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Zápisnica č. 2 z rokovania AS Fakulty PEDAS 
 

 

Dňa: 30.6.2015 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (16 z 20 členov). 

Ospravedlnení: Ing. Martina Rypáková, Viktória Karabová, Boris Ďurko, Peter Bátory 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (4). 

 

Program rokovania AS 

1) Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2014 

2) Návrh rozpočtu Fakulty PEDAS na r. 2015 ( prílohy: Podrobné rozdelenie rozpočtu na 

základe výkonov na FPEDAS a Metodika rozpisu dotácií z MŠVVŠ SR) 

3) Výročná správa o činnosti FPEDAS za rok 2014 

4) Návrh podmienok na prijatie na štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2016/2017 

5) Návrh Štatútu brokerského centra leteckej dopravy 

6) Návrh na vytvorenie robotníckeho pracovného miesta na Katedre cestnej a mestskej 

dopravy v 5. platovej triede s obsahom pracovnej činnosti podľa Katalógu pracovných 

činností: pracovné činnosti z okruhu manipulácie, vedenie skladu drobného hmotného 

majetku a pomocného materiálu a vedenie predpísanej evidencie v zariadení. 

7) Voľba zástupcu - člena do Rady vysokých škôl 

8) Voľba tajomníka AS 

9) Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

K príslušným bodom rokovania boli včas dodané podkladové materiály. 

 

V úvode predseda AS prof. Achimský otvoril zasadnutie senátu, privítal hostí - pani dekanku a jej 

spolupracovníkov z vedenia fakulty. Následne pán predseda oboznámil prítomných s programom 

zasadnutia a oslovil senátorov, či majú prípadne ďalší návrh do rokovania. Vzhľadom na počet 

prítomných skonštatoval, že AS je uznášania schopný.  

 

1) Prvým bodom rokovania bola Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2014. Pani 

dekanka oboznámila prítomných s predloženým materiálom. Zo zákona je dekan povinný 

predkladať správu Akademickému senátu. Správa je zostavená vo forme, ktorú vyžaduje rektorát 

ŽUŽ. Informácie vychádzajú z údajov, ktoré spracovala pani tajomníčka fakulty. Pani tajomníčka 

uviedla, že správa je štruktúrovaná podľa predpisov: Dotačné zdroje, Nedotačné finančné zdroje, 

Štrukturálne fondy EÚ a cezhraničná spolupráca, Náklady a výnosy, Stav majetku. Pani dekanka si 

je vedomá niekoľkých formálnych chýb, ktoré budú opravené. 

 

Predseda senátu následne otvoril diskusiu. Pripomienky k predloženej správe boli dve: 

 Návrh na zmenu štruktúry správy, nakoľko niektoré informácie nie sú pre zamestnancov 

viditeľné (spotreba finančných prostriedkov na katedrách, priemerne odmeny na katedrách, 

priemerne platy na katedrách, ako bol dodržaný plán financovania a pod.). Záver z diskusie - 
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v budúcnosti môže senát vopred definovať doplnenie štruktúry správy o položky, ktoré by mala 

správa obsahovať. 

Na pripomienku reagovala pani tajomníčka - v minulosti bolo vyčítané, že správa je veľmi 

podrobne spracovaná. Okrem toho, sú tieto údaje uvedené v systéme SAP. Avšak je možné 

pripraviť správu aj podrobnejšie ako v súčasnosti. 

 V tabuľke 7 na strane 8 nie sú uvedené mená zodpovedných riešiteľov projektov. 

Pani tajomníčka uviedla, že projekt podpory zahraničných študentov nemá zodpovedného riešiteľa, 

ostatné dva projekty ich majú, takže budú mená zodpovedných riešiteľov doplnené. 

 

Po diskusii pán predseda navrhol hlasovanie o schválení výročnej správy tak, ako bola predložená 

s doplnením údajov vyplývajúcich z diskusie. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2014 

bola odsúhlasená v nasledovnom počte: 

Za   16 členov 

Proti  0 

Zdržali sa 0 

Po hlasovaní z dôvodu pracovných povinností odišiel z rokovania prof. Gnap a členka študentskej 

časti AS sl. Jacková. Vzhľadom na počet prítomných bol senát naďalej uznášania schopný. 

 

2) Druhým bodom rokovania bol Návrh rozpočtu Fakulty PEDAS na rok 2015. K tomuto návrhu 

boli predložené aj ďalšie súvisiace materiály: Podrobné rozdelenie rozpočtu na základe výkonov na 

FPEDAS a Metodika rozpisu dotácií z MŠVVŠ SR. 

