
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 
 

Dňa: 31.3.2020 

Miesto a čas rokovania: rokovanie AS FPEDAS prebehlo on-line spôsobom 

prostredníctvom systému MS Teams o 12.00 hod. 

Prítomní: rokovania boli aktívne prítomní 17 členovia AS FPEDAS podľa priloženého 

zoznamu ( 17 z 21 členov) 

Ospravedlnení: 4 

Hostia: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. (1) 

 

Program rokovania: 

 Otvorenie  

1. Návrh na upravenie  schválených podmienok na prijatie na Bc. štúdium na 

FPEDAS pre akademický rok 2020/2021. 

2. Návrh na upravenie  schválených  podmienok na prijatie na Ing. štúdium na 

FPEDAS pre akademický rok 2020/2021. 

Priebeh rokovania: 

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

-1 Návrh_zmenu_podmienok_prijatia_Bc (FPEDAS_infoletak_BC_2020_2021) 

- 2 Návrh_zmenu_podmienok_prijatia_Ing (FPEDAS_infoletak_ING_2020_2021) 

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

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

Následne predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s programom rokovania. 

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

je uznášania schopný. Program rokovania bol schválený všetkými zúčastnenými senátormi 

(17). 

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 rokovania bol – Návrh na upravenie  schválených podmienok na prijatie na 

Bc. štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2020/2021. V diskusii k návrhu nevystúpil 

žiaden  senátor, resp. prof. Klieštik zdôraznil potrebu tejto úpravy aj s ohľadom na súčasnú 

situáciu.  

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 17 členov 

Za:17 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 



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

schválených podmienok prijímania študentov na bakalárske štúdium na FPEDAS pre 

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

neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.“ 

Druhým bodom rokovania bol – Návrh na upravenie  schválených  podmienok na prijatie 

na Ing. štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2020/2021, ktorý predniesol pán dekan. 

V diskusii nevystúpili žiadni senátori. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 17 členov 

Za: 17  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

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

upravenie  schválených podmienok prijímania študentov na inžinierske štúdium na FPEDAS 

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

znení́ neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku Akademického senátu 

FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.“ 

Rôzne 

V bode rôzne vystúpila predsedníčka AS FPEDAS - JUDr. doc. Ing. A. Novák 

Sedláčková, PhD, ktorá informovala pripravenej Správe o činnosti AS FPEDAS za rok 2019, 

ktorú pošle senátorom na pripomienkovanie. 

V Žiline 31 .3.2020 

Zápisnicu vyhotovila: JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčková, PhD. 

overila člen AS FPEDAS: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. 

  


