Zápisnica z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 05.06.2017
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10:00 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (14 z 16 členov)
Ospravedlnení: 2
Hostia: podľa prezenčnej listiny (2)
Program zasadania:
1. Schválenie návrhu rozpočtu Fakulty PEDAS na r. 2017
2. Schválenie návrhu na vymenovanie doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. za prodekana
pre rozvoj a zahraničné vzťahy FPEDAS
3. Schválenie návrhu na zapojenie študentskej časti AS na vykonávanie zberu
a vyhodnotenia údajov z dotazníkov o kvalite výučby
4. Rôzne
Priebeh rokovania:
K príslušným bodom rokovania boli elektronicky zaslané podkladové materiály
a pripomienky senátorov k návrhu rozpočtu na r. 2017, jednotlivým 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
FPEDAS. Následne pán predseda AS oboznámil prítomných s programom zasadania
a oslovil senátorov, so žiadosťou o pripadne návrhy zmeny programu rokovania. Pán P.
Bátory požiadal o stiahnutie bodu 3. z rokovania AS, z dôvodu nedostatočného počtu
senátorov v študentskej časti AS. Senátori súhlasili s jeho stiahnutím z rokovania, program
rokovania bol upravený a schválený. Vzhľadom na počet prítomných predseda AS
skonštatoval, že AS je uznášania schopný.
1.

Prvým bodom rokovania bolo Schválenie návrhu rozpočtu FPEDAS na r. 2017

Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. oboznámila prítomných
s metodikou tvorby návrhu rozpočtu a odôvodnila sporné časti návrhu, na základe
pripomienok senátorov, ktoré jej boli doručené pred rokovaním AS. V diskusii k návrhu
vystúpili viacerí senátori. Najdiskutovanejším bodom predloženého návrhu bolo použitie
indexu 0,50 na publikácie typu AFC namiesto indexu 0,06 použitého MŠ a jeho vplyv na
návrh predloženého rozpočtu. Na otázky senátorov odpovedala pani dekanka a pani
tajomníčka fakulty.
Po diskusii predseda senátu zahájil hlasovanie o schválení –
FPEDAS na rok 2017.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 14 členov
Za: 9
Proti: 3
Zdržali sa: 2

Návrhu rozpočtu

Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2017 bol schválený AS FPEDAS.
2.

Schválenie návrhu na vymenovanie doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. za prodekana
pre rozvoj a zahraničné vzťahy FPEDAS

Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. oboznámila členov AS so svojím
návrhom na vymenovanie doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. za prodekana pre rozvoj
a zahraničné vzťahy FPEDAS.
Predseda senátu zahájil tajné hlasovanie o schválení návrhu na vymenovanie doc. Ing.
M. Bugaja , PhD. za prodekana v pre rozvoj a zahraničné vzťahy FPEDAS.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 14
Za:14 členov
Proti:0
Zdržali sa: 0.
AS schválil návrh na vymenovanie doc. Ing. M. Bugaja , PhD. za prodekana v pre
rozvoj a zahraničné vzťahy FPEDAS.

3.

Rôzne

V treťom bode „Rôzne“ vystúpil predseda AS prof. RNDr. Ing. K. Achimský, CSc ,
ktorý upozornil, že vedúci jednotlivých katedier FPEDAS majú možnosť do 30 dní od
ukončenia činnosti ich senátorov – študentskej časti, vykonať voľby nových senátor AS
FPEDAS. Ďalej vystúpila doc. Ing. B. Buková, PhD. s dvoma otázkami: Dôvod stanovenia
termínu konania záverečných obhajob dizertačných prác júl 2017 nie august 2017. Otázku
zodpovedal prodekan doc. Ing. M. Poliak, PhD.- termíny sú stanovené podľa platného
harmonogramu doktoranského štúdia FPEDAS. Druhá otázka bola zameraná na možnosti
opätovného otvorenia externého štúdia v ďalšom akademickom roku, opäť zodpovedal
otázku prodekan doc. Ing. M. Poliak, PhD., uviedol termín 08.06.2017, kedy na stretnutí
s vedúcimi katedier, bude táto možnosť otvorenia externého štúdia prerokovaná. Následne
prodekan doc. Ing. M. Poliak, PhD. požiadal o zverejnenie konania každého zasadania AS
FPEDAS na web sídle fakulty, senátori s tým súhlasili.

V Žiline 06.06.2017
Zápisnicu vyhotovila: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.

