
Zápisnica  z rokovania Akademického senátu FPEDAS 

Dňa: 31.05.2022 

Miesto a čas rokovania: BF 009 o 15:00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 14 z 20 členov) 

Ospravedlnení: P. Adamko, D.Kapečková, I.Kuzmová 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (3) 

Program zasadania: 

1. Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2021  

2. Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2021  

3.  Rôzne 

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou  zaslaný podkladový 

materiál tak, ako bolo uvedené aj v návrhu programu, a to materiály č. 1-2.  

V úvode  predsedníčka AS FPEDAS  doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD. 

otvorila zasadanie senátu, privítala  senátorov a hostí - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, 

PhD., pani tajomníčku FPEDAS Ing. V. Špalkovú a vedúceho katedry vodnej dopravy doc. Ing. 

A. Dávida, PhD. 

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 rokovania. Program rokovania bol schválený všetkými 

zúčastnenými senátormi (14). 

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 bolo – Schválenie  návrhu Výročnej správy o činnosti FPEDAS 

za rok 2021. Výročnú správu prezentoval pán dekan FPEDAS. Následne predsedníčka otvorila 

diskusiu k tomuto bodu programu, senátori nemali pripomienky.  Následne prebehlo hlasovanie 

o schválení predloženého návrhu. 

Výsledky hlasovania: prítomných 14 členov 

Za: 14  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Výročná správa o činnosti FPEDAS za rok 2021 bola schválená. 

 

Uznesenie č. 2: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Výročnú správu o 

činnosti FPEDAS za rok 2021 v súlade s  § 113am ods.12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov.“ 

Druhým bodom programu bol Návrh Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 

2021, návrh predniesla pani tajomníčka fakulty Ing. V. Špalková. V diskusii k návrhu vystúpili 

viacerí senátori: doc. Ing. M. Jurkovič, PhD.; doc. Ing. M. Kendra, Phd.; prof. Ing. T. Klieštik, 

PhD.; prof. Ing. J. Gnap, PhD., prof. Ing. K. Achimský,PhD.,  doc. Ing. V. Bartošová, PhD. 



a Ing. J. Paľo, PhD.  ich otázky zodpovedal pán dekan FPEDAS a pani tajomníčka FPEDAS. 

Po diskusií prebehlo hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania: prítomných 14 členov 

Za: 14  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Výročná správa o hospodárení FPEDAS za rok 2021 bola schválená.  

 

Uznesenie č. 3: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Výročnú správu o 

hospodárení FPEDAS za rok 2021 v súlade s  § 113am ods.12 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách v znení neskorších predpisov.“ 

 

  Posledným bodom rokovania AS FPEDAS bolo rôzne. V úvode tohto bodu oznámila 

predsedníčka AS FPEDAS informácie ohľadne aktuálneho počtu členov AS FPEDAS, 

vzhľadom na študentskú časť AS a ukončenie štúdia niektorých členov AS, a to sl. Pagáčovej, 

sl. Ondrejkovej, a zároveň oznámila doručenie žiadosti o prerušenie členstva sl. Cáderovej. 

Následne senátori diskutovali aj o nasledujúcom termíne rokovania. V tomto bode vystúpil 

senátor  doc. Ing. M. Jurkovič, PhD. s požiadavkou na zmenu metodiky rozdelenia rozpočtu na 

FPEDAS pre jednotlivé katedry, prebehla diskusia a vyjadrili sa viacerí senátori so záverom, 

že až po predložení Návrhu rozpočtu FPEDAS na rok 2022, pánom dekanom AS FPEDAS, 

budú senátori zvažovať možné úpravy metodiky. Zároveň s ohľadom na systém predkladania 

a diskusí k návrhu rozpočtu, ktorý bol schválený na rokovaní AS FPEDAS v roku 2020 

požiadala predsedníčka AS FPEDAS pána dekana, aby návrh rozpočtu bol zaslaný senátorom 

minimálne 10 dní pred rokovaním AS FPEDAS. Ďalej v tomto bode vystúpila pani  Dr. h.c. 

prof. Ing. T. Čorejová, PhD. s informáciami zo zasadania Rady vysokých škôl, ktorá má 

naplánované na 15.06. 2022 ďalšie zasadnutie.  

 

Ďalšie zasadnutie AS FPEDAS je plánované na 30.06. 2022. 

 

V Žiline 01.06.2022 

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

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

 


