
 
 

Akademický senát VŠ Danubius Sládkovičovo 

Zápisnica napísaná z rokovania „online“ zo dňa 17.mája 2021 

 

Predseda AS VS Danubius Ján Králik z emailovej adresy TEAMS rozposlal členom senátu na 

pripomienkovanie dokument „VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY 

DANUBIUS za rok 2020“ s návrhom na uznesenie. 

Program senátu: 

1. Otvorenie 

2. Prerokovanie návrhu: „Výročnej správy o činnosti VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS za rok 

2020“. Správa bola prístupná v systéme TEMS oddiel „súbory“ vo formáte doc. a pdf.  

3. Rôzne 

4. Prijatie uznesenia 

5. Záver  

K bodu 1: 

Online rokovanie otvoril v systéme TEAMS predseda senátu o 12 hod. dňa 17.05.2021 

K bodu 2: 

Návrh: Uznesenie AS VŠ Danubius zo dňa 17.05.2021: 

č.1 AS VŠ Danubius prerokoval „Výročnú správu o činnosti VYSOKEJ ŠKOLY 

DANUBIUS za rok 2020“  po pripomienkach ju berie na vedomie a schvaľuje.  

V online diskusii sa v bode dva programu senátu k dokumentu vyjadrili: 

Doc. PhDr. Hermína Mareková, PhD.,  

Prof. PhDr. Monika Čambáliková, CSc. 

Ing. Zuzana Balková 

Ing. Svetluša Košická 

Doc. Ing. Ján Králik, CSc. 

PhDr. Natália Kováčová, PhD., ako hosť AS 

Diskutujúci vyslovili súhlas s dokumentom a formulovali aj niektoré pripomienky, ktoré boli 

sformulované priamo do dokumentu a zaslané vedeniu VS. 

K bodu 3: 

Ďalšie pripomienky vznikli v treťom bode programu senátu a vyplývali aj z prerokovanej 

správy. Pripomienky mali nasledovný obsah: 

- je potrebné profesionalizovať spracovanie a formátovanie dokumentov, ktoré 

reprezentujú Vysokú školu Danubius a jej jednotlivé fakulty smerom k odbornej 

a riadiacej sfére školstva. Obsah dokumentov je spravidla profesionálny ale nie 



dostatočne profesionálne reprezentovaný napr. aj na elektronických stránkach. 

Domnievame sa, že tieto zmeny je potrebné vykonať aj vo vzťahu k požiadavkám na 

novú akreditáciu škôl, 

- odporúčame vzhľadom na grafický pokrok v informatike zvážiť prepracovanie 

internetových stránok VS Danubius, aby stránka školy na internete do určitej miery už 

obsahovala prístupy, prepojenia a obsah vo forme, ktorú už poskytujú nové technológie. 

Ide najmä o prechod na operačné systémy kompatibilné aj s mobilnou sieťou, ktorú už 

vo väčšej miere využíva verejnosť a najmä študenti, či záujemcovia o štúdium, 

- skúsenosti poslucháčov a pedagógov z obdobia dištančnej výuky považujeme za 

potrebné prediskutovať na jednotlivých fakultách, pripomienky spracovať a odovzdať 

vedeniu VS a podľa potreby novelizovať pokyny, prípadne vykonať nové školenie 

o užívateľskom prostredí systému TEAMS. 

 

Návrh: Na uznesenie AS VS Danubius k bodu rôzne zo dňa 17.05.2021: 

č.2 AS VŠ Danubius odporúča rektorovi a vedeniu VS Danubius prerokovať pripomienky 

senátu obsiahnuté v diskusii k bodu 3, ktoré upozorňujú na potrebu technologickej aj 

grafickej „modernizácie“ internetových stránok a komunikácie s verejnosťou. 

 

Prijatie uznesenia 

Výsledok hlasovania k návrhu uznesenia: 

UZNESENIE: 

č.1 AS VŠ Danubius prerokoval „Výročnú správu o činnosti VYSOKEJ ŠKOLY 

DANUBIUS za rok 2020“. Správu  berie na vedomie s pripomienkami a schvaľuje. 

č.2 AS VŠ Danubius odporúča rektorovi a vedeniu VS Danubius prerokovať pripomienky 

akademického senátu obsiahnuté v diskusii, ktoré upozorňujú na potrebu technologickej 

aj grafickej „modernizácie“ internetových stránok a komunikácie s verejnosťou. 

 

Počet členov AS, ktorí boli online informovaní: 15 

Počet členov AS, ktorí sa online kladne k uzneseniu vyjadrili: 8  

Počet členov AS, ktorí online vyjadrenie nezaslali: 7 

„Návrh bol prijatý“. 

 

doc. Ing. Ján Králik, CSc. 

                predseda AS VŠD 

 

Vypracovala: PhDr. Zuzana Kulašikova, PhD. 


