
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2019 

 

 
V súlade s § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VŠ) ako aj v súlade s článkom II Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu  Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity 

v Žiline (ďalej len „AS FPEDAS“)  raz za rok podáva AS FPEDAS akademickej obci FPEDAS 

správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom sídle vysokej školy najmenej na štyri roky. 

V roku 2019 sa uskutočnilo 5 zasadnutí AS FPEDAS. 

 

1. V súlade s §2 ods. 17 Zásad volieb do Akademického senátu FPEDAS zo dňa 26.3.2018 

(ďalej len „zásady volieb“) zvolal predseda Akademického senátu  FPEDAS (ďalej len 

AS FPEDAS“) prof. RNDr. Ing. K.  Achimský, CSc. ustanovujúce zasadnutie členov 

AS, ktoré sa uskutočnilo dňa 21.1.2019, kde bolo prítomných 19 z 21 členov AS 

FPEDAS. V zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS bol schválený 

program rokovania AS FPEDAS. Predseda AS FPEDAS prof. RNDr. Ing. K. Achimský, 

CSc. odovzdal jednotlivým senátorom ich menovacie dekréty v súlade s §2 ods. 18 zásad 

volieb. AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s §1 ods. 4 zásad volieb do 

Akademického senátu FPEDAS zvolil: 

1.1 za predsedu AS FPEDAS doc. Ing. JUDr. Alenu Novák Sedláčkovú, PhD. 

1.2 za tajomníka AS FPEDAS doc. Ing. Bibiánu Bukovú, PhD. 

1.3 za členov stálej volebnej komisie: Ing. Jozefa Paľa, PhD. (predseda SVK), 

Ing. Vladimír Šalaga, PhD. (člen za zam. časť) a Dominiku Kapečkovú( za 

študentskú časť). 

1.4 za zástupcu FPEDAS v Rade vysokých škôl Dr.h.c. prof. Ing. Tatianu 

Čorejovú, PhD. 

 

2. Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 1.4.2019, kde bolo prítomných 17 z 21 

členov AS FPEDAS. V zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS bol 

schválený program rokovania AS FPEDAS. 

2.1 AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline zvolil členov disciplinárnej 

komisie FPEDAS . Zamestnanecká časť Disciplinárnej komisie FPEDAS 

na nasledujúce 4. kalendárne roky bude v zložení: doc. JUDr. Ing. Alena 

Novák Sedláčková, PhD.(predseda), doc. Ing. Viera Bartošová, PhD., a doc. 

Ing. Anna Dolinayová, PhD.. Študentská časť na 1. kalendárny rok bude 

v zložení: Bc. Klaudia Muchová, Dominika Kapečková a Ing. Radovan 

Slávik. 

2.2 V súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov schválil AS FPEDAS Žilinskej univerzity v 

Žiline  zmenu Organizačného poriadku FPEDAS v súlade s čl. 1 ods. 18 

písm. a) Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. 

2.3 V súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov schválil AS FPEDAS Žilinskej univerzity v 

Žiline  Výročnú správu o činnosti FPEDAS za rok 2018. 

2.4 V súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov schválil AS FPEDAS Žilinskej univerzity v 

Žiline  Výročnú správu o hospodárení FPEDAS za rok 2018. 



2.5 V súlade s  čl. 4 ods. 5 zásad volieb do AS UNIZA zvolil AS FPEDAS 

Žilinskej univerzity v Žiline   za členov miestnej volebnej komisie do volieb 

AS UNIZA 2019  pána Ing. V. Šalagu, PhD. a slečnu Bc. K. Muchovú. 

2.6 V súlade s čl. 1 bod 3 Rokovacieho poriadku Rady vysokých škôl potvrdil 

AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline   za zástupkyňu FPEDAS v RVŠ 

pani Dr. h. c. prof. Ing. T. Čorejovú, PhD.. 

