
Zápisnica č. 6 z rokovania AS Fakulty PEDAS 

 

Dňa: 19.09.2016 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 14:00 h 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 12 z 20 členov) 

Ospravedlnení: 2 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (2) 

 

Program zasadania: 

1. Schválenie  dokumentu: Informácie o možnosti štúdia na FPEDAS pre akademický 

rok 2017/2018 

2. Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

K bodu rokovania boli elektronicky zaslané podkladové materiály členom 

akademického senátu. 

V úvode predseda AS prof. RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc. otvoril zasadanie senátu, 

privítal hostí - pani dekanku prof. Ing. A. Križanovú, CSc. a prodekana doc. Ing. Miloša 

Poliaka, PhD. Následne pán predseda AS oboznámil prítomných s programom zasadania 

a oslovil senátorov, so žiadosťou o pripadne návrhy zmeny programu rokovania, program 

rokovania bol schválený pôvodný.  Vzhľadom na počet prítomných skonštatoval, že AS je 

uznášania schopný.  

 

1. Prvým bodom rokovania bolo schválenie dokumentu: Informácie o možnosti 

štúdia na FPEDAS pre akademický rok 2017/2018 

Dekanka fakulty prof. Ing. Anna Križanová, CSc. oboznámila prítomných 

s predloženým dokumentom, otázky senátorov zodpovedal prodekan  doc. Ing. Miloša 

Poliak, PhD.  

 Po diskusii predseda senátu dal hlasovať o schválení  dokumentu Informácie 

o možnosti štúdia na FPEDAS pre akademický rok 2017/2018 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 11 členov 

Za: 11 členov 

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Dokument Informácie o možnosti štúdia na FPEDAS pre akademický rok 2017/2018 

bol schválený AS FPEDAS po zapracovaní formálnych pripomienok. 

 



2.  Rôzne 

V bode rôzne vystúpila doc. Dr. Ing. M. Majerčáková  so žiadosťou o zabezpečenie 

priestorov - miestnosti na fakulte FBI pre pedagógov medzi výučbovou. Senátorka  Monika  

Jacková sa informovala o zmenách v akademickom kalendári, na jej otázky odpovedal 

prodekan doc. Ing. M. Poliak, PhD. Ďalej v rôznom vystúpil  prof. Ing. J. Gnap, PhD.  

z návrhom na spätnú kontrolu prínosov zo zmien v akademickom kalendári. 

.   

V Žiline 20.09.2016 

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

overil predseda AS FPEDAS: prof. Ing. RNDr. Karol Achimský, CSc.   

  

 


