Zápisnica z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 22.02.2021
Miesto a čas rokovania: on-line MS Teams
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 18 z 21 členov)
Ospravedlnení: B. Buková
Hostia: podľa prezenčnej listiny (2)
Program zasadania:
1. Otvorenie
2. Návrh zmeny Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS v súlade s § 33 ods. 2 písm. b)
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov-zmena organizačnej
štruktúry KCMD, KŽD, KE a Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií a
znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry (návrh Dodatku č. 5 k Smernici č. 5 Organizačný
poriadok F PEDAS).
3. Rôzne
K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou zaslaný podkladový materiál:
a) Návrh zmeny organizačnej štruktúry, návrh Dodatku č. 5 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok
FPEDAS
Priebeh rokovania:
V úvode predsedníčka AS FPEDAS doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD. otvorila zasadanie
senátu, privítala senátorov a hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD. a pani tajomníčku Ing.
V. Špalkovú.
Následne predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s programom zasadania. Vzhľadom
na počet prítomných predsedníčka AS FPEDAS skonštatovala, že AS FPEDAS je uznášania
schopný pre všetky body programu. Program zasadania bol schválený, tak ako bol navrhnutý,
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 zmeny Organizačného poriadku FPEDAS – Návrh Dodatku
č. 5 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS, ktorý predložil dekan FPEDAS a zároveň
vysvetlil prítomným senátorom dôvody požadovanej zmeny. Následne predsedníčka vyzvala
senátorov, či majú nejaké otázky a následne prebehlo hlasovanie. Výsledky hlasovania potvrdil Ing.
J. Paľo, PhD. predseda sčítacej komisie.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 18 členov
Za: 18
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh zmeny Organizačného poriadku FPEDAS bol schválený tak, ako bol predložený na
rokovanie AS FPEDAS.

Uznesenie č. 4: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh Dodatku č.5 k Smernici č.
5 Organizačný poriadok FPEDAS v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 1 ods. 18 písm. a) Rokovacieho poriadku AS
FPEDAS.
Posledným bodom rokovania bolo Rôzne. V rôznom informovala predsedníčka senátorov
o doručení návrhu nového „konsolidovaného znenia“ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,
ktorý prináša veľké množstvo zmien hlavne v oblasti samosprávneho riadenia univerzít ako aj fakúlt,
a zároveň je tam mnoho nepresností. Pán dekan informoval, že už prerokovali tento návrh aj na klube
dekanov, ktorý ho v celom rozsahu zamietol. Predsedníčka vyzvala, že v prípade, ak by niektorý zo
senátorov mal záujem spracovať nejaké pripomienky, môže jej ich poslať. Následne vystúpil pán
Ing. S. Kubaľák s dotazom od študentov, či sa celouniverzitne neuvažuje o posune termínov
odovzdávania záverečných prác – BC, DP, ale aj dizertačných prác s ohľadom na pretrvávajúcu
pandemickú situáciu. Dôvodom je potreba dokončenia meraní v laboratóriách, prípadne zapožičanie
meracej techniky z UNIZA. Zároveň ho zaujímalo, či by bola možnosť v prípade meraní sa ubytovať
na internátoch UNIZA. Predsedníčka AS FPEDAS mu odpovedala, že minulý týždeň UNIZA
dostala usmernenie od hlavného hygienika k tejto téme a v súčasnosti UNIZA pripravuje príkaz
rektora, ktorý bude upravovať túto situáciu ako aj podmienky za ktorých je možné vykonávať
merania, či byť ubytovaný na internátoch. Následne sa ešte pán S. Kubaľák pýtal na možnosti
zjednotenia štruktúry metodického spracovania záverečných prác -BC a DP na úrovni fakulty,
zavedenie jednej rovnakej šablóny na celej fakulte (napr. rozdielne citovanie, číslovanie a pod. ).
Pán dekan sa vyjadril, že univerzitný a fakultný layout už máme jednotný dlhodobo a z pozície
fakulty v poslednej akreditácii boli podmienky pre záverečné semináre, či BP alebo DP nastavené
štandardne pre všetky katedry FPEDAS, tzn., že by mali byť jednotné a prípadné odlišnosti môžu
byť len v dôsledku charakteru témy, ktorú daná práca spracováva. K uvedenému sa vyjadrila aj pani
doc. Bartošová, ktorá uviedla, že predsa študenti dostávajú všetky potrebné informácie na seminári
k záverečnej práci. Predsedníčka uviedla, že existuje jednotné metodické usmernenie MŠVVaŠ SR,
ktoré stanovuje postup pri spracovaní záverečných prác a ktorý napr. z pohľadu citovania umožňuje
viaceré citačné štýly, čo ostatne aj svetové vedecké časopisy.
V Žiline 22.02.2021
zápisnicu vyhotovila predsedníčka AS FPEDAS: doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD.
overil: doc. Ing.Branislav Kandera, PhD.

