
Správa o činnosti Akademického senátu fakulty PEDAS, ŽU v Žiline za rok 2015 

1. Akademický senát fakulty PEDAS ŽU v Žiline sa v roku 2015 stretol 3 krát na 1., 2. a 3.-ťom 

zasadnutí. Účasť na zasadnutiach je v priloženej tabuľke 

Zasadnutie č.: Počet zúčastnených:  Percento účasti: 

1 18 90% 

2 16 80% 

3 11 55% 

AS v priebehu celého roku pracoval v neúplnej zostave 20 členov AS, z toho dôvodu, že už pri 

voľbách nebola kompletne kreovaná študentská časť AS. Za katedru VD nebol zvolený zástupca 

študentov, lebo nebol podaný žiaden návrh.  Neprítomní členovia AS sa v primeranej dobe 

ospravedlnili. Zasadnutí AS sa podľa potreby prerokovávaných materiálov zúčastňovali 

akademickí funkcionári fakulty.  

Materiály prerokovávané v AS boli rozposielané členom AS v primeranej dobe, obyčajne jeden 

týždeň pred rokovaním.  

2. V roku 2015 AS na svojom 1. zasadnutí v zmysle Zásad volieb do AS FPEDAS § 1 ods. 2 zvolil: 

 predsedu Akademického senátu F PEDAS, 

 predsedu Zamestnaneckej a Študentskej komory AS F PEDAS. 

3. V roku 2015 AS na svojom 2. zasadnutí prerokoval a schválil nasledovné materiály, a vykonal 

nasledujúce voľby: 

 Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2014; 
 Návrh rozpočtu Fakulty PEDAS na r. 2015 ( prílohy: Podrobné rozdelenie rozpočtu na 

základe výkonov na FPEDAS a Metodika rozpisu dotácií z MŠVVŠ SR); 
 Výročná správa o činnosti FPEDAS za rok 2014; 
 Návrh podmienok na prijatie na štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2016/2017; 
 Návrh na vytvorenie robotníckeho pracovného miesta na KCMD; 
 Voľba zástupcu - člena do Rady vysokých škôl, zvolená  Ing. Sandra Krollová, PhD.; 
 Voľba tajomníka AS, zvolená doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.. 

4. V roku 2015 AS na svojom 3. zasadnutí prerokoval a schválil nasledovné materiály: 

 Dlhodobý zámer fakulty PEDAS na roky 2016-2020; 
 prof. Ing. T. Klieštika, PhD. za člena vedeckej rady FPEDAS; 
 Zmeny zásad volieb do akademického senátu. 

5. AS sa v rámci svojich zasadnutí zaoberal aj viacerými inými podnetmi, ktoré boli buď súčasťou 

schváleného programu alebo vyplynuli z bodu programu rôzne. Bližšie informácie k uvedenému 

možno získať v zápisniciach zo zasadnutí AS. 

6. Rokovania AS viedol predseda AS, ktorý sa pravidelne zúčastňoval zasadnutia kolégia dekana 

fakulty PEDAS. Zápisnice zo zasadnutí AS sú umiestňované na webovom sídle fakulty. Úlohy AS 

fakulty PEDAS v roku 2015 boli splnené.  

 

V Žiline, 11.4.2016 


