Zápisnica z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 17.02.2020
Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť FPEDAS, 08:30 h
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 18 z 21 členov)
Ospravedlnení: 3
Hostia: podľa prezenčnej listiny (1)
Program zasadania:
Otvorenie
1/ Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady FPEDAS
2/ Návrh na schválenie člena Vedeckej rady FPEDAS
3/ Návrh na zmenu Organizačného poriadku FPEDAS
4/ Rôzne
Priebeh rokovania:
K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke zaslaný podkladový materiál:
1/ Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady FPEDAS
2/ Návrh na schválenie člena Vedeckej rady FPEDAS, vedecko-pedagogická
charakteristika fyzickej osoby – doc. Ing. V. Konečný, PhD.
3/ 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 a vyzvala senátorov, či majú nejaké pripomienky k programu. Program
zasadania bol schválený všetkými zúčastnenými senátormi (18).
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 na odvolanie člena Vedeckej rady FPEDAS , ktorý
predložil dekan FPEDAS na základe žiadosti o uvoľnenie z funkcie člena VR FPEDAS pána
prof. Ing. M. Šulgana, PhD. na vlastnú žiadosť.
V diskusii k návrhu vystúpil prof. RNDr. K. Achimský, CSc. s pripomienkou legitímnosti
odvolávania člena VR FPEDAS AS FPEDAS, ktorý sa písomne vzdal členstva na
vlastnú žiadosť. Na základe diskusie sa AS FPEDAS rozhodol, že na ďalšom zasadnutí
AS FPEDAS predloží predsedníčka AS FPEDAS - Návrh zmeny Rokovacieho poriadku
AS FPEDAS o spôsobe ukončenia členstva v VR FPEDAS, kde bude riešený aj prípad
vzdania sa členstva vo VR FPEDAS.

Výsledky hlasovania:
Prítomní: 18 členov
Za:18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 2: AS FPEDAS: „AS FPEDAS v súlade s § 27 ods.1 písm. a) a § 33
ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odvolal člena Vedeckej rady
FPEDAS prof. Ing. M. Šulgana, PhD. na jeho na vlastnú žiadosť so súhlasom dekana.
Ďalším bodom zasadania bol – Návrh na schválenie nového člena Vedeckej rady
FPEDAS , ktorý predložil dekan FPEDAS.
V diskusii k návrhu nevystúpil žiaden senátor.
Výsledky tajného hlasovania:
Prítomní: 18 členov
Za: 17
Proti:1
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 3 : AS FPEDAS: „AS FPEDAS v súlade s § 27 ods.1 písm. a) a §
33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil pána doc. Ing. V. Konečného,
PhD. za člena Vedeckej rady FPEDAS.
Tretím bodom zasadania bol - Návrh zmeny Organizačného poriadku FPEDAS, ktorá
mení Prílohu č. 2 -„Organizačná štruktúra pracovísk FPEDAS“.
Návrh predložil dekan FPEDAS.
V diskusii k návrhu nevystúpil žiaden senátor.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 18 členov
Za: 17
Proti: 0
Zdržal sa :1
Uznesenie č. 4: AS FPEDAS:„AS FPEDAS v súlade s § 27 ods.1 písm. a) a § 33
ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 2 k Smernici č.
5 – Organizačný poriadok Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej
univerzity v Žilin s účinnosťou k 01.03.2020.“

Rôzne
V bode rôzne vystúpila doc. Ing. B. Buková, PhD. so žiadosťou zamestnancov
FPEDAS o zriadenie materskej škôlky pre deti zamestnancov a študentov UNIZA.
Informovala o aktuálne zverejnenej výzve MPSVR SR – „Podpora vytvárania flexibilných
foriem starostlivosti o deti“. Predsedníčka AS FPEDAS informovala, že túto požiadavku už
obdržala a zaslala predsedovi AS UNIZA doc. Ing. N. Adamkovi, PhD., ktorý ju prisľúbil
predniesť na vedení UNIZA. Zároveň v diskusii vystúpili aj Ing. J.Paľo a Dr. h.c. prof. Ing.
T. Čorejová, PhD., ktorí informovali, že táto téma už v minulosti bola predmetom rokovania
AS UNIZA a je to problematika veľmi komplikovaná hlavne z pohľadu legislatívneho. Ďalej
v rôznom vystúpila Dr. h.c. prof. Ing. T. Čorejová, PhD. s otázkou schvaľovania AS
FPEDAS podmienok na prijímanie študentov na novo akreditované študijné programy. Na
otázku odpovedal dekan FPEDAS prof. Ing. M. Poliak, PhD.., kedy uviedol, že v zmysle
podmienok akreditácie týchto študijných programov v 1. roku otvorenia týchto programov
je potrebné vychádzať z informácií uvedených v akreditačnom spise, to znamená že nie je
potrebné schvaľovanie AS FPEDAS. Tento postip je spôsobený aj novelou zákona č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách, kedy by podrobnejšia úprava tejto problematiky mala
byť súčasťou „Vnútorných predpisov o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania“.
Ďalšie zasadanie AS FPEDAS je plánované na marec 2020, v pondelok o 08:30 h.

V Žiline 18.02.2020
Zápisnicu vyhotovila: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.,
overila predsedníčka AS FPEDAS: JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčková, PhD.

