Zápisnica č. 24 z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 19. 11. 2014
Miesto a čas rokovania: knižnica KKMAHI, AA109, 11.00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (12 z 21 členov).
Ospravedlnení: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., doc. Ing. Tomáš
Klieštik, PhD., Ing. Peter Kolarovszki, PhD., prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD., Peter Bátory, Bc. Peter
Hološko, Bc. Lívia Lippaiová, Bc. Adam Šipoš.
Hostia: podľa prezenčnej listiny (0).
Program rokovania AS
1. Vyhlásenie volieb do AS fakulty PEDAS na funkčné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2018
2. Rôzne
Priebeh rokovania:
Materiál a body programu na prerokovanie boli členom AS včas dodané.
V úvode predseda AS otvoril rokovanie a privítal členov na zasadnutí AS. Vzhľadom na počet
prítomných, pán predseda skonštatoval, že AS je uznášania schopný.
1)
Hlavným bodom rokovania bolo Vyhlásenie volieb do akademického senátu fakulty PEDAS
na nasledujúce funkčné obdobie.
Predseda senátu predniesol návrh na úpravu harmonogramu volieb:




predĺženie obdobia voľby senátorov z pôvodného 8.12. – 11.12.2014 na nový termín 8.12. 16.12.2014,
posunutie termínu ukončenia volieb z pôvodného 11.12.2014 na nový termín 16.12.2014,
posunutie termínu oznámenia výsledkov volieb z pôvodného 15.12.2014 na nový termín
17.12.2014,

a to z dôvodu neprítomnosti niektorých členov volebných komisií v pôvodne navrhovanom období.
Následne pán predseda informoval prítomných, že volebná komisia študentskej komory AS
bola doplnená o nových členov: Romana Pratáková, Bc. Pavel Žaloudek.
V súvislosti s organizáciou volieb predseda AS informoval, že bude mailom predložený návrh
formálnej zápisnice pre jednotlivé komisie. Zápisnicu bude potrebné po ukončení volieb odovzdať v
papierovej forme, prílohou budú volebné lístky v zalepenej obálke. Tieto dokumenty musia byť
odovzdané 16.12.2014 tajomníčke senátu do 12:00. Taktiež bude zjednotená forma volebných
lístkov.
V deň ukončenia volieb 16.12.2014 sa uskutoční zasadnutie volebnej komisie.

1

Pripomienky k predloženým dokumentom neboli žiadne. Bola položená len jedna otázka, či budú
spomínané materiály poslané volebným komisiám elektronicky. Predseda AS potvrdil, že budú včas
poslané mailom na jednotlivé katedry.
Následne akademický senát vyhlásil voľby od AS na funkčné obdobie 1.1.2015 - 31.12.2018.
Po prerokovaní prebehlo hlasovanie o navrhovaných zmenách v časovom harmonograme volieb do
AS FPEDAS s výsledným počtom:
Za

12 členov

Proti

0,

Zdržali sa

0.

AS jednohlasne súhlasil s predkladaným návrhom.
2)

Rôzne

V časti „Rôzne“ neboli predložené žiadne témy na prerokovanie.
V závere pán predseda poďakoval senátorom za spoluprácu a skonštatoval, že predložené úlohy boli
senátom plnené v primeranej dobe a s primeraným počtom zasadnutí.

V Žiline 19. 11. 2014
Zápisnicu vyhotovil:

Ing. Sandra Krollová, PhD.
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