
 

Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 15.03.2021 o 12.00 hod. 

Miesto a čas rokovania: on-line MS Teams 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 15 z 21 členov) 

Ospravedlnení: B. Buková, V.Bartošová, K.Cáderová, S.Kubaľák 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program rokovania: 

1. Návrh na upravenie  schválených podmienok na prijatie na Bc. štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2021/2022. 

2.  Návrh zmeny  Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS (Návrh Dodatku č. 6 k 

Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS) 

3. Rôzne  

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou  zaslaný podkladový materiál:  

a) Návrh úpravy „infoletáku“= schválených podmienok na prijatie na Bc. štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2021/2022. 

b) Návrh zmeny organizačnej štruktúry KLD FPEDAS, návrh Dodatku č. 6 k Smernici č. 5 Organizačný 

poriadok FPEDAS 

Priebeh rokovania: 

V úvode  predsedníčka AS FPEDAS doc. Ing. JUDr.  A. Novák Sedláčková, PhD. otvorila zasadanie 

senátu, privítala  senátorov a hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD. Zároveň skonštatovala, že 

3 senátori sa ospravedlnili a o jednom nemá informácie.  

Následne predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s programom zasadania. Vzhľadom na 

počet prítomných  predsedníčka AS FPEDAS skonštatovala, že AS FPEDAS je uznášania schopný pre 

všetky body programu. Program zasadania bol schválený, tak ako bol  navrhnutý, všetkými zúčastnenými 

senátormi.  

Uznesenie č. 1: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh programu rokovania AS FPEDAS 

v zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. 

Prvým bodom rokovania bol – Návrh na upravenie  schválených podmienok na prijatie na Bc. 

štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2021/2022, ktorý predložil dekan FPEDAS a zároveň 

vysvetlil prítomným senátorom dôvody požadovanej zmeny, kedy je potrebné v podmienkach upraviť, 

že v prípade, že stredná škola pri koncoročnom vysvedčení uviedla  slovné hodnotenie študenta alebo 

hodnotenie „absolvoval“ pri všetkých predmetoch, aritmetický priemer známok sa vypočíta zo známok 

uvedených na polročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia. Následne predsedníčka vyzvala 

senátorov, či majú nejaké otázky a otvorila diskusiu. Prebehlo hlasovanie. Výsledky hlasovania potvrdil 

Ing. J. Paľo, PhD. predseda sčítacej komisie. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 15 členov 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh na upravenie schválených 

podmienok prijímania študentov na bakalárske štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2021/2022 v 



súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení́ neskorších predpisov ako aj v súlade s 

Rokovacieho poriadku Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.“ 

Druhým bodom rokovania bol- Návrh zmeny Organizačného poriadku  FPEDAS – Návrh Dodatku č. 

6 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS, ktorý predložil dekan FPEDAS a zároveň vysvetlil 

prítomným senátorom dôvody požadovanej zmeny, kedy tieto zmeny sú odôvodnené graduačným rastom 

zamestnancov katedry leteckej dopravy. Následne predsedníčka vyzvala senátorov, či majú nejaké otázky 

a  prebehlo hlasovanie. Výsledky hlasovania potvrdil Ing. J. Paľo, PhD. predseda sčítacej komisie. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 15 členov 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 
Návrh zmeny Organizačného poriadku  FPEDAS bol schválený tak, ako bol predložený na rokovanie AS FPEDAS. 

Uznesenie č. 3: „ AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh Dodatku č.6 k Smernici č. 5 

Organizačný poriadok FPEDAS  v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 1 ods. 18 písm. a) Rokovacieho poriadku AS 

FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.“ 

Posledným bodom rokovania bolo Rôzne. Predsedníčka vyzvala senátorky a senátorov, či majú nejaké 

pripomienky do rôzneho. V rôznom informovala  predsedníčka senátorov o doručení informácií z Rady 

vysokých škôl od prof. Čorejovej, ktorá v RVŠ zastupuje FPEDAS. Prof. Čorejová informovala o postoji 

RVŠ ako aj o diskusii s reprezentantmi MŠVVaŠ SR k návrhu nového „konsolidovaného znenia“ zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktorý prináša veľké množstvo zmien hlavne v oblasti 

samosprávneho riadenia univerzít ako aj fakúlt, a zároveň je tam mnoho nepresností, ktoré sa potvrdili 

a na tento návrh  reaguje akademická obec len s veľkou nevôľou, kedy poukazuje na nepresnosti 

a nejasností v zámere navrhovateľa. V diskusii vystúpil aj Ing. J.Paľo, PhD. ako aj prof. Klieštik, ktorý 

informovali o dianí v AS UNIZA ako aj o stave predkladanej novely a jej posunutia do medzirezortného 

pripomienkového konania bez zásadných zmien. Medzi predstaviteľmi VŠ a MŠVVaŠ SR nastal 

konsenzus na zámere spoločne pripraviť nový návrh na zmenu zákona o VŠ, kedy MŠVVaŠ SR 

prisľúbilo spracovať zámer cieľov, ktoré touto novelou sleduje, ktoré budú predložené reprezentantom 

vysokých škôl na prerokovanie. Tento zámer bol zaslaný minulý týždeň, ale obsahovo je totožný 

s pôvodným predkladaným znením. Predsedníčka AS FPEDAS konštatovala, že je podľa jej názoru 

neprimeraný záujem o riešenie problematiky vysokého školstva v SR v čase, kedy by bolo omnoho 

prínosnejšie, efektívnejšie a potrebnejšie sa venovať problematike základných a stredných škôl a riešenia 

nespočetného množstva problémov tu. Na úrovni vysokých škôl je potrebné pripraviť všetky podklady 

k novému spôsobu „akreditácie“- v súlade so štandardami SAAVŠ ako aj v súlade so zákonom č. 

269/2018 Z.z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. V prípade nových informácií budú 

členovia AS FPEDAS obratom informovaní. Na záver uviedla predsedníčka ASFPEDAS, že v blízkej 

dobe je plánované ďalšie rokovanie AS FPEDAS, kedy predmetom rokovania bude: 

• Správa o činnosti FPEDAS za rok 2020 

• Správa o hospodárení FPEDAS za rok 2020 

• Správa o činnosti AS FPEDAS za rok 2020 

• Dlhodobý strategický zámer FPEDAS 2021-2027 

• Zmena študijného poriadku FPEDAS s ohľadom na lehotu pre podanie prihlášok k ŠZS 

• Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2021 

V Žiline 15.03.2021 

zápisnicu vyhotovila predsedníčka AS FPEDAS: doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD. 

overil: doc. Ing.Branislav Kandera, PhD. 


