
Zápisnica č. 4 z rokovania AS Fakulty PEDAS 
 

Dňa: 11.04.2016 
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 08:00 h 
Pritomní: podľa prezenčnej listiny ( 18 z 20 členov) 
Ospravedlnení: 2 
Hostia: podľa prezenčnej listiny (3) 
 

Program zasadania: 
1.Schválenia  zmien Študijného poriadku fakulty PEDAS 
2.Prerokovania možnosti neotvorenia externej formy štúdia pre všetky študijné 
programy na FPEDAS  v akademickom roku 2016/2017. 
3.Schválenia návrhu na vytvorenie 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov – 
odborných asistentov v organizačnom manažmente pre: 

- Katedru cestnej a mestskej dopravy – nové miesto 
- Katedru kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky – perspektívna náhrada 

za uvoľnené 2 funkčné miesta docentov v r. 2016. 

4. Požiadavky AS na doplnenie správy o hospodárení fakulty za rok 2015  
5. Rôzne 
 

Priebeh rokovania: 
K príslušným bodom rokovania boli elektronicky zaslané podkladové materiály 

členom akademického senátu. 
V úvode predseda AS prof. RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc. otvoril zasadanie senátu, 

privítal hostí- pani dekanku prof. Ing. A. Križanovú, CSc. a jej spolupracovníkov z vedenia 
F PEDAS. Následne pán predseda AS oboznámil prítomných s programom zasadania 
a oslovil senátorov, so žiadosťou o pripadne návrhy zmeny programu rokovania, program 
rokovania bol schválený pôvodný.  Vzhľadom na počet prítomných skonštatoval, že AS je 
uznášania schopný.  
 

1. Prvým bodom rokovania bolo Schválenie zmien Študijného poriadku FPEDAS.  
Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. oboznámila prítomných 

s predloženými zmenami v Študijnom poriadku fakulty PEDAS. V diskusii k návrhu 
vystúpila Ing. M. Rypáková s požiadavkou na upresnenie minimálnej dĺžky štúdia 
v doktorandskom štúdiu  a žiadala vysvetlenie kritérií na prideľovanie študentov na povinne 
voliteľné predmety v inžinierskom štúdiu. Jej otázky zodpovedal prodekan  doc. Ing. M. 
Poliak, PhD. Následne v diskusii k tomuto bodu vystúpil Ing.. J. Paľo, PhD., ktorý navrhol 
zmenu textu v Študijnom poriadku, konkrétne str. 3, § 3 na „ študentom so špecifickými 
potrebami“. 

 Po diskusii predseda senátu zahájil hlasovanie o schválení –  Zmien Študijného 
poriadku fakulty FPEDAS. 



 

Výsledky hlasovania: 
Za: 17 členov 
Proti: 0 
Zdržali sa: 0 

Zmeny Študijného poriadku fakulty PEDAS boli schválené AS FPEDAS so 
zapracovaním formálnych pripomienok. 
 

2.Prerokovania možnosti neotvorenia externej formy štúdia pre všetky študijné 
programy na FPEDAS  v akademickom roku 2016/2017. 

Na základe informácií, ktoré oznámila dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, 
CSc. bolo druhým bodom zasadania AS prerokovanie možnosti neotvorenia externej formy 
štúdia pre všetky študijné programy na FPEDAS v akademickom roku 2016/2017.  
Z diskusie k tomuto bodu vyplynula potreba individuálneho prístupu v jednotlivých 
študijných programoch v závislosti od potrieb praxe.  

Následne predseda AS prof. RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc. vyhlásil hlasovanie 
o možnosti neotvorenia externej formy štúdia pre všetky študijné programy FPEDAS 
v akademickom roku 2016/2017. 
Výsledky hlasovania: 
Za:16 členov 
Proti:2 
Zdržali sa: 0. 

AS schválil väčšinou hlasov  možnosť neotvorenia externej formy štúria pre všetky 
študijné programy FPEDAS v akademickom roku 2016/2017. 

 

3.Schválenia návrhu na vytvorenie 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov – 
 Tretím bodom rokovania bolo – Schválenie návrhu na vytvorenie 2 pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov – odborných asistentov v organizačnej štruktúre katedier: 
- Katedry cestnej a mestskej dopravy –  1 pracovné miesto 
- Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky – 1 pracovné miesto, ako 

perspektívna náhrada za   uvoľnené 2 funkčné miesta docentov v r. 2016.  
Návrh podala dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc.   
Následne prebehlo hlasovanie o tomto návrhu.  
 
Výsledky hlasovania: 
Za: 18 členov 
Proti:0 
Zdržal sa: 0 
 

Návrh vytvorenia 2 pracovných miest vysokoškolských učiteľov v organizačnej 
štruktúre FPEDAS bol AS prijatý. 

 
 
 



4. Požiadavky AS na doplnenie správy o hospodárení fakulty za rok 2015  
Na základe úloh z predchádzajúceho rokovania AS /17.12.2015/ boli vypracované 

požiadavky AS na úpravy a doplnenia Správy o hospodárení FPEDAS pracovnou skupinou 
AS: prof. Ing. T. Klieštik, PhD., doc. Dr. Ing. M. Majerčáková, doc. Ing. M. Kendra, PhD., 
prof. RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc.  
 

Tieto požiadavky predložil predseda AS prof. . RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc. na 
rokovanie AS ako štvrtý bod programu. V diskusii k tomuto bodu vystúpila tajomníčka 
fakulty  Ing. V. Špalková. Po diskusii predseda  AS prof. RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc.  
vyhlásil hlasovanie k schváleniu predložených požiadaviek AS na úpravy a doplnenia 
Správy o hospodárení FPEDAS za rok 2015. 

 
Výsledky hlasovania: 
Za:18 členov 
Proti:0 
Zdržal sa:0 
 

Požiadavky AS na úpravy a doplnenia Správy o hospodárení FPEDAS za rok 2015 
boli schválené. 

 

5. Rôzne 
V bode rôzne vystúpila doc. Ing. B. Buková, PhD. s námietkou zamestnancov KŽD 

o neinformovaní o zmenách v budove NS pri preberaní kľúčov od učební od 01.04.2016. Po 
diskusií viacerých senátorov , AS splnomocnil predsedu AS  prof. RNDr. Ing. K.  
Achimského, CSc. na informovanie sa o tejto zmene  u dekanky FPEDAS. Ďalej v rôznom 
vystúpil prof. Ing. J. Gnap, PhD. so žiadosťou o informácie o Rozpočte FPEDAS  a jeho 
rozdelení na katedry na rok 2016.  Tajomníčka fakulty Ing. V. Špalková odvodnila 
rozpracovanosť aktuálneho rozpočtu.  Vzhľadom na doplnenie členov  AS  informovala Ing. 
M. Rypaková o pripravovaných doplňujúcich voľbách senátorov ( študentskej časti AS) za 
katedru Vodnej dopravy FPEDAS. Následne požiadala senát o zistenie informácií ohľadom 
podmienok organizovania grilovania v ubytovacom zariadení Hliny VIII. Predseda AS prof. 
RNDr. Ing. K. Achimský, CSc. bol poverený  AS o preverení daných podmienok 
v ubytovacom zariadení Hliny VIII. 

 
 

V Žiline 16.4.2016 
Zápisnicu vyhotovila: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. 

  
  

 


