
Zápisnica 3/2012 

zo zasadnutia AS VŠZaSP sv. Alžbety 

dňa 5. 6. 2012 

 

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka AS Mojzešová, ktorá konštatovala, že 

AS je uznášaniaschopný.   

 

Prítomných bolo 11 členov AS a to 

za zamestnaneckú časť AS: doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. (predsedníčka 

AS), prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (podpredseda AS), doc. PhDr. Monika 

Jankechová (podpredseda AS), doc. ThDr. PhDr. Andrej Mátel, PhD. 

(podpredseda AS), prof. Ing. Ján Blahovec, CSc., ThLic. Mgr. Daniel Dian, 

Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. (tajomníčka AS), Mgr. Zuzana Gažová, 

za študentskú časť AS: Marek Peciar (podpredseda AS), Valéria Hutníková, 

Erika Teplanová. 

Z neúčasti na zasadnutí sa riadne ospravedlnili: MUDr. Zbyňovský, PhDr. L. 

Roman, PhD., Mgr. Lucia Janechová. 

Z neúčasti na zasadnutí sa neospravedlnili: PhDr. A. Pavlovičová, Bc. R. 

Galbavý a RNDr. Milica Páleniková. 

 

Program: 

1.  Kontrola zápisnice 

2. Informácie a návrhy, predložené p. rektorom (Univerzita tretieho veku 

v rámci VŠZaSP sv. Alžbety, využitie budovy na Leškovej ul. 1 v Bratislave pre 

účely VŠZaSP sv. Alžbety a iné) 

3.  Rôzne 

Všetci prítomní s predloženým programom súhlasili. 

 

Ad 1.  

Predsedníčka AS konštatovala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS 

boli splnené, resp. sa priebežne plnia. 

 

Ad 2. 

Pán rektor informoval o podrobnostiach v súvislosti so zriadením Univerzity 

tretieho veku (UTV) na VŠZaSP sv. Alžbety, pričom zdôraznil, že frekventanti 

budú platiť len zápisné. 

Pán rektor informoval o využití budovy, prenajatej na Leškovej ul. 1 

v Bratislave pre účely VŠZaSP sv. Alžbety (prízemie: Dom pre seniorov, 1. 

poschodie: Kolégium bl. Zdenky Schellingovej, využité bude aj podkrovie. 

V budove sa plánuje zriadiť Múzeum obetí totalitných ideológií. P. rektor 

navrhol, aby záštitu nad Univerzitným pastoračným centrom VŠZaSP sv. 

Alžbety, ktoré bude sídliť v tejto budove, prevzal o. ThLic. Mgr. Daniel Dian, 

s čím dotyčný v rámci tohto bodu programu súhlasil. 



 

 

 

Uznesenie č. 1:  

AS schválil názov pracoviska na základe návrhu p. rektora (Múzeum obetí 

totalitných ideológií) a odporučil p. rektorovi tento názov presadzovať počas 

rokovaní s Konfederáciou politických väzňov. 

Za: 11  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2: 

AS schválil p. rektorom predložený návrh na vymenovanie ThLic.Mgr. Daniela 

Diana za koordinátora Univerzitného pastoračného centra bl. Zdenky 

Schellingovej v Bratislave. 

Za: 10  Proti: 0  Zdržal sa: 1 

 

P. rektor podal vysvetlenie k dočasnému uzavretiu budovy I. na Poliankach pre 

výučbu kvôli vybudovaniu únikového východu z budovy.  

 

P. rektor predložil návrh s uvoľnením prorektora prof. MUDr. Štefana 

Galbavého, DrSc. Z funkcie prorektora v súvislosti s návrhom na jeho 

vymenovanie do štruktúr Akreditačnej komisie Vlády SR.  

 

Uznesenie č. 3: 

AS schválil návrh p. rektora o uvoľnenie prorektora prof. MUDr. Štefana 

Galbavého, DrSc. z funkcie prorektora v súvislosti s návrhom na jeho 

vymenovanie do štruktúr Akreditačnej komisie Vlády SR. AS zároveň schválil 

prípadné opätovné navrhnutie menovaného do funkcie prorektora. 

Za: 11  Proti:0  Zdržal sa: 0 

 

P. rektor stručne informoval o podstate a spôsoboch riešenia sťažností, 

adresovaných v poslednom období rektorovi. 

 

Ad 3. 

Prítomní diskutovali o opakujúcich sa problémoch v súvislosti s výberom 

oponentov záverečných prác (bakalárskych a magisterských) v rámci niektorých 

pracovísk VŠZaSP sv. Alžbety. Vo viacerých prípadoch nie je pri zaraďovaní 

oponentov k jednotlivým prácam zohľadnené zameranie ich odbornosti. 

 

Uznesenie č. 4: 

AS žiada p. rektora o zabezpečenie zodpovednejšieho výberu oponentov 

záverečných prác v kontexte s ich obsahovým zameraním. 

Za: 10  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 



Prítomní diskutovali o prideľovaní, resp. akceptovaní neúmerne vysokého počtu 

(napriek uzneseniu AS z predchádzajúceho funkčného obdobia) záverečných 

prác (bakalárskych i magisterských) u niektorých školiteľov alebo oponentov. 

 

Uznesenie č. 5: 

AS žiada p. rektora o zabezpečenie lepšej transparentnosti prideľovania tém 

záverečných (bakalárskych a magisterských) prác jednotlivým školiteľom alebo 

oponentom. 

Za:10   Proti:0   Zdržal sa: 0 

 

 

V súvislosti s aktuálnym celospoločenským dianím v SR prítomní diskutovali 

o oprávnenosti protestov voči Dúhovému pochodu, ktorý sa aj tento rok  

uskutoční v Bratislave 9.6. 2012. 

 

Uznesenie č. 6: 

AS sa obracia na študentov a zamestnancov VŠZaSP sv. Alžbety s prosbou 

o podporu petície pod názvom „Skutočný pride“, zverejnenej na 

http://www.peticia.sk/skutocny-pride/index.php. 

 

 

Zapísala: Mgr. Jaroslava Poloňová, PhD. 

V Bratislave, 8. 6. 2012 

 

Overili: doc. MUDr. Mária Mojzešová, PhD. 25.6.2012 

             doc. PhDr.ThDr. Andrej Mátel, PhD. 

http://www.peticia.sk/skutocny-pride/index.php

