
Výročná správa o činnosti Akademického senátu FPT v Púchove TnUAD 

za kalendárny rok 2018 
 

Akademický senát Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka (ďalej len AS FPT) podľa § 27 ods. 1 písm. l) Zákona NR SR č. 

131/2002 o vysokých školách podáva akademickej obci FPT raz za rok správu o svojej činnosti.  

 

AS FPT pracoval v roku 2018 v tomto zložení: 

 

zamestnanecká časť: 

 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. - predsedníčka AS FPT 

doc. Ing. Ján Vavro, PhD. – podpredseda AS FPT 

doc. RNDr. Ladislav Matejíčka, PhD. – predseda ekonomickej komisie 

Ing. Katarína Moricová, PhD. – podpredsedníčka legislatívnej komisie 

doc. Ing. Jela Legerská, PhD. 

Ing. Róbert Janík, PhD. 

Ing. Daniela Koštialiková, PhD. 

Ing. Dana Baluchová 

 

študentská časť: 

 

Ing. Ivan Labaj 

Ing. Beáta Pecúšová  

Bc. Matej Pajtáš 

Bc. Kristína Badurová  

 

V AS TnUAD v Trenčíne za FPT pracovali: 

prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. 

doc. Ing. Ján Vavro, PhD. (člen predsedníctva a predseda ekonomickej komisie AS TnUAD) 

Ing. Petra Kováčiková, PhD. 

Ing. Marcel Kohútiar 

Bc. Jana Kuricová 

 

V roku 2018 mal Akademický senát FPT šesť zasadnutí. Rokovania AS FPT boli verejné. Na 

základe pozvánky sa zasadnutia zúčastňovali: dekanka FPT, tajomníčka FPT, prodekani FPT, 

vedúci katedier FPT. Rokovania AS FPT boli zamerané na riešenie hlavných úloh fakulty. 

Rokovania vychádzali z platnej legislatívy (Zákon o VŠ a všeobecne záväzné práve predpisy). 



 AS FPT na svojich zasadnutiach riešil aktuálne problémy fakulty, orientoval sa na vecné 

a časové vymedzenie riešenia úloh a opatrení v súlade s kompetenciami, právami 

a povinnosťami AS FPT. Študenti cez svojich zástupcov v študentskej časti predkladali svoje 

požiadavky a pripomienky. 

Všetky zápisnice sú uložené na dekanáte FPT. 

 

AS FPT počas roka 2018 schválil: 

➢ výročnú správu AS FPT za rok 2018, 

➢ výročnú správu o činnosti FPT za rok 2017, 

➢ výročnú správu o hospodárení FPT za rok 2017, 

➢ návrh rozpočtu fakulty na rok 2018, 

➢ podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou  pre 

šk.r. 2019/2020 

➢ Disciplinárnu komisiu FPT 

 

Zasadnutia AS FPT prebiehali v nasledovných termínoch s uvedeným programom: 

Zápisnica č. 1/2018 z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FPT   

konaného dňa 23. 01. 2018 

Programu  rokovania:  

1. otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľov a zapisovateľa, 

2. kontrola plnenia úloh v zmysle predošlej zápisnice, 

3. schválenie Disciplinárnej komisie FPT. 

Rôzne 

 

Zápisnica č. 2/2018 z riadneho zasadnutia Akademického senátu FPT   

konaného dňa 23. 04. 2018 

Program  rokovania:  

1. otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľov a zapisovateľa, 

2. schválenie Výročnej správy o činnosti za rok 2017, 

3. schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty za rok 2017, 

4. schválenie návrhu rozpočtu FPT pre rok 2018.    

Rôzne 

 

 

 



Zápisnica č. 3/2018 z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FPT   

konaného dňa 14. 05. 2018 

Program  rokovania:  

1. otvorenie, schválenie programu rokovania, schválenie overovateľov a zapisovateľa, 

2. kontrola plnenia úloh v zmysle predošlej zápisnice,   

3. prerokovanie návrhu  inžinierskeho  ŠP materiálové inžinierstvo - externá forma  

Rôzne  

 

Zápisnica č. 4/2018 z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu FPT  

konaného dňa 22. 08. 2018 

Program  rokovania:  

1. otvorenie, schválenie programu rokovania   - predsedníčka AS FPT, 

2. kontrola plnenia úloh v zmysle predošlej zápisnice  - predsedníčka AS FPT, 

3. podmienky prijatia pre akademický rok 2019/2020  - dekanka FPT, 

4. schválenie zmien v organizačnej štruktúre FPT  - dekanka FPT, 

Rôzne 

 

Zápisnica č. 5/2018 z riadneho zasadnutia Akademického senátu FPT  

 konaného dňa 29. 11. 2018 

Program: 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania   - predsedníčka AS FPT, 

2. kontrola plnenia úloh v zmysle predošlej zápisnice  - predsedníčka AS FPT, 

3. príprava Výročnej správy AS FPT za rok 2018  - predsedníčka AS FPT, 

4. informácia o projektoch    - dekanka FPT, 

5. informácia zo zasadnutia AS TnUAD dňa 21. 11. 2018 - predsedníčka AS FPT, 

Rôzne  

 

Zápisnica č. 6/2018 z riadneho zasadnutia Akademického senátu FPT  

 konaného dňa 13. 12. 2018 

Program: 

1. otvorenie, schválenie programu rokovania   - predsedníčka AS FPT, 

2. kontrola plnenia úloh v zmysle predošlej zápisnice  - predsedníčka AS FPT, 

3. schválenie Výročnej správy AS FPT za rok 2018  - predsedníčka AS FPT, 

4. schválenie poplatkov za štúdium v ak. r. 2019/2020 - dekanka FPT  

5. informácia z VR FPT zo dňa 07. 12. 2018   - predsedníčka AS FPT, 



Rôzne 

 

 

Rôzne: 

Informácie z kolégia dekana,  z AS TnUAD, z VR FPT,  zo zasadnutí Rady VŠ SR a ŠRVŠ 

SR. Informácie o propagácii fakulty, k organizácii štúdia, aktivity fakulty – ako napr. 

študentské beánie FPT, Fashion show: prezentácia FPT v spolupráci s firmou Makyta a Odema 

v  máji 2018;  Trenčín Mesto módy: účasť FPT na prezentačnej výstave v dňoch 14. – 15. 09. 

2018, Futbalový turnaj o pohár dekanky FPT (4. ročník), propagácia FPT na stredných školách, 

a ostatných propagačných akciách, udelenie ocenenia FPT Centrom informačných technológií 

v Bratislave v kategórii Inovácia pre rok 2018 v oblasti vývoja elastomérnej zmesi; informácie 

o aktivitách našej fakulty v rámci DVV a DOT, ako aj o vedecko-populárnej akcii „Večer 

výskumníka, alebo veda nás baví“ v spolupráci s mestom Púchov, Gymnáziom Púchov a SOŠ 

Púchov, v Župnom dome;  o akciách ako Púchovský jarmok; prezentácií prác študentov KMI 

s oddelením PD na módnej súťaži v Pov. Bystrici a mnoho ďalších atď.  

 

 

 

 

V Púchove, 13. 12. 2018 


