
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

 

Dňa: 24.09.2018 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10:00 h 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 16 z 19 členov) 

Ospravedlnení: 3 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

 

Program zasadania: 

1.     Návrh organizačného poriadku FPEDAS 

2.     Návrh na vymenovanie prodekanov FPEDAS 

3.     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 hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD. 

Následne predseda AS oboznámil prítomných s programom zasadania a oslovil 

senátorov, so žiadosťou o pripadne návrhy zmeny programu rokovania. Za katedru 

Železničnej dopravy požiadala senátorka doc. Ing. B. Buková, PhD. o zaradenie ďalšieho 

bodu programu zasadania AS FPEDAS, konkrétne o Návrh doplnenia študijného plánu 

denného bakalárskeho štúdium, študijný program Železničná doprava, 2. ročník, o výberové 

predmety Dopravný kurz 1, Dopravný kurz 2. Predseda AS dal hlasovať o zmene programu. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 

Za: 15 členov 

Proti: 0 

Zdržali sa: 1. 

Na základe výsledkov hlasovania, bol program zasadania AS FPEDAS doplnený 

o bod 3. Návrh doplnenia študijného plánu, bakalárskeho štúdia, študijného programu 

Železničná doprava, 2. ročník štúdia o výberové predmety – Dopravný kurz 1 a Dopravný 

kurz 2. Podklady k tomuto bodu, boli senátorom predložené vo vytlačenej podobe.  

Vzhľadom na počet prítomných  predseda AS skonštatoval, že AS je uznášania schopný.  

 

1. Prvým bodom rokovania bol Návrh organizačného poriadku FPEDAS.  

Dekan fakulty prof. Ing. M. Poliak, PhD. oboznámil prítomných senátorov s predkladaným 

návrhom. Po krátkej diskusii zameranej na formálne chyby predkladaného návrhu, zahájil 

predseda AS hlasovanie o Návrhu organizačného poriadku FPEDAS. 

Výsledky hlasovania: 



Prítomní: 16 

Za:16 členov 

Proti:0 

Zdržali sa: 0. 

 

AS FPEDAS schválil Návrh organizačného poriadku FPEDAS.  

 

2.  Ďalším bodom rokovania bolo schválenie  - Návrhu na vymenovanie prodekanov 

FPEDAS. 

 

Dekan fakulty prof. Ing. M. Poliak, PhD. predstavil kandidátov na prodekanov a zdôvodnil  

- Návrh na vymenovanie prodekanov FPEDAS, konkrétne : prodekanka pre vzdelávanie 

FPEDAS prof. Ing. Anna Križanová, PhD. a prodekana  pre  vedu a výskum FPEDAS  

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD. 

 

Predseda senátu zahájil hlasovanie o schválení Návrhu vymenovania dvoch 

prodekanov FPEDAS. 

Výsledky hlasovania na vymenovanie prodekana pre vzdelávanie FPEDAS  

prof. Ing. Anna Križanová, CSc.: 

 

Prítomní: 16 

Za:11 členov 

Proti: 4 

Zdržali sa: 1. 

AS schválil návrh na vymenovanie prodekana pre vzdelávanie FPEDAS - prof. Ing. 

Anna Križanovú, CSc.  

Výsledky hlasovania na vymenovanie prodekana pre vedu a výskum FPEDAS  

prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.: 

 

Prítomní: 16 

Za:14 členov 

Proti: 1 

Zdržali sa: 1. 

AS schválil návrh na vymenovanie prodekana pre vedu a výskum FPEDAS - prof. Ing. 

Jozefa Gašparíka, PhD.  

 

3. Tretím bodom rokovania bolo schválenie  Návrhu doplnenia študijného plánu 

denného bakalárskeho štúdia, študijný program Železničná doprava , 2. ročník 

o výberové predmety: Dopravný kurz 1, Dopravný kurz 2.   

 

Senátorka za katedru železničnej dopravy doc. Ing. B. Buková, PhD. oboznámila 

senátorov z dôvodmi zavedenia výberových predmetov: Dopravný kurz 1, Dopravný kurz 2, 



do študijného plánu, denného bakalárskeho štúdia, študijný program Železničná doprava. 

Následne predseda AS zahájil hlasovanie o návrhu doplnenia študijného plánu. 

Výsledky hlasovania: 

Pritomní:16 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

AS schválil Návrh na doplnenie študijného plánu denného bakalárskeho štúdia, 

študijného programu Železničná doprava, 2. ročník, o výberové predmety : Dopravný kurz 

1, Dopravný kurz 2. 

 

Rôzne 

V bode rôzne vystúpila doc. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD. s možnosťou úpravy 

Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. Ďalej v rôznom vystúpil predseda AS   prof. RNDr. 

Ing. K.  Achimský, CSc., upozornil na blížiace sa voľby do AS FPEDAS a o potrebe 

prípravy volebných komisií na nadchádzajúce voľby do AS FPEDAS. 

   

V Žiline 24.09.2018 

Zápisnicu vyhotovila: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., 

overil predseda AS FPEDAS: prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc.   

  


