Zápisnica č. 22 z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 10.7. 2014
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (14 z 21 členov).
Ospravedlnení: doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., Peter Hološko, Lívia Lippaiová.
Hostia: podľa prezenčnej listiny (4).
Program rokovania AS
1) Prejednanie a schválenie rozpočtu FPEDAS na rok 2014.
2) Schválenie podmienok na prijatie na FPEDAS v akad. roku 2015-2016.
3) Rôzne
Priebeh rokovania:
Materiál a body programu na prerokovanie bol členom AS včas dodané.
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.
1) Prvým bodom rokovania bolo prejednanie a schválenie rozpočtu FPEDAS na rok 2014.
Predložený materiál predniesla pani dekanka, prof. Križanová. Vysvetlila proces tvorby rozpočtu
a požiadala AS o schválenie rozpočtu na rok 2014. Požiadala tajomníčku fakulty PEDAS
Ing. Špalkovú o vysvetlenie podrobností v rozpočte, ktorá vysvetlila niektoré podrobnosti.
V diskusii k tomuto bodu programu vystúpil prof. Gnap, ktorý sa opýtal na váhu karentovaných
článkov v rozpočte. Ďalej hovoril o probléme zabezpečenia vedenia záverečných prác, pri stanovení
hranice na jedného pracovníka.
Ing. Kolarovszki doporučil, aby k podkladom k rozpočtu boli dodávané aj excelovské tabuľky,
z ktorých bude tvorba rozpočtu jasnejšia.
Následne prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu:
Za

14 členov

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS FPEDAS jednohlasne schválil Návrh rozpočtu fakulty PEDAS na rok 2014.
2) Druhým bodom rokovania bolo schválenie návrhu podmienok na prijímacie konanie v akad.
roku 2015/2016, ktoré predložil prodekan doc. Poliak. V diskusii k tomuto materiálu navrhol doc.
Kandera doplnenie časového harmonogramu prijímacích pohovorov o dodatočné prijímacie konanie
na št. program Profesionálny pilot dňa 24.8. 2015. Dekanka tento návrh prijala s tým, že dodatočné

prijímacie konanie sa rozšíri aj pre študijné programy, v ktorých nebol naplnený plánovaný počet
poslucháčov.
Po skončení diskusie prebehlo hlasovanie o predkladanom návrhu s výsledným počtom:
Za

14 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS FPEDAS jednohlasne schválil návrh podmienok na prijímacie konanie v akad. roku 2015/2016.
3) Rôzne
Pani dekanka požiadala prítomných o schválenie Návrhu na zmeny v organizačnej štruktúre
FPEDAS s účinnosťou 1.8.2014. Návrh obsahoval zrušenie nasledovných pracovných miest:
KCMD: 1 miesto profesor, 1 miesto OA, jedno miesto technik.
KŽD: 1 miesto docent, 3 miesta OA.
KLD: 3 miesta OA, 1 miesto výskumný pracovník.
KS: 1 miesto OA.
KE: 1 miesto docent.
KVD: 3 miesta OA, 1 miesto výskumný pracovník.
Návrh ďalej obsahoval vytvorenie 1 miesta lektora na KKMAHI.
O predkladanom návrhu prebehlo hlasovanie s výsledným počtom:
Za

14 členov,

Proti

0,

Zdržali sa

0.

Doc. Buková mala dotaz k prijímaciemu konaniu na doktorandské štúdium s tým, aby sa posilnilo
rozhodovanie katedry pri prijímaní na doktorandské štúdium. Odpovedala pani dekanka, ktorá
zdôraznila výber najkvalitnejších absolventov zo všetkých uchádzačov. Ďalej informovala členov
AS, že pre pripomienky vo výberovom konaní sa zatiaľ rekonštrukcia budovy NF nebude
uskutočňovať v najbližšom období.
Na záver dekanka a predseda senátu poďakovali členom AS za činnosť v akademickom roku 20132014

V Žiline 10.7. 2014
Zápisnicu vyhotovil:

RNDr. Milan Stacho, PhD.

