Zápisnica z 1. zasadnutia
Stálej pracovnej skupiny rady pre VSK UMB pre humanitné vedy (SPS HV)
Dátum a čas:
Zasadnutie zvolal:
Forma zasadnutia:
Zapísala:

04. 05. 2021 o 14.00 h
prof. Ing. Ján Závadský, PhD., manažér VSK UMB
on-line: MS Teams, MS Forms
Ing. Jana Janičková, PhD., referent kvality

Prítomní:
SPS HV (7): doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD., PhDr. Anita
Huťková, PhD., doc. PhDr. Katarína Koštialová, PhD., doc. PhDr. Peter Mičko, PhD., doc.
Mgr. Ulrich Wollner, PhD., Mgr. Lukáš Bendík;
prof. Ing. Ján Závadský, PhD., doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., Ing. Jana Janičková, PhD.
Ospravedlnení: Program:
1. privítanie členov SPS HV,
2. informovanie o výsledkoch elektronického hlasovania o návrhoch kandidátov na
predsedu SPS HV z jej členov,
3. informovanie o potvrdení súhlasu navrhnutých kandidátov na predsedu SPS HV z jej
členov,
4. oznámenie podmienok a oficiálne vyhlásenie začiatku tajného elektronického
hlasovania vo voľbe predsedu SPS HV prostredníctvom MS Forms,
5. informovanie o procedúre sprostredkovania výsledkov tajného hlasovania vo voľbe
predsedu SPS HV a o ďalšom postupe,
6. rôzne.
Bod 1 - privítanie členov SPS HV
Manažér pre vnútorný systém kvality UMB (VSK UMB) prof. Ing. Ján Závadský, PhD. privítal
na ním zvolanom zasadnutí, v súlade s článkom 4 odsek 17 Štatútu Rady pre vnútorný systém
kvality UMB a s úlohou B.7 schváleného Rámcového zoznamu úloh pre zosúlaďovanie
vnútorného systému kvality UMB, jej študijných programov, odborov habilitačných
a inauguračných konaní so štandardmi Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,
všetkých členov SPS HV a uviedol program zasadnutia. Všetci členovia SPS HV vyjadrili
aklamačne súhlas s programom zasadnutia a s vyhotovením písomného záznamu jeho priebehu.
Manažér VSK UMB zdôraznil dôležitosť pôsobnosti orgánov VSK UMB, predstavil záväznú
úpravu
(podľa
https://www.umb.sk/univerzita/univerzita/vnutorny-system-kvality/
a
https://saavs.sk/).
Bod 2 - informovanie o výsledkoch elektronického hlasovania o návrhoch kandidátov na
predsedu SPS HV z jej členov
Manažér VSK UMB informoval, že do tajného, anonymného e-hlasovania o návrhoch
kandidátov na predsedu/predsedníčku SPS HV, sa od 03. 05. 2021 od 09.00 h do 04. 05. 2021
do 09.00 h cez MS Forms a jeho prepojenie s pracovným e-mailom, zapojili všetci 7 členovia.
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Dvaja kandidáti, ktorí postúpili do nominácie na predsedu SPS HV: doc. Mgr. Vladimír
Biloveský, PhD., doc. PhDr. Peter Mičko. PhD.
Bod 3 - informovanie o potvrdení súhlasu navrhnutých kandidátov na predsedu SPS HV z jej
členov
Manažér VSK UMB informoval, že podľa výsledkov návrhov s nomináciou na predsedu SPS
HV súhlasil doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD., ktorý ju na zasadnutí potvrdil.
Bod 4 - oznámenie podmienok a oficiálne vyhlásenie začiatku tajného elektronického
hlasovania vo voľbe predsedu SPS HV prostredníctvom MS Forms
Manažér VSK UMB oznámil podmienky tajného e-hlasovania vo voľbe predsedu: nominant
SPS HV sa stane predsedom získaním nadpolovičnej väčšiny hlasov od hlasujúcich členov,
hlasovať môže každý člen od oficiálneho začiatku hlasovania nasledujúcich 24 hodín a iba raz.
Oficiálny súhlas s vyhlásením začiatku voľby a zverejnením priebežných výsledkov v prípade,
ak nominant získa priamo na zasadnutí nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých prítomných
členov, boli vyjadrené aklamačne všetkými členmi SPS HV.
Manažér VSK UMB oficiálne vyhlásil začiatok tajného, anonymného e-hlasovania vo voľbe
predsedu SPS HV, členom bol doručený do pracovného e-mailu hlasovací lístok z MS Forms.
Konečné výsledky voľby predsedu SPS HV: spolu hlasovalo 7 členov SPS HV, súhlasilo 6
členov a 1 člen sa zdržal hlasovania.
Manažér VSK UMB oznámil, že bola splnená podmienka hlasovania a nominant získal
nadpolovičnú väčšinu hlasov, poďakoval za záujem a účasť vo voľbe a spoluprácu.
Doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. poďakoval prítomným za prejavenú dôveru.
Bod 5 - informovanie o procedúre sprostredkovania výsledkov tajného hlasovania vo voľbe
predsedu SPS HV a o ďalšom postupe
Manažér VSK UMB oznámil, že výsledky tajnej voľby predsedu budú po oficiálnom ukončení
hlasovania oznámené rektorovi UMB, ktorý predsedu SPS oficiálne vymenuje. Záznam z 1.
zasadnutia bude doručený všetkým členom SPS HV, rektorovi UMB a prorektorovi pre
pedagogickú činnosť, akreditáciu a vnútorný systém kvality UMB.
Bod 6 - rôzne
Nikto z členov SPS HV neuviedol námety ani otázky. Manažér VSK UMB poďakoval členom
za účasť na 1. zasadnutí, ponúkol odbornú spoluprácu v jeho kompetencii, zasadnutie ukončil.
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