Zápisnica č. 17 z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 17.2.2014
Miesto a čas rokovania: knižnica katedry KMAHI, 10.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (18 z 21 členov).
Ospravedlnení: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., doc. Ing. Branislav Kandera, PhD., Pavel
Žaloudek
Hostia: podľa prezenčnej listiny (2).
Program rokovania AS
1) Štatút fakulty PEDAS
2) Študijný poriadok FPEDAS ( v poradí najskôr ako dodatok č.1 a potom následné schválenie
celého dokumentu)
3) Nové miesta v organizačnej štruktúre fakulty
Priebeh rokovania:
Materiál na prerokovanie bol členom AS včas dodaný.
1) V úvode predseda AS otvoril rokovanie a privítal pani dekanku a členov na zasadnutí AS.
Vzhľadom na počet prítomných, pán predseda skonštatoval, že AS je uznášania schopný.
Pán predseda oboznámil prítomných o zápisniciach týkajúcich sa hlasovania členov AS
uskutočnených „per rollam“, ktoré sú uverejnené na webovej stránke fakulty. Zároveň oznámil
prítomným, že ďalšie zasadnutie AS sa uskutoční v marci.
2) Prvým bodom rokovania bolo prerokovanie návrhu zmeny štatútu fakulty. Návrh predniesla pani
dekanka, ktorá oboznámila senát o potrebe aktualizácie predložených dokumentov. Predložený štatút
výrazne nemení predchádzajúci štatút. V predloženej verzii sú aktualizované predovšetkým odkazy
na zákon a organizačný poriadok fakulty.
K predloženému návrhu neboli položené žiadne otázky a dotazy do diskusie.
Následne sa uskutočnilo hlasovanie o predloženom návrhu v počte:
Za

18 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS FPEDAS jednohlasne schválil návrh štatútu fakulty predloženého pani dekankou.
3) V ďalšom bode zasadnutia bol prerokovaný Študijný poriadok FPEDAS ( v poradí najskôr ako
dodatok č.1 a potom následné schválenie celého dokumentu).

Návrh predložila pani dekanka. Súčasný študijný poriadok bol schválený minulý rok, v novom znení
musel vstúpiť do platnosti už od septembra. Avšak na jeseň došlo ku zmenám týkajúcich sa obsahu
záverečných skúšok. V súlade s vnútorným systémom riadenia kvality bolo potrebné tieto zmeny
zahrnúť do dodatku k študijnému poriadku. ŠP je týmto funkčný pre súčasný systém aj pre
novoakreditované študijné programy.
V diskusii bol predložený jeden dotaz: doc. Žarnay poukázal na nevhodnosť používania pojmov
„bakalárska a diplomová práca“, vhodnejšie je „záverečná práca“. Reagovala pani dekanka, ktorá
uviedla, že je to terminológia predpísaná smernicou o záverečných prácach.
Následne sa uskutočnilo hlasovanie o predloženom dodatku v počte:
Za

18 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS schválil dodatok č. 1 k študijnému poriadku fakulty.
Na základe toho sa uskutočnilo aj hlasovanie o súhlase s návrhom študijného poriadku spolu
s dodatkom č. 1 v počte:
Za

18 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

Študijný poriadok spolu s dodatkom nadobudne platnosť deň po schválení AS FPEDAS a následne
bude uverejnený na webovej stránke fakulty.
4) Ďalším bodom bolo schvaľovanie nových miest v organizačnej štruktúre fakulty. Navrhované
boli nasledujúce pozície:
 Jedno miesto výskumného pracovníka na Katedre spojov z dôvodu zriadenia Laboratória
RFID na katedre a potreby miesta výskumného pracovníka v tomto laboratóriu. Laboratórium
pracuje približne tretí rok a je potrebné zabezpečiť jednu osobu, ktorej by bola zverená
starostlivosť o laboratórium.
 Jedno miesto profesora na Katedre ekonomiky z dôvodu inauguračného konania na tejto
katedre. Následne sa uskutoční výberové konanie na uvedené miesto.
 Jedno miesto odborného asistenta na Katedre KMAHI, na ktoré bude vypísané výberové
konanie iba v prípade potreby - zníženia súčasného stavu zamestnancov na tejto katedre na
iných miestach.
Následne sa uskutočnilo hlasovanie o predkladanej zmene v počte:
Za

18 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS schválil nové miesta v organizačnej štruktúre fakulty.
5) Rôzne
V tomto bode pán predseda informoval, že na budúcom zasadnutí sa bude prerokovávať správa o
činnosti senátu a príprava volieb nového dekana.
Študentská časť AS sa informovala, či by bolo možné zmeniť akademický kalendár fakulty, nakoľko
prijímacie konanie sa uskutočňuje v júli a niektorí študenti sú vycestovaní v zahraničí. Keďže
akademický kalendár pripravuje vedenie fakulty, vyjadrila sa k problematike pani dekanka. Vedenie
fakulty sa snažilo v tejto veci podniknúť nejaké kroky, avšak fyzicky sa to nedá zvládnuť, pretože
v priebehu mesiaca jún sa realizujú promócie aj prijímacie skúšky na bakalárske štúdium.

V Žiline 17. 2. 2014
Zápisnicu vyhotovil:

Ing. Sandra Krollová, PhD.

