
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

 

Dňa: 26.03.2018 

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

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 16 z 19 členov) 

Ospravedlnení: 1 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (3) 

 

Program zasadania: 

1. Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2017 

2. Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2017 

3. Zásady volieb do AS FPEDAS 

4. Rokovací poriadok AS FPEDAS 

5. Rôzne.  

Priebeh rokovania: 

K bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke  zaslaný podkladový materiál: 

Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2017, Výročná správa o činnosti fakulty za rok 

2017, Návrh nových zásad volieb do AS FPEDAS, Návrh nového rokovacieho poriadku AS 

FPEDAS. 

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 

F PEDAS. Pred samotným začatím rokovania AS pán predseda AS požiadal senátorov 

o minútu ticha za zosnulého senátora  RNDr. Milana Stacha, PhD. Následne 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 Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za 

rok 2017 

 

Tajomníčka fakulty Ing. V. Špalková oboznámila prítomných s obsahom Výročnej 

správy o hospodárení fakulty za rok 2017. Po diskusii, v ktorej sa senátori informovali 

o údajoch v jednotlivých častiach správy a zároveň upozornili  na formálne chyb vo výročnej 

správe, predseda AS zahájil hlasovanie o schválení – Výročnej správe o hospodárení 

FPEDAS za rok 2017. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 



Výročná správa o hospodárení FPEDAS za rok 2017 bola schválená AS FPEDAS. 

 

2. Druhým bodom rokovania bolo schválenie Výročnej správy  o činnosti FPEDAS 

za rok 2017 

 

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

Výročnej správy o činnosti fakulty  za rok 2017. Po diskusii, v ktorej senátori upozornili na 

potrebu zmien v externom štúdiu, zavedenie celoživotného vzdelávania na fakulte, predseda 

senátu zahájil hlasovanie o schválení –  Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2017. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

 

Výročná správa o činnosti FPEDAS za rok 2017 bola schválená AS FPEDAS. 

 

 

3. Ďalším bodom rokovania bolo schválenie Zásad volieb do AS FPEDAS. 

Predseda AS prof. RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc. oboznámil senátorov  s novým 

návrhom Zásad volieb do AS FPEDAS, ktoré po korekcii právneho oddelenia ŽU boli 

senátorom zaslané elektronicky pred rokovaním. Na základe diskusie boli niektoré body 

zásad upravené a doplnené,  následne predseda AS zahájil hlasovanie. 

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Zásady volieb do AS FPEDAS boli schválené AS FPEDAS. 

 

4. Štvrtým bodom rokovania bolo schválenie Rokovacieho poriadku AS FPEDAS 

 

Na základe výsledkov konzultácií s právnym oddelením ŽU, predseda AS oboznámil 

senátorov s návrhom nového Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. V diskusii senátori 

upozornili na formálne chyby návrhu a následne predseda AS zahájil hlasovanie. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  

Proti: 0 

Zdržali sa: 0 

Rokovací poriadok AS FPEDAS bol schválený AS FPEDAS. 



 

5. Rôzne 

V rôznom vystúpil predseda AS a požiadal senátorov zo študentskej časti AS a senátora 

z Katedry kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky - Mgr. Patrika Böhma, PhD. 

o zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS FPEDAS.  

V bode rôzne vystúpila doc. Ing. Bibiána Buková, PhD.  so žiadosťou   o elektronickom 

oznámení neúčasti senátorov na rokovaní AS, najmä študentskej časti AS pred plánovaným 

zasadaním AS FPEDAS, následne požiadala o stanovenie termínu ďalšieho zasadania AS 

FPEDAS.  

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

zasadaní AS. 

 

 

   

V Žiline 27.03.2018 

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

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

  

 


