátovej, Ing. 

Zuzane Balkovej a ďalším, najmä z radov absolventov fakúlt VŠ Danubius za 

doterajšiu prácu a novým členom zaprial úspešnú prácu v nasledujúcom 

volebnom období senátu. 

K bodu 4: 

Doc. Králik informoval, že Senát VŠD v roku 2018 (28.09.) súhlasil s 

návrhom a menovaním súčasného rektora  Prof. Ing. Petra Plavčana, CSc., ale MŠ 

SR  listom zo dňa 5.05.2022 požiadalo pre účely menovania  prezidentkou SR za 

rektora VŠ Danubius o nové prerokovanie.  

Následne pred senátom vystúpil doterajší rektor VŠ Danubius Prof. Ing. 

Peter Plavčan, CSc.  a oboznámil prítomných s viacerými skutočnosťami. Opísal  

ako sa zmenia kompetencie orgánov VŠ po schválení novely vysokoškolského 

zákona aj v súvislosti s voľbou rektora,  ktorá po prijatí novely zákona prechádza 

z AS VŠ na Správnu radu školy, ktorá bude poľa novely vysokoškolského zákona 

dávať návrh na nového rektora na Ministerstvo školstva SR. V tejto súvislosti 

informoval, že na zasadnutí Správnej rady VŠ Danubius jej predseda doc. Ing. 

Gasymov, CSc. navrhol, aby Prof. Plavčan, doterajší rektor vykonával funkciu 

rektora VŠ Danubius aj v ďalšom funkčnom období. V tomto zmysle bude podľa 

doc. Gasymova na budúcom zasadnutí Správnej rady VŠ Danubius  predložený 

návrh na rektora prerokovaný a podaný na MŠ SR. 

  Vo vystúpení pred senátom rektor v úvode informoval aj o jeho vedecko-

pedagogickej činnosti, umeleckej činností v súvislosti s návrhom na rektora.  

Rektor vo vystúpení sa osobitne venoval informovaniu o priebehu procesu 

zosúlaďovania a zdôraznil nové súvislosti s kompetenciami samosprávnych 

orgánov VŠ a s tým spojeným faktom, že administratíva VŠ sa viac presunie na 

AS a Vedeckú radu školy. Súčasne konštatoval, že v danej súvislosti nie je 

potrebné konštituovať samostatné AS pre fakulty, tie budú samozrejme zastúpené 

v AS VŠ Danubius. 

Prof. Plavčan ďalej informoval, že v rámci Rektorskej konferencie bolo 

založené Konzorcium súkromných vysokých škôl, presadzujúce medzi iným aj 

požiadavku finančného príspevku MŠ SR pre súkromné vysoké školy. 

Prof. Plavčan podal informácie prítomným aj o postupe prác, ktoré sa 

intenzívne konajú na jednotlivých fakultách a pracuje sa na monitorovaní systému 

kvality. Práce koordinuje pracovná skupina, vedená doc. Funtom. Pripravuje sa 

súčasne nová webová stránka. V novej štruktúre bude w-stránka k 31.8. a v nej 

bude doplnená aj potrebná dokumentácia, pričom práve prebieha jej aktualizácia. 

Dňa 30.8.2022 o 9,30 hod. sa v tejto súvislosti bude konať zasadnutie pracovnej 



skupiny, na ktorú rektor všetkých prítomných pozval. Súčasne oznámil, že 30.8. 

2022 sa bude konať o 11 hod. aj zasadnutie Vedeckej rady VŠ Danubius. 

Po diskusii senát zobral informáciu na vedomie a vyslovil súhlas s 

postupom prác na pripravovaných dokumentoch. 

K bodu 5: Diskusia a rôzne. 

Doc. Mareková, upozornila na súlad podmienok člena senátu podľa novely 

zákona. Rektor uviedol, že riešenie súladu so zákonom bude možné po zániku 

senátov fakúlt a považuje to za právny problém, ktorý má určité prekrývajúce sa 

obdobie do začiatku roka 2023.    

Doc. Králik navrhol zmenu dĺžky funkčného obdobia študentov v AS školy 

z jedného roka na dlhšie obdobie, čo je potrebné tiež zahrnúť do štatútu školy. 

Tento návrh v diskusii podporili a odsúhlasili prítomní členovia senátu. 

Rektor VŠ Danubius Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.  predložil a  oboznámil 

prítomných s  návrhom na novú členku Vedeckej rady, ktorý v diskusii podporila 

Prof. Čambáliková ako prínosný vo vzťahu k odbornému profilu VŠ Danubius. 

Za novú členku Vedeckej rady VŠ Danubius bola navrhnutá a senátom 

odsúhlasená PhDr. Monika Uhlerová, PhD., ktorá od roku 2016 je 

viceprezidentkou Konfederácie odborových zväzov SR, zároveň je 

podpredsedníčkou Hospodárskej a sociálnej rady SR. 

K bodu 6: 

Zasadnutie po súhlase s uzneseniami ukončil predseda AS a pozval členov 

senátu na stretnutie dňa 30.júna 2022. 

UZNESENIE 

 

1) AS VŠD berie na vedomie voľbu predsedu, podpredsedu a tajomníčky AS. 

          Nadpolovičným počtom hlasov boli zvolení:  

                     za predsedu: doc. Ing. Ján Králik, CSc. 

                     za podpredsedu: doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.  

                     za tajomníčku: PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD. 

 

2) AS VŠD berie na vedomie: 

          „Zabezpečenie vnútorného systému kvality" a ďalšie dokumenty   

          potrebné pre zosúlaďovanie vnútorného systému s požiadavkami  

          Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

 



3) AS VŠD súhlasí s návrhom za novú členku Vedeckej rady VŠ Danubius 

na PhDr. Moniku Uhlerovú, PhD., predložený rektorovi Fakultou verejnej 

politiky a verejnej správy VŠ Danubius. 

 

 

Zapísala: PhDr. Zuzana Kulašiková, PhD.   

V Sládkovičove 09.júna 2022 

 

doc. Ing. Ján Králik, CSc. 

predseda AS VŠ Danubius v Sládkovičove 

                                        

 

 


