Zápisnica z rokovania
AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline
Dňa: 26.10.2020
Miesto a čas rokovania: rokovanie AS FPEDAS prebehlo on-line spôsobom prostredníctvom
systému MS Teams o 09.00 hod.
Prítomní: rokovania boli aktívne prítomní 12 členovia AS FPEDAS podľa priloženého zoznamu (
12 z 21 členov)
Termín zasadnutia zverejnený: https://fpedas.uniza.sk/sk/.
Priebeh zasadnutia bol zverejnený: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a1649e93a276d4c47bb32434141c0d265%40thread.tacv2/1603353854930?context=%7
b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07ea0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d

Ospravedlnení: Prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., doc. Ing.
Bibiana Buková,PhD., bc. Dominika Kapečková, prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., prof. RNDr. Ing.
Karol Achimský, CSc., Katarína Cáderová
Hostia: Tomáš Settey (1)
Program rokovania:
1. Návrh Stanoviska AS FPEDAS k Národnému integrovanému plánu „Moderné a úspešné
Slovensko“.
dokument zverejnený: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategickematerialy/ine-strategicke-materialy/

Priebeh rokovania:
V úvode predsedníčka AS JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčkovú, PhD. otvorila rokovanie senátu,
privítala senátorov ako aj nových senátorov zvolených v doplňujúcich voľbách.
Následne predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s programom rokovania.
Vzhľadom na počet prítomných predsedníčka AS FPEDAS skonštatovala, že AS FPEDAS je
uznášania schopný. Program rokovania bol schválený všetkými zúčastnenými senátormi (12).
Uznesenie č. 1: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh programu rokovania
AS FPEDAS v zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS.“
Jediným bodom rokovania bol – Návrh Stanoviska AS FPEDAS k Národnému integrovanému plánu
„Moderné a úspešné Slovensko“, kedy tento dokument ako aj návrh stanoviska AS UNIZA bol
senátorom zaslaný emailom a predsedníčka ho na rokovaní prečítala. V diskusii vystúpil doc.
Kendra, Mgr. Böhm, PhD., prof. Gnap, Ing. Kalina, PhD. AS FPEDAS sa stotožnil s návrhom
stanoviska AS UNIZA, kedy však ešte navrhuje doplniť nie len pripomienky z pohľadu
okliešťovania samosprávnej pôsobnosti orgánov univerzity a fakúlt, ale aj z pohľadu odbornosti,
resp. rozpornosti daného dokumentu.
Návrh stanoviska AS FPEDAS:

„Akademická obec F PEDAS Žilinskej univerzity v Žiline považuje zvyšovanie kvality vysokých
škôl v oblastiach vzdelávania i vedy a výskumu za významný celospoločenský cieľ. V tejto súvislosti
vítame, že zverejnený Národný integrovaný reformný plán prezentuje mnohé myšlienky smerujúce
ku komplexnému zlepšeniu vysokoškolského prostredia v Slovenskej republike. Chýba v ňom však
hlbšia analýza súčasného i budúceho stavu, širšia odborná diskusia a pomenovanie procesov ako
dané reformy zrealizovať. Zároveň je v niektorých svojich častiach „rozporný“, kedy na jednej
strane presadzuje znižovanie počtu študijných programov, a na druhej strane presadzuje
vytváranie nových študijných programov s dôrazom na internacionalizáciu, ktorú podporí
možnosť obsadzovania miest doc./prof. aj bez toho, aby osoby obsadzujúce tieto miesta museli
spĺňať požiadavky na vedecko-pedagogický titul doc./prof. Ďalšou zo zásadných navrhovaných
reforiem, s ktorou nemôžeme súhlasiť je snaha o obmedzenie akademických práv a pôsobnosti
samosprávy vysokých škôl.
Akademický senát FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline, ako reprezentant zamestnaneckej a
študentskej časti akademickej obce univerzity, vyjadruje zásadný nesúhlas s navrhovanými úpravami
pôsobnosti akademických senátov univerzít a fakúlt prezentovanými v Národnom integrovanom
reformnom pláne. Právomoc voľby svojich vedúcich predstaviteľov, a s tým neoddeliteľne späté
právo i povinnosť kontroly ich činnosti, považujeme za základnú podmienku existencie samosprávy
na akejkoľvek úrovni - od štátu, cez miestne samosprávy až po univerzity, resp. fakulty. Dôveru v
schopnosť samosprávy úspešne riadiť vlastné spoločenstvo pokladáme za prejav vyspelosti
spoločnosti založenej na demokratických princípoch. Zmeny navrhované v Národnom integrovanom
reformnom pláne, ktoré akademickým senátom odoberajú právo voľby rektora/dekana, de facto
predstavujú zánik samosprávneho charakteru slovenských vysokých škôl a návrat k systému
spravovania vysokých škôl a ich fakúlt spred roku 1989.
V súvislosti s cieľmi prezentovanými v Národnom integrovanom reformnom pláne vnímame tiež
ako problematické avizované znižovanie rozpočtových prostriedkov určených na financovanie
vysokých škôl. Obzvlášť v súčasnej zložitej situácii, ktorá pre vysoké školy predstavuje aj nemalú
finančnú záťaž, by ďalšie znižovanie alokovaných finančných prostriedkov pre vysoké školy
znamenalo významnú prekážku v nastolenej ceste k zvyšovaniu kvality vysokoškolského
vzdelávania.
Apelujeme na to, aby sa všetky významné zmeny v systéme riadenia a financovania vysokého
školstva uskutočňovali až po rozsiahlej diskusii s akademickou verejnosťou a ďalšími
zainteresovanými stranami a po dôkladnom zvážení všetkých pripomienok.“
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 12 členov
Za:12
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh Stanoviska AS FPEDAS k
Národnému integrovanému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“.

V Žiline 26.10.2020
Zápisnicu vyhotovila: JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčková, PhD.
overil člen AS FPEDAS: doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.

