
Zápisnica č. 12 z rokovania AS Fakulty PEDAS 

 

 

Dňa: 29.10.2012 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu FPEDAS, 10.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (18 z 20 členov). 

Ospravedlnení: Ing. Tomáš Kalina, PhD., doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (5). 

 

Program rokovania AS 

1) Návrh na vymenovanie za prodekana pre zahraničné styky FPEDAS v súvislosti s 

ukončením druhého funkčného obdobia prof. Ing. Andreja Nováka, PhD. v r. 2013 

2) Návrh na zmenu  v organizačnej štruktúre FPEDAS v oblasti pracovných miest 

v súvislosti s graduačným rastom zamestnancov. 

3) Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

Materiál na prerokovanie bol členom AS včas dodaný. 

 

1) V úvode predseda AS otvoril rokovanie a privítal pani dekanku, členov a ostatných hostí 

na zasadnutí AS. Vzhľadom na počet prítomných, pán predseda skonštatoval, že AS je 

uznášania schopný. Zároveň pán predseda oboznámil prítomných o realizovaných dvoch 

elektronických hlasovaniach, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia AS a ich 

výsledky boli zverejnené na webovej stránke FPEDAS. 

2) Prvým bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu na vymenovanie za prodekana pre 

zahraničné styky z dôvodu ukončenia funkčného obdobia súčasného prodekana prof. Ing. 

Andreja Nováka, PhD. Novým navrhovaným prodekanom je Ing. Martin Bugaj, PhD., ktorý 

bude menovaný za docenta 1.11.2012. Návrh predložila pani dekanka, ktorá zároveň 

oboznámila všetkých prítomných o vedecko-výskumnej a pedagogickej praxi navrhovaného 

kandidáta. Profesionálny a vedecko-výskumný životopis bol členom senátu predložený 

vopred. Nový prodekan by mal nastúpiť do novej funkcie od mája 2013, avšak v dostatočnom 

predstihu by sa mal oboznámiť s agendou a povinnosťami vyplývajúcimi z danej pozície. 

K predloženému návrhu neboli položené žiadne otázky do diskusie. 

Následne sa uskutočnilo hlasovanie o predloženom návrhu v počte:  

Za  16 členov, 

Proti  1, 

Zdržali sa 0. 



Jeden člen nehlasoval, nakoľko sa na zasadanie dostavil neskôr. 

AS FPEDAS jednohlasne schválil návrh na vymenovanie nového prodekana pre zahraničné 

styky. Prodekanovi bude doručený menovací dekrét s presným dátumom nástupu do funkcie. 

 

3) Druhý bod programu sa týkal zmeny organizačnej štruktúry v oblasti pracovných miest 

na jednotlivých katedrách FPEDAS. Návrh predložila pani dekanka, ktorá prítomných 

oboznámila so súčasným stavom pracovných miest v organizačnej štruktúre a navrhovaným 

počtom nových funkčných miest. Taktiež informovala prítomných, že akékoľvek zmeny 

v organizačnej štruktúre musia byť schvaľované v Akademickom senáte fakulty. 

Návrh nových funkčných miest nemení celkový počet zamestnancov na jednotlivých 

pracoviskách, t.j. nerozširuje sa personálna základňa na katedrách. Ide o vytvorenie nových 

funkčných miest v súvislosti s graduačným rastom zamestnancov, t.j. miesta docentov sú 

vytvorené z miest odborných asistentov, miesta profesorov z miest docentov.  

Navrhované funkčné miesta boli prerokované s príslušnými vedúcimi katedier. 

K predloženému návrhu odzneli dve pripomienky: 

 prof. Majerčák poznamenal, že je dôležité vytvoriť tieto funkčné miesta aj z dôvodu 

účasti docentov v štátnicových komisiách, 

 prof. Kazda mal otázky ohľadom celkového počtu funkčných miest docentov na 

Katedre leteckej dopravy. 

 

Po diskusii prebehlo hlasovanie. Výsledky hlasovania boli nasledovné: 

Za  18 členov, 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

Členovia AS schválili návrh nových funkčných miest jednohlasne.  

 

4) Rôzne 

V tomto bode boli diskutované nasledovné témy: 

 Štatút centra excelencie pre leteckú dopravu 

Návrh predložil doc. Ing. Andrej Novák, PhD., ktorý prítomných oboznámil so znením 

štatútu. Centrum je vedecko-výskumným pracoviskom Žilinskej univerzity v Žiline, vzniklo 

vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre projekt „Centra excelencie pre leteckú 

dopravu“, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Činnosť Centra sa riadi štatútom ŽUŽ. Sídlom Centra je Žilinská univerzita v Žiline, 

Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, ako aj Letisko Dolný Hričov. V štatúte sú okrem 

základných údajov špecifikované aj ďalšie informácie, ako je pôsobnosť a práva centra, 

základná štruktúra, členovia centra, riadiace orgány, rada centra, riaditeľ, zástupca 

riaditeľa, zásady hospodárenia a kontrola činnosti. 

