Zápisnica z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 22.11.2017
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 08:00 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 13 z 19 členov)
Ospravedlnení: 4
Hostia: podľa prezenčnej listiny (2)
Program zasadania:
1.
2.
3.
4.
5.

Informácie o doplňujúcich voľbách do študentskej časti AS FPEDAS
Návrh na vytvorenie nového miesta docenta a profesora na KŽD
Prerokovanie re akreditácie študijných programov FPEDAS
Návrh na úpravy volebného poriadku do AS FPEDAS
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. Annu Križanovú, CSc., prodekana doc. Ing. Miloša
Poliaka, PhD a prodekana doc. Ing. Radovana Madleňáka, PhD.
Následne pán predseda AS oboznámil prítomných s programom zasadania a oslovil
senátorov so žiadosťou o prípadné návrhy zmeny programu rokovania. Program rokovania
bol schválený pôvodný. Vzhľadom na počet prítomných skonštatoval, že AS je uznášania
schopný.
1. Prvým bodom rokovania bolo oboznámenie sa s výsledkami a priebehom doplňujúcich
volieb do študentskej časti AS FPEDAS.
Predseda AS oboznámil prítomných s výsledkami volieb zo dňa 16.10. 2017 a privítal
nových senátorov: – Bc. B. Ďurku, Bc. A. Srňánka a Bc. M. Jackovú.
2. Ďalším bodom rokovania bolo schválenie - návrhu vytvorenia nového miesta docenta
a profesora na Katedre železničnej dopravy.
Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. podrobne oboznámila členov AS
s organizačnou štruktúrou KŽD a potrebou vytvorenia nových miest na katedre.
Po diskusii o organizačnej štruktúre FPEDAS a jej aktualizácií, predseda senátu
zahájil hlasovanie o schválení návrhu na vytvorenie nového funkčného miesta docenta
a profesora na KŽD.

Výsledky hlasovania:
Prítomní: 12
Za:12 členov
Proti:0
Zdržali sa: 0.
AS schválil návrh vytvorenia nových funkčných miest (1 docent, 1 profesor) na
katedre železničnej dopravy.
3. Tretím bodom rokovania bola oboznámenie sa s reakreditáciou študijných programov
FPEDAS a plánovanou zmenou spolu garanta v študijnom odbore.
Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. informovala o reakreditácií
študijných programov: Technológia údržby lietadiel, Finančný manažment, Poštové služby.
Zároveň informovala o zmene spolu garanta v študijnom odbore 6203 - odvetvové
a prierezové ekonomiky, študijného programu Ekonomika dopravy, spojov a služieb, v
treťom stupni vysokoškolského vzdelávania.
4. Štvrtým bodom rokovania AS bolo schválenie návrhu úpravy volebného poriadku do AS
FPEDAS, návrh bol senátorom zaslaný pred rokovaním – emailom.
Po diskusii o návrhu úpravy volebného poriadku do AS FPEDAS, predseda senátu
zahájil hlasovanie o schválení Návrhu úpravy volebného poriadku do AS FPEDAS.
Výsledky hlasovania:
Pritomní:13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
AS schválil návrh úpravy volebného poriadku do AS FPEDAS.
Rôzne
V bode rôzne vystúpila doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. so žiadosťou o bližšie
informácie ohľadne plánovaného používania iba zamestnaneckých kariet na otváranie
vstupných/výstupných rámp na parkovisko ŽU, z dôvodu ich častej nefunkčnosti
a vzdialenosti snímania. Zároveň požiadala aj o možnosť blokovania rozvrhu senátorov na
zasadanie AS v pondelky od 8 do 10 h. Následne v rôznom vystúpila pani doc. JUDr. A.
Novák Sedláčková PhD. s návrhom zmeny volebného poriadku do AS FPEDAS a návrhom
zmeny rokovacieho poriadku AS FPEDAS. Z dôvodu rozsahu a potrebnej prípravy oboch
dokumentov doc. JUDr. A. Novák Sedlačková, PhD. navrhla, že pripraví pracovné materiály
s návrhmi zmien oboch dokumentov, ktoré predloží predsedníctvu AS FPEDAS po
zhromaždení a zapracovaní jednotlivých pripomienok senátorov k uvedeným materiálom.
Prodekan doc. Ing. M. Poliak, PhD. požiadal AS FPEDAS o spoluprácu študentskej časti
AS FPEDAS s realizáciou študentského prieskumu o kvalite štúdia na FPEDAS.
V Žiline 28.11.2017
Zápisnicu vyhotovila: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.,
overil predseda AS FPEDAS: prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc.

