
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 
 

Dňa: 25.06.2019 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť FPEDAS, 08:30 h 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 12 z 21 členov) 

Ospravedlnení: 9 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

 

Program zasadania: 

 Otvorenie  

 1/ Návrh podmienok prijímania študentov na bakalárske štúdium na  FPEDAS pre 

akademický rok 2020/2021.  

 2/ Návrh podmienok prijímania študentov na inžinierske štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2020/2021. 

 3/ Návrh podmienok prijímania študentov na doktorandské štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2020/2021. 

 4/ Návrh zmeny organizačného poriadku FPEDAS v súlade s čl. I ods. 18  písm. a) 

Rokovacieho poriadku Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline (v 

súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov-zmena  organizačnej štruktúry KLD, KŽD, KCMD. 

 5/ Rôzne 

 

 

Priebeh rokovania: 

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke  zaslaný podkladový materiál: 

1/Návrh podmienok prijímania študentov na bakalárske štúdium na  FPEDAS pre 

akademický rok 2020/2021 ; 

2/Návrh podmienok prijímania študentov na inžinierske štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2020/2021;  

3/Návrh podmienok prijímania študentov na doktorandské štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2020/2021;  

4/Návrh zmeny organizačného poriadku FPEDAS. 

 

V úvode  predsedníčka AS JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčkovú, PhD. otvorila 

zasadanie senátu, privítala  senátorov a hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD.  

Následne predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s programom zasadania. 

Vzhľadom na počet prítomných  predsedníčka AS FPEDAS skonštatovala, že AS FPEDAS 

je uznášania schopný len pre prvé 3 body programu, 4. bod programu bol z toho dôvodu 

stiahnutý z programu zasadania. Upravený program zasadania bol schválený všetkými 

zúčastnenými senátormi. 

Uznesenie č. 1: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh 

programu rokovania AS FPEDAS v zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho poriadku AS 

FPEDAS. 



 

Prvým bodom zasadania bol –Návrh podmienok prijímania študentov na bakalárske 

štúdium na  FPEDAS pre akademický rok 2020/2021, ktorý predložil dekan FPEDAS. 

V diskusii vystúpili viacerí senátori s formálnymi chybami v predkladanom návrh a prof. 

Ing. T. Klieštik, PhD. s požiadavkou navýšenia počtu plánovaného počtu študentov, 

v študijnom programe Ekonomika a manažment podniku. Dekan fakulty PEDAS odôvodnil 

plánované počtu študentov v jednotlivých študijných programoch, kedy bolo zdôraznené, že 

uvedený počet je len plánovaný a prípade úspešných uchádzačov je možné ich prijať viac aj 

z dôvodu, že pre začiatkom akademického roka vždy určité percento zapísaných študentov 

svoj zápis zruší. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 12 členov 

Za:12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh 

podmienok prijímania študentov na bakalárske štúdium na  FPEDAS pre akademický 

rok 2020/2021 v súlade so  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

 

Ďalším bodom zasadania bol - Návrh podmienok prijímania študentov na inžinierske 

štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2020/2021, ktorý predložil dekan FPEDAS. 

V drobné nepresnosti v návrhu, ktoré boli na mieste odstránené. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 12 členov 

 

Za: 12  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 3: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh 

podmienok prijímania študentov na inžinierske štúdium na  FPEDAS pre akademický 

rok 2020/2021 v súlade so  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. 

 
  
 

Tretím bodom zasadania bol - Návrh podmienok prijímania študentov na doktorandské 

štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2020/2021. Návrh opäť predložil dekan fakulty 

PEDAS. V diskusii senátori upozornili na formálne chyby návrhu, ktoré boli na mieste 

odstránené. 



 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 12 členov 

 

Za: 12  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 4: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh 

podmienok prijímania študentov na doktorandské štúdium na  FPEDAS pre 

akademický rok 2020/2021 v súlade so  zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 

znení neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku Akademického 

senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

 

 

Rôzne 

V bode rôzne vystúpil dekan fakulty prof. Ing. M. Poliak, PhD, poďakoval sa 

študentskej časti AS FPEDAS za spoluprácu a organizovanie „Dňa detí FPEDAS“. 

Senátorka doc. Ing .B. Buková, PhD. sa informovala o možnosti realizácie prijímacie 

konania v soboty a možnosti bezplatného parkovania pre záujemcov o štúdium v čase 

prijímacieho konania. Následne v  rôznom vystúpila senátorka Dr. H. c. prof. Ing. T. 

Čorejová, PhD. s informáciami  zo zasadania  Rady VŠ SR. Na záver predsedníčka AS 

FPEDAS doc. JUDr. A. Novák Sedláčková , PhD. navrhla začatie úprav článku I ods. 18 

Rokovacieho poriadku AS. 

Ďalšie zasadanie AS FPEDAS je plánované na september 2019. 

V Žiline 13.05.2019 

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

overila predsedníčka AS FPEDAS: JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčková, PhD. 

  