K predloženému návrhu neboli uvedené žiadne pripomienky. AS FPEDAS bol s návrhom 

oboznámený. 

 Vyhlásenie volieb do senátu 



Vzhľadom na ukončenie pracovného pomeru Mgr. Plevkovej sa v AS FPEDAS uvoľnilo 

jedno miesto. Z toho dôvodu je potrebné do dvoch týždňov uskutočniť voľby do AS. 

Pán predseda navrhol dvojčlennú volebnú komisiu: 

Predseda komisie: Ing. Tomáš Kalina, PhD. 

Člen komisie: Ing. Marián Pecko, PhD. 

Voľby sa uskutočnia do konca mesiaca november; tajomníčka AS oboznámi volebnú komisiu 

o termíne konania volieb. 

S vyhlásením doplňujúcich volieb do AS FPEDAS súhlasili všetci členovia senátu. 

 

 doc. Buková predniesla do diskusie nasledovné body: 

1. Stravovanie zamestnancov počas dňa - v rámci rozvrhu niektorí pedagógovia nemajú 

dostatok času na obedňajšiu prestávku, akým spôsobom je to možné vyriešiť. 

Pani dekanka reagovala, že tento problém sa na rektoráte rieši dlhodobo, nech ju príslušní 

pedagógovia kontaktujú a daný problém skúsia osobne prediskutovať. 

 

2. Ako to bude s parkovaním na budúci rok, vzhľadom na to, že univerzita vykazuje zisk (zisk 

univerzity bol uverejnený v Hospodárskych novinách).  

Pani dekanka bude požiadavku tlmočiť cestou kolégia, pán predseda cestou univerzitného 

senátu. 

 

3. Výučba externistov - prečo nie sú v rozvrhu pridelené učebne pre externistov. 

Pani dekanka reagovala, že to je záležitosť oddelenia, ktoré má na starosti tvorbu rozvrhov. 

V súčasnosti sa už rieši nová metodika tvorby rozvrhov. 

 

4. Zálohy na cestovné príkazy - niektoré cestovné príkazy sú vyplácané s dvoj až 

trojmesačným oneskorením. 

Pani dekanka sa pokúsi zistiť príčinu. 

 

 Študentská časť AS predniesla do diskusie nasledovné body 

1. Študenti sa sťažujú, že na cvičeniach nemajú nárok ani na jednu absenciu. 

Pán predseda reagoval, že nevyšiel žiaden nový predpis, ktorý by upravoval účasť študenta na 

cvičeniach. V platnom študijnom poriadku, ktorý je záväzný pre učiteľa aj študenta, je účasť 

na cvičeniach povinná. Akceptovanie absencie je vecou tolerancie učiteľa, ktorý ale týmto 

spôsobom porušuje predpis. 

 

2. Je potrebné riešiť prístup na univerzitu. Vzhľadom na stavebné práce, ktoré prebiehajú 

v areáli univerzity, študenti chodia po značne znečistených komunikáciách. Okrem toho, po 

okrajoch cesty, kde je vyznačený chodník pre chodcov, stoja auta, čím sa podstatne zužuje 

vozovka a tým okoloidúce vozidlá ohrozujú chodcov, ktorí sa po chodníku presúvajú. Týmto 

spôsobom vzniká riziko úrazu.  



Pani dekanka aj pán predseda návrh určite prednesú na príslušných zasadnutiach v rámci 

univerzity. Zároveň pani dekanka informovala, že chodníky sa nedokončili v dôsledku 

nedostatku financií. 

3. Problém osvetlenia cesty na univerzitu vo večerných hodinách. 

Spomínaná komunikácia nie je vo večerných hodinách osvetlená. Vyskytli sa už prípady, 

kedy študentky odchádzajúce z univerzity, boli obťažované podozrivými osobami.  

Pani dekanka informovala, že riešenie tohto problému nie je v kompetencii univerzity ale 

mesta. Avšak, pokúsi sa túto požiadavku tlmočiť na kompetentnom mieste. Je potrebné, aby 

tento problém študenti diskutovali aj so študentmi z iných fakúlt, príp. so študentskou radou 

univerzitného senátu.  

 

 

 

V Žiline 29. 10. 2012 

 

Zápisnicu vyhotovila:  Ing. Sandra Krollová, PhD. 


