Zápisnica z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 25.04.2017
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10:00 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 15 z 20 členov)
Ospravedlnení: 3
Hostia: podľa prezenčnej listiny (2)
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.

Schválenie Výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2016
Schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2016
Schválenie Návrhu člena VR fakulty
Rôzne

Priebeh rokovania:
K jednotlivým 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., prodekana doc. Ing. Miloša
Poliaka, PhD a tajomníčku fakulty Ing. V. Špalkovú.
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 dokumentu: Výročná správa o činnosti
fakulty za rok 2016

Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. oboznámila prítomných
s predloženou výročnou správou o činnosti fakulty.
Po diskusii predseda senátu zahájil hlasovanie o schválení – Výročnej správy o
činnosti fakulty PEDAS za rok 2016.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 15 členov
Za: 15 členov
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Výročná správa o činnosti Fakulty PEDAS za rok 2016 bola schválená AS FPEDAS
po zapracovaní formálnych pripomienok.

2.

Ďalším bodom rokovania bolo schválenie: Výročnej správy o hospodárení Fakulty
PEDAS za r. 2016

Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. podrobne oboznámila členov AS
s výročnou správou o hospodárení FPEDAS za rok 2016 . Doplňujúce informácie k správe
uviedla pani tajomníčka fakulty Ing. V. Špalková.
Po diskusii predseda senátu zahájil hlasovanie o schválení výročnej správy
o hospodárení FPEDAS za rok 2016.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 15
Za:15 členov
Proti:0
Zdržali sa: 0.
AS schválil výročnú správu o hospodárení Fakulty PEDAS za rok 2016.
3.

Tretím bodom rokovania bola schválenie: Návrhu člena vedeckej rady fakulty

Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. predložila Návrh na zvolenie nového
člena VR fakulty - doc. Dr. Ing. Margity Majerčákovej, na základe jej odbornej
charakteristiky. Následne predseda senátu poveril 2 senátorov: Ing. V. Šalagu, PhD. a Ing.
T. Kalinu, PhD. , aby vykonali tajné hlasovanie za tento návrh.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 15 členov
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh nového člena vedeckej rady fakulty- doc. Dr. Ing. Margity Majerčákovej bol
schválený AS FPEDAS.
Rôzne
V bode rôzne vystúpila doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. so žiadosťou o stanovenie
podmienok na otvorenie externého štúdia v študijnom odbore železničná doprava
v nasledujúcom akademickom roku 2018/2019. Predseda AS prof. RNDr. Ing. K.
Achimský, CSc upozornil študentských zástupcov v AS fakulty na potrebe oznámenia
a prijatia uznesenia AS o ich účasti na realizácií študentského prieskumu o kvalite štúdia na
FPEDAS.
.
V Žiline 28.04.2017
Zápisnicu vyhotovila: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.,
overil predseda AS FPEDAS: prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc.