O návrhu informovala pani dekanka. Zohľadnené boli všetky ukazovatele, ktoré sa na úrovni 

fakulty dali zohľadniť. Na tvorbe rozpočtu sa podieľalo vedenie fakulty, vzdelávaciu činnosť 

spracoval doc. Poliak spolu s UIKT, vedeckovýskumnú činnosť doc. Madleňák, projekty spracovala 

pani tajomníčka. Pred predložením do AS bol rozpočet prerokovaný s jednotlivými vedúcimi 

katedier. 

 

Pripomienky a otázky do diskusie: 

 Z ktorej publikačnej činnosti sa pri spracovávaní vychádzalo - zohľadnené boli publikácie za 

rok 2014, počet sa delí vždy za výkony z predchádzajúceho roku, ministerstvo berie do úvahy dva 

predchádzajúce roky. 

V súvislosti s tým bol predložený návrh na prerozdelenie na základe našich vnútorných kritérií. 

Kritéria metodiky z ministerstva sa každým rokom menia, metodiku dodržiava vedenie fakulty 

každý rok rovnako. Následne prebehla rozsiahla diskusia ohľadom zosúladenia kritérií na 

publikačnú činnosť pri prerozdeľovaní rozpočtu.  

Predložený bol ďalší návrh - ak sa budú používať iné koeficienty ako používa ministerstvo 

(odchýlky od pravidiel ministerskej metodiky), bude potrebné o tom senát vopred oboznámiť. 

 Sanácia niektorých katedier - ako bude táto problematika riešená do budúcna. 

Predložený bol návrh - zaviesť tabuľky, v ktorých budú uvedené sanácie za predchádzajúce roky za 

účelom získania prehľadu pri schvaľovaní návrhu rozpočtu fakulty. 

 

Po diskusii pán predseda navrhol hlasovanie o schválení navrhovaného rozpočtu tak, ako bol 

predložený. Návrh rozpočtu Fakulty PEDAS na rok 2015 bol odsúhlasený v nasledovnom počte: 

Za   12 členov 

Proti  0 

Zdržali sa 2 
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3) Tretím bodom rokovania bola Výročná správa o činnosti FPEDAS za rok 2014. Správu uviedla 

pani dekanka. Pred predložením do senátu sa hodnotí činnosť fakulty vo vedeckej rade, kde ju 

predniesli pani prodekani. Prodekan pre vzdelávanie doc. Poliak informoval, že štruktúra študijných 

programov zostala bez zmeny, počet študentov v dennom štúdiu je vyrovnaný (v každom roku je na 

fakulte približne 2100 študentov), pokles je zaznamenaný v externom štúdiu, avšak to isté sa 

pozoruje aj na ostatných fakultách. Ďalej pán prodekan informoval o počte študentov na 

jednotlivých študijných programoch, o záverečných prácach, venoval sa aj evidencii uchádzačov na 

úradoch prace (v porovnaní s ostatnými univerzitami výrazné malý počet našich absolventov), 

uplatneniu študentov, štipendiám a pod. Vedeckovýskumnú činnosť uviedol pán prodekan doc. 

Madleňák. Informoval o počte doktorandov v dennom a externom štúdiu, publikačnej činnosti na 

fakulte (celkovo pokles oproti predošlému roku, avšak v určitých kategóriách bol zaznamenaný 

nárast - zvýšenie počtu publikácií v indexovaných časopisoch), seminároch a konferenciách a 

vedeckovýskumných projektoch (zaznamenaný pokles). Pani dekanka oboznámila členov senátu o 

medzinárodnej spolupráci - zmluvná rovina (60 bilaterálnych zmlúv), nezmluvná rovina - osobné 

kontakty zamestnancov katedier. V minulom roku mala naša fakulta prvenstvo v zapojení študentov 

do programu Erasmus Plus. Je však potrebné posilniť mobility zamestnancov do zahraničia. 

V porovnaní s ostatnými fakultami mala FPEDAS najlepšiu publikačnú a projektovú činnosť. 

 

K uvedenej téme prebehla krátka diskusia. Prednesená bol formálna pripomienka: 

 V správe nie je uvedená jedna konferencia. 

Spracovanie výročnej správy závisí od podkladov, ktoré predložia jednotlivé katedry.  

 

Po diskusii pán predseda navrhol hlasovanie o schválení výročnej správy tak, ako bola predložená. 

Výročná správa o činnosti FPEDAS za rok 2014 bola odsúhlasená v nasledovnom počte: 

Za   14 členov 

Proti  0 

Zdržali sa 0 

 

4) Štvrtým bodom rokovania bol Návrh podmienok na prijatie na štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2016/2017. Návrh uviedla pani dekanka. Podmienky na prijatie na štúdium musia 

byť zverejnené do 20.9.2015. Podklady spracoval doc. Poliak, ktorý ich prekonzultoval s garantmi 

jednotlivých študijných programov. V návrhu je uvedený plánovaný počet študentov na dennom 

a externom štúdiu. Podmienky prijímania vychádzajú z akreditácie.  

