Zápisnica č. 18 AS Fakulty PEDAS
z hlasovania per rollam
Dňa: 24.2.2014
Dňa 24.2.2014 dekanka fakulty PEDAS prof. Ing. Anna Križanová, PhD. reagovala na
odporúčanie legislatívnej komisie AS, doručenej 24.2.2014, požiadala predsedu AS fakulty
o schválenie úpravy v §9 ods. 6 štatútu FPEDAS v tomto tvare:
(6) Odvolanie a odstúpenie dekana:
a) AS FPEDAS podáva návrh na odvolanie dekana rektorovi ŽU vždy podľa § 28 ods.
2 zákona o VŠ. Návrh podáva predseda akademického senátu fakulty,
b) rektor ŽU môže požiadať AS FPEDAS o súhlas odvolať dekana podľa § 28 ods. 3
zákona o VŠ, čo je predseda senátu povinný predložiť na jeho najbližšie rokovanie.
Rektor ŽU môže odvolať dekana aj bez súhlasu akademického senátu fakulty podľa
§ 28 ods. 4 zákona o VŠ, ak s odvolaním súhlasí akademický senát ŽU a ak bola
naplnená najmenej jedna z podmienok podľa § 28 ods. 3 zákona o VŠ,
c) návrh na odvolanie dekana môže podať predsedovi akademického senátu fakulty
skupina najmenej jednej tretiny jeho členov v písomnej forme s uvedením dôvodu.
Predseda je povinný návrh predložiť na prerokovanie podľa rokovacieho poriadku
akademického senátu fakulty,
d) na základe rozhodnutia o odvolaní dekana alebo v prípade predčasného skončenia
funkčného obdobia dekana navrhne akademický senát fakulty rektorovi Žilinskej
univerzity v Žiline osobu, ktorá má byť poverená výkonom funkcie dekana do
vymenovania nového dekana fakulty najviac na šesť mesiacov,
e) predseda senátu vyhlási so súhlasom akademického senátu fakulty voľbu nového
kandidáta na dekana do jedného mesiaca odo dňa odvolania dekana alebo odo dňa
predčasného skončenia funkčného obdobia dekana.

Vzhľadom ku malej zmene v štatúte a termínu rokovania AS ŽU predseda AS vyhlásil
k tomuto návrhu hlasovanie per rolam (elektronickou poštou) 24.2.2014 o 11:20hod
s termínom uzávierky 24.2.2014 o 14:30 hod.
Účasť v hlasovaní per rollam:
-

počet všetkých členov AS FPEDAS: ............................. 21

-

počet členov AS FPEDAS, ktorí hlasovali per rollam: .. 15

-

Hlasovania sa nezúčastnili : prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., Ing. Sandra Krollová, PhD.,prof.
Ing. Jozef Majerčák, PhD., Ing Tomáš Kalina, PhD. Lívia Lippaiová, bc. Barbora
Mišiaková.

Uznesenie:
AS FPEDAS schvaľuje:
1. AS FPEDAS súhlasí so zmenou odst. 6 paragrafu 9 štatútu FPEDAS, ako ho
predložila dekanka fakulty Prof. Ing. Anna Križanová, PhD..
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-

Výsledok hlasovania:
za ......................................................... 15
proti ....................................................... 0
zdržali sa ................................................ 0

Hlasy spočítali: RNDr. Mária Branická, PhD., člen AS FPEDAS,
RNDr. Milan Stacho, PhD., predseda AS FPEDAS
V Žiline 24. 2. 2014
Zápisnicu vyhotovil:

RNDr. Milan Stacho, PhD.
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