
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

 

Dňa: 22.06.2017 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 08:00 h 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (15 z 16 členov) 

Ospravedlnení: 1 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (3) 

 

Program zasadania: 

1. Návrh podmienok prijatia na štúdium na FPEDAS pre ak. r. 2018/2019 v oboch stupňoch 

štúdia 

2. Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

K bodu rokovania bol elektronicky zaslaný podkladový materiál: Podmienky prijatia 

na štúdium na FPEDAS pre ak .r. 2018/2019, jednotlivým 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 jej spolupracovníkov z vedenia 

FPEDAS. 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 predseda AS 

skonštatoval, že AS je uznášania schopný.  

 

1. Prvým bodom rokovania bolo Schválenie návrhu podmienok prijatia na 

štúdium na FPEDAS pre ak. r. 2018/2019 v oboch stupňoch štúdia 

 

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

schválenia predkladaného návrhu v danom termíne a následne prodekan doc. Ing. M. Poliak, 

PhD. oboznámil senátorov so zmenami v návrhu podmienok prijatia na štúdium na FPEDAS 

v ak. r. 2018/2019 oproti predchádzajúcim podmienkam v ak. r. 2016/2017. Po diskusii, 

v ktorej senátori upozornili na formálne chyby návrhu a možnosti aktualizácie testov 

prijímacieho konania,  predseda senátu zahájil hlasovanie o schválení –  Návrhu podmienok 

prijatia na štúdium na FPEDAS pre ak. r. 2018/2019 v oboch stupňoch štúdia. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 15 členov 

Za: 15  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Návrh podmienok prijatia na štúdium na FPEDAS pre ak. r. 2018/2019 v bakalárskom 

a inžinierskom štúdiu bol schválený AS FPEDAS. 

 



2. Rôzne 

 

 V  bode rôzne nevystúpil žiaden senátor. 

Predseda AS prof. RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc  poďakoval senátorom za ich účasť na 

zasadaní AS. 

 

 

   

V Žiline 26.06.2017 

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

  

  

 


