Zápisnica
zo zasadnutia Akademického senátu PEVŠ konaného dňa 29.04.2015
(ďalej len „AS PEVŠ“)
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Rokovania AS PEVŠ sa zúčastnili prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. - rektor PEVŠ, doc. JUDr. Vlasta Kunová,
CSc. - prorektorka pre vedu a výskum, odstupujúci prodekan pre vzdelávanie doc. JUDr. PhDr.
Miroslav Slašťan, PhD., JUDr. Valéria Koscurová - riaditeľka Odboru koordinačno-metodickej,
personálnej a kontrolnej činnosti PEVŠ.
Zasadnutie AS PEVŠ otvoril predseda AS PEVŠ prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Predseda AS PEVŠ skonštatoval, že na zasadnutí AS PEVŠ je prítomná nadpolovičná väčšina členov,
z 20 – tich členov je 16 prítomných, neskôr prítomných 17 členov AS PEVŠ , zasadnutie je
uznášaniaschopné.
Predseda AS PEVŠ prof. Cirák dal hlasovať za navrhnutý program, tento bol jednomyseľne členmi AS
PEVŠ schválený.
Predseda AS PEVŠ ďalej uviedol voľbu skrutátorov, za ktorých boli zvolení: – Michael Válek a prof.
RNDr. Beáta Stehlíková, CSc., zápisnicu vyhotovila JUDr. Daniela Čierna, tajomníčka AS PEVŠ.

Program a priebeh zasadnutia :
1)
Voľba zástupcu vysokej školy do Rady vysokých škôl
Navrhnutí kandidáti: prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
Mgr. Vladimír Bacišin, PhD.
Hlasovanie:
Mgr. Vladimír Bacišin, PhD. – za 4 hlasy, proti 0 hlasov, zdržal sa 0 hlasov
prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. – za 11 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa 1 hlas
AS PEVŠ prijal
uznesenie č. 1
AS PEVŠ v tajnom hlasovaní zvolil prof. JUDr. Jána Ciráka, CSc. za zástupcu PEVŠ do Rady vysokých
škôl.
2)
Prerokovanie a schválenie personálnych otázok
Rektor PEVŠ prof. Ján Svák, DrSc. informoval prítomných členov o vzdaní sa doc. JUDr. PhDr.
Miroslava Slašťana, PhD., funkcie prorektora pre vzdelávaciu činnosť. Po krátkom zhodnotení jeho
činnosti vyjadril p. rektor poďakovanie za doterajšiu činnosť a informoval, že doc. JUDr. Slašťan bude
vypomáhať pri výkone funkcie prorektora do 15.06.2015 z dôvodu zabezpečenia kontinuity
komunikácie medzi PEVŠ a študentmi, resp. uchádzačmi.
AS PEVŠ vzal túto informáciu na vedomie.

V tejto súvislosti oboznámil p. rektor PEVŠ členov AS PEVŠ s návrhom na vymenovanie Ing. Zuzany
Vincúrovej, PhD., za prorektorku pre vzdelávaciu činnosť na PEVŠ (prílohu návrhu tvorili VPCH,
životopis Ing. Z. Vincúrovej, PhD., a popis činnosti prorektora pre vzdelávaciu činnosť.) Následne
prebehlo tajné hlasovanie a bolo prijaté
uznesenie č. 2
AS PEVŠ po prerokovaní a tajnej voľbe schválil Ing. Zuzanu Vincúrovú, PhD. za prorektorku PEVŠ pre
vzdelávaciu činnosť.
Hlasovanie: zo 16-tich prítomných členov AS PEVŠ
za: 16 hlasov
proti: 0 hlasov
zdržal sa: 0 hlasov
3)
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PEVŠ za rok 2014
Výročnú správu PEVŠ za rok 2014 uviedol rektor PEVŠ prof. Ján Svák, DrSc.
Pre krátkosť času, ktorú mali členovia AS PEVŠ na oboznámenie sa s predkladanou Správou, bolo
dohodnuté, že do 05.05.2015 zašlú členovia AS PEVŠ prípadné pripomienky k Výročnej správe,
o ktorej bude v termíne do 05.05.2015 prebiehať hlasovanie per rollam. Členovia AS PEVŠ svoje
návrhy postúpia tajomníčke AS PEVŠ JUDr. D. Čiernej.
4)
Rôzne
Predseda AS PEVŠ prof. Ján Cirák, CSc. informoval prítomných členov AS PEVŠ o liste dekana FPs
PEVŠ adresovaný Správnej rade PEVŠ.
Na základe toho sa rozvinula diskusia, výsledkom ktorej bola požiadavka, resp. odporúčanie Správnej
rade PEVŠ, aby predložila na diskusiu do senátov fakúlt PEVŠ „Kritéria hodnotenia pracovných úkonov
a odmeňovania pracovníkov PEVŠ“ (pedagogických – interných i externých, ako aj ostatných
zamestnancov vysokej školy) pre nasledujúci akademický rok.
Po informácii o odstúpení člena AS PEVŠ Dominika Mičeva z FPs., ako aj Ing. Moniky Kurtovej z FEaP
boli členovia AS PEVŠ uzrozumení, že novo zvolení členovia AS PEVŠ - zástupcovia oboch fakúlt do AS
PEVŠ budú oznámení tajomníčke AS PEVŠ do 15.05.2015.
Po záverečnej diskusii predseda AS PEVŠ skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu, ku
ktorým AS PEVŠ zaujal stanovisko a zasadnutie AS PEVŠ ukončil.

Zapísala : JUDr. Daniela Čierna

Overovatelia, skrutátori :
Michael Válek.. ...............................
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. ..................................

prof. JUDr. Ján Cirák, CSc.
predseda AS PEVŠ