 

Do diskusie boli predložené dve pripomienky: 

 V návrhu sú zahrnuté aj študijné programy podľa novej akreditácie, je potrebné k nim uviesť aj 

kvóty. 

Pán prodekan Poliak vysvetlil, že v zozname akreditovaných programov sa uvádzajú všetky 

študijné programy. Prítomný garant štúdia prof. Klieštik stanovil kvótu 25 študentov pre študijný 

program „Finančný manažment“ v inžinierskom štúdiu (bude doplnené na strane 2). 

 

Po diskusii pán predseda navrhol hlasovanie o schválení predkladaného návrhu. Návrh podmienok 

na prijatie na štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2016/2017 bol odsúhlasený v nasledovnom 

počte: 

Za  14 členov 

Proti  0 
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Zdržali sa 0 

5) Piatym bodom rokovania bol Návrh Štatútu brokerského centra leteckej dopravy, ktorý 

vypracoval prof. Ing. Andrej Novák, PhD. z Katedry leteckej dopravy. Pani dekanka sa vyjadrila, že 

nie je so štatútom stotožnená, preto by bolo vhodné o ňom na zasadnutí nehlasovať. Požiadala 

o hlasovanie „per rolam“ po zapracovaní pripomienok senátorov. 

Na základe toho bol materiál z hlasovania stiahnutý. 

 

6) Šiestym bodom rokovania bol Návrh na vytvorenie robotníckeho pracovného miesta na 

Katedre cestnej a mestskej dopravy v 5. platovej triede s obsahom pracovnej činnosti podľa 

Katalógu pracovných činností: pracovné činnosti z okruhu manipulácie, vedenie skladu drobného 

hmotného majetku a pomocného materiálu a vedenie predpísanej evidencie v zariadení. 

Pani dekanka zdôvodnila doplnenie miesta do organizačnej štruktúry katedry. Dvaja zamestnanci 

odišli do dôchodku (vedúci laboratórií a vedeckovýskumný pracovník). Jedno miesto je už 

obsadené, ale laboratórium si vyžaduje technika - robotníka. Preto vedúci katedry požiadal o 

vytvorenie nového miesta. 

 

Pán predseda požiadal prítomných o hlasovanie o predkladanom návrhu, ktorého výsledky boli 

nasledujúce:  

Za   14 členov 

Proti  0 

Zdržali sa 0 

 

7) Siedmym bodom rokovania bola voľba zástupcu - člena do Rady vysokých škôl. Pán predseda 

požiadal o návrhy zo strany senátorov.  

Navrhnutý bol jeden kandidát: Ing. Sandra Krollová, PhD. Navrhovaná členka AS s kandidatúrou 

súhlasila. Ostatní členovia boli taktiež oslovení. 

 

Následne prebehlo hlasovanie s výsledkom: 

Za   13 členov 

Proti  0 

Zdržali sa 1 

Na základe výsledkov hlasovania sa členom RVŠ za fakultu PEDAS stala Ing. Sandra Krollová, 

PhD. 

 

8) Predposledným bodom rokovania bola voľba tajomníka AS.  

Predložený bol jeden kandidát: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. Navrhovaná členka AS s 

kandidatúrou súhlasila. 

 

Následne prebehlo hlasovanie s výsledkom: 

Za   13 členov 

Proti  0 

Zdržali sa 1 

Na základe výsledkov hlasovania sa tajomníkom AS fakulty PEDAS stala doc. Ing. Bibiána 

Buková, PhD. 
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9) V časti Rôzne bolo predložených niekoľko dotazov. 

 Na základe informácie zo strany senátorov, že prostredníctvom grantu je možné získať 

finančné prostriedky na zriadenie škôlky, o ktorú je záujem zo strany zamestnancov, prebehla 

diskusia na danú tému. Záver diskusie  - túto možnosť je vhodné riešiť na celouniverzitnej úrovni, 

preto bude prednesená Akademickému senátu ŽUŽ. Je však potrebné zistiť relevantný záujem 

u zamestnancov fakulty. Tajomníčka senátu bude zamestnancov kontaktovať mailom, návrh bude 

predložený AS ŽUŽ v prípade aspoň 5 kladných odpovedí. 

 Na chodbe študijného oddelenia fakulty na prvom poschodí sa otvára spodný rad okien - hrozí 

nebezpečenstvo vypadnutia. O tejto skutočnosti budú oboznámené kompetentné osoby. 

 Doc. Kendra ako koordinátor fakulty informoval prítomných o rokovaniach ohľadom využitia 

budovy A v centre mesta. Požiadal prítomných o prípadné návrhy, ako by sa dala táto budova 

využiť pre potreby fakulty. Nové informácie bude ďalej delegovať na členov katedier. 

 

 

 

V Žiline 2. 7. 2015 

 

Zápisnicu vyhotovila:  Ing. Sandra Krollová, PhD. 


