Zápisnica č. 5 z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 16.05.2016
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 09:00 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 13 z 20 členov)
Ospravedlnení: 2
Hostia: podľa prezenčnej listiny (2)
Program zasadania:
1. Schválenie výročnej správy o činnosti Fakulty PEDAS za r. 2015
2. Schválenie výročnej správy o hospodárení Fakulty PEDAS za r. 2015
3. Schválenia návrhu rozpočtu Fakulty PEDAS na r. 2016
4. 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 a novú členku AS - pani dekanku prof. Ing. A. Križanovú, CSc. a jej
spolupracovníkov z vedenia F PEDAS a novú senátorku Ing. A. Galierikovú. 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 výročnej správy o činnosti Fakulty
PEDAS za r. 2015
Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. oboznámila prítomných
s predloženou výročnou správou o činnosti fakulty.
Po diskusii predseda senátu dal hlasovať o schválení – Výročnej správy o činnosti
fakulty PEDAS za rok 2015.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 13 členov
Za: 13 členov
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Výročná správa o činnosti Fakulty PEDAS za rok 2015 bola schválená AS FPEDAS
po zapracovaní formálnych pripomienok.

2. Schválenie výročnej správy o hospodárení Fakulty PEDAS za r. 2015
Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. podrobne oboznámila členov AS
s výročnou správou o hospodárení FPEDAS za rok 2015 . Doplňujúce informácie k správe
uviedla pani tajomníčka fakulty Ing. V. Špalková.
Po diskusii predseda senátu dal hlasovať o schválení výročnej správy o hospodárení
FPEDAS za rok 2015.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 12
Za:12 členov
Proti:0
Zdržali sa: 0.
AS schválil výročnú správu o hospodárení Fakulty PEDAS za rok 2015.
3.Schválenia návrhu rozpočtu Fakulty PEDAS na r. 2016
Tretím bodom rokovania bolo – Schválenie návrhu rozpočtu FPEDAS na rok 2016. Návrh
podala dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Po diskusii k návrhu prebehlo hlasovanie o tomto návrhu.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 13
Za: 13 členov
Proti:0
Zdržal sa: 0
Návrh rozpočtu Fakulty PEDAS na rok 2016 bol AS schválený.

4. Rôzne
V bode rôzne vystúpil prodekan doc. Ing. M. Poliak, PhD. s informáciami ohľadne
externého štúdia na FPEDAS a konaní 2. kola prijímacieho konania na FPEDAS. Na základe
záverov z predchádzajúceho rokovania AS predseda AS prof. RNDr. Ing. K. Achimský,
CSc oboznámil členov AS o zmenách v budove NS pri preberaní kľúčov od učební od
01.04.2016. Ďalej v rôznom vystúpil doc. Ing. M. Kendra, PhD. , ktorý navrhol zjednotenie
kritérií na delenie rozpočtu fakulty s kritériami Ministerstva školstva SR na prideľovanie
finančných prostriedkov jednotlivým vysokým školám. Na základe jeho vystúpenia následne
AS rozhodol o potrebe prepočítania schváleného rozpočtu podľa týchto kritérií. Prof. Ing. T.
Klieštik, PhD. vystúpil v diskusii s návrhom o zvýšenie a zosúladenie propagačných akcií
zameraných na propagáciu jednotlivých študijných odborov v médiách.
V Žiline 18.05.2016
Zápisnicu vyhotovila: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.
overil predseda AS FPEDAS: prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc.