 

3. Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 13. 5.2019, kde bolo prítomných 15 z 21 

členov AS FPEDAS. AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh programu 

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

3.1 AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh rozpočtu FPEDAS 

na rok 2019 v súlade s § 27 ods. 1 písm.e) zákona č. 131/2002 Z.z. o 

vysokých školách v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s čl. I ods. 

18 písm. d) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FPEDAS 

Žilinskej univerzity v Žiline. 

3.2 V súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov schválil AS FPEDAS Žilinskej univerzity v 

Žiline  zmenu Organizačného poriadku FPEDAS v súlade s čl. 1 ods. 18 

písm. a) Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. 

3.3 Následne v rôznom vystúpil predseda volebnej komisie AS UNIZA za 

FPEDAS Ing. J. Paľo, PhD.  a informoval senátorov o výsledkoch volieb do 

AS UNIZA za FPEDAS, kedy úspešne zvolenými kandidátmi boli za 

zamestnaneckú časť: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD., Ing. Jozef Paľo, PhD., 

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. a za študentskú časť Ing. 

Andrea Cúgová a bc. Dominika Kapečková. 

 

4.  Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 25.6.2019, kde bolo prítomných 12 z 21 

členov AS FPEDAS. Predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s programom 

zasadania, kedy vzhľadom na počet prítomných  skonštatovala, že AS FPEDAS je 

uznášania schopný len pre prvé 3 body programu, 4. bod programu bol z toho dôvodu 

stiahnutý z programu zasadania. Upravený program zasadania bol schválený všetkými 

zúčastnenými senátormi. 

4.1 AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh podmienok 

prijímania študentov na bakalárske štúdium na  FPEDAS pre akademický 

rok 2020/2021 v súlade so  zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. 

4.2 AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh podmienok 

prijímania študentov na inžinierske štúdium na  FPEDAS pre akademický 

rok 2020/2021 v súlade so  zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. 

4.3 AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh podmienok 

prijímania študentov na doktorandské štúdium na  FPEDAS pre akademický 

rok 2020/2021 v súlade so  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v 

znení neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. 

 



5.  Zasadnutie ASFPEDAS sa uskutočnilo dňa 21.10.2019, kde bolo prítomných 19 z 21 

členov AS FPEDAS. Program zasadania bol schválený v súlade s čl. I. ods. 9 Rokovacieho 

poriadku ASFPEDAS všetkými zúčastnenými senátormi. 

5.1 AS FPEDAS v súlade s § 27 ods.1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. a) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 1 k Smernici č. 

4 - Štatút Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 

univerzity v Žiline. 

5.2 AS FPEDAS v súlades s §27ods.1 písm.a) a § 33 ods.3 písm.a) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 1 k Smernici č. 

3- Študijný poriadok Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

Žilinskej univerzity v Žiline. 

5.3 AS FPEDAS v súlade s § 27 ods.1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 1 k Smernici č. 

5 – Organizačný  poriadok Fakulty prevádzky aekonomiky dopravy a spojov 

Žilinskej univerzity v Žiline. 

5.4 AS FPEDAS v súlade s § 27 ods.1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. d) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje Dodatok č. 1 k 

Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Fakulty prevádzky a 

ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

 

AS FPEDAS sa v rámci svojich zasadnutí zaoberal aj viacerými inými podnetmi, ktoré boli 

buď súčasťou schváleného programu alebo vyplynuli z bodu programu Rôzne. Bližšie 

informácie k uvedenému možno získať v zápisniciach zo zasadnutí AS FPEDAS. 

 

Rokovania AS FPEDAS viedla predsedníčka AS FPEDAS, ktoryá sa pravidelne zúčastňovala 

zasadnutí Kolégia dekana FPEDAS. Zápisnice zo zasadnutí AS FPEDAS sú umiestňované na 

webovom sídle fakulty. Úlohy AS fakulty PEDAS v roku 2019 boli splnené. 

 

V Žiline 17.2.2020 

 

 

 


