Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2020
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 2020 sa uskutočnilo 6 zasadnutí AS FPEDAS.
1. Zasadnutie AS FPEDAS v roku 2020 sa uskutočnilo dňa 17.02.2020, kde bolo
prítomných 18 z 21 členov AS FPEDAS a AS FPEDAS bol uznášaniaschopný vo
všetkých bodoch programu. K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke
zaslaný́ podkladový́ materiál v súlade s Rokovacím poriadkom AS FPEDAS. V zmysle čl.
1 ods. 9 a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS bol schválený program rokovania AS
FPEDAS, ktorý bol prerokovaný a AS FPEDAS prijal nasledujúce Uznesenia k bodom
programu:
1.1 Návrh na odvolanie člena Vedeckej rady FPEDAS, kedy 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 odvolal člena
Vedeckej rady FPEDAS prof. Ing. M. Šulgana, PhD. na jeho na vlastnú žiadosť so
súhlasom dekana.
1.2 Návrh na schválenie člena Vedeckej rady FPEDAS, kedy AS FPEDAS v súlade s § 27
ods.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 schválil pána doc.
Ing. V. Konečného, PhD. za člena Vedeckej rady FPEDAS.
1.3 Návrh na zmenu Organizačného poriadku FPEDAS, kedy 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. 2 k Smernici č. 5 – Organizačný poriadok Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov Žilinskej univerzity v Žilin s účinnosťou k 01.03.2020.
1.4 V bode Rôzne bola riešená možnosť zriadenia materskej škôlky pre deti zamestnancov
a študentov UNIZA, na základe zverejnenej výzve MPSVR SR – „Podpora vytvárania
flexibilných foriem starostlivosti o deti“. Predsedníčka AS FPEDAS informovala, že
túto požiadavku už obdržala a zaslala predsedovi AS UNIZA doc. Ing. N. Adamkovi,
PhD., ktorý ju prisľúbil predniesť na vedení UNIZA. Zároveň v diskusii vystúpili aj Ing.
J.Paľo a Dr. h.c. prof. Ing. T. Čorejová, PhD., ktorí informovali, že táto téma už v
minulosti bola predmetom rokovania AS UNIZA a je to problematika veľmi
komplikovaná hlavne z pohľadu legislatívneho. Zároveň bola zodpovedaná aj otázka
schvaľovania podmienok na prijímanie študentov na novo akreditované študijné
programy AS FPEDAS.
2. Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 31.3.2020, kde bolo prítomných 17 z 21
členov AS FPEDAS, kedy s ohľadom na pandemickú situáciu sa rokovanie konalo
prostredníctvom MS Teams. AS FPEDAS bol uznášaniaschopný vo všetkých bodoch
programu. K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke zaslaný
podkladový materiál v súlade s Rokovacím poriadkom AS FPEDAS. V zmysle čl. 1 ods. 9
a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS bol schválený program rokovania AS FPEDAS,
ktorý bol prerokovaný a AS FPEDAS prijal nasledujúce Uznesenia k bodom programu:

2.1 Návrh_zmenu_podmienok_prijatia_Bc (FPEDAS_infoletak_BC_2020_2021), kedy
AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh na upravenie schválených
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 zneni ́
neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku Akademického senátu
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.
2.2 Návrh_zmenu_podmienok_prijatia_Ing (FPEDAS_infoletak_ING_2020_2021), kedy
AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh na upravenie schválených
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 zneni ́
neskorších predpisov ako aj v súlade s Rokovacieho poriadku Akademického senátu
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.
2.3 V bode rôzne vystúpila predsedníčka AS FPEDAS - JUDr. doc. Ing. A. Novák
Sedláčková, PhD, ktorá informovala pripravenej Správe o činnosti AS FPEDAS za rok
2019, ktorú pošle senátorom na pripomienkovanie.
3. Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 25. 5.2020, kde bolo prítomných 15 z 21
členov AS FPEDAS, kedy s ohľadom na pandemickú situáciu sa rokovanie konalo
prostredníctvom MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3aaa9f96b02a6344998c75ea1066bf56bb%40thread.tacv2/1590009939889?contex
t=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07ea0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba216781c5ea5f40%22%7d)
AS FPEDAS bol
uznášaniaschopný vo všetkých bodoch programu. K jednotlivým bodom rokovania bol
elektronicky k pozvánke zaslaný podkladový materiál v súlade s Rokovacím poriadkom AS
FPEDAS. V zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS bol schválený
program rokovania AS FPEDAS, ktorý bol prerokovaný a AS FPEDAS prijal nasledujúce
Uznesenia k bodom programu:
3.1 Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2019, kedy AS
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Výročnú správu o
činnosti FPEDAS za rok 2019.
3.2 Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2019, kedy AS
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov Výročnú správu o
hospodárení FPEDAS za rok 2019
3.3 Návrh na schválenie Dodatku č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FPEDAS, kedy bola
vznesená požiadavka na odstránenie písm. b) a d) návrhu ako nadbytočných.
Predsedníčka doc. Novák Sedláčková k návrhu uviedla, že v prípade písm. b) nemá ako
predkladajúca námietky, ale v prípade písm. d) trvá na tomto bode s odkazom na zákon
o vysokých školách. Ing. Šalaga, PhD. navrhoval, že by bolo vhodné písm. b) ponechať.
Na základe tejto diskusie požiadala predsedníčka o hlasovanie o vylúčenie písm. b) z
návrhu Dodatku č. 2, kedy výsledky hlasovania boli za: 13 z 15 a 2 sa zdržali. Na
základe výsledkov hlasovania požiadala predsedníčka o hlasovanie o upravenom bode
rokovania a AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil 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 doplneni ́ niektorých zákonov v zneni ́ neskorších predpisov Dodatok č. 2 k
Rokovaciemu poriadku Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov Žilinskej univerzity v Žiline.
3.4 V bode Rôzne vystúpila predsedníčka AS FPEDAS - JUDr. doc. Ing. A. Novák
Sedláčková, PhD, ktorá informovala o Správe o činnosti AS FPEDAS za rok 2019, ktorá
je zverejnená na web stránke FPEDAS v súlade so zákonom o vysokých školách.
Zároveň informovala o žiadosti dekana FPEDAS o zvolanie ďalšieho AS FPEDAS,

ktorý bude prerokovávať podmienky na prijatie na FPEDAS, ktorý by sa mal konať v
prvej polovici júna 2020. Následne už nikto z prítomných nemal pripomienky ani
požiadavky, tak predsedníčka poďakovala všetkým prítomným a ukončila zasadnutie.
Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 14.07.2020, kde bolo prítomných 12 z 21
členov AS FPEDAS. AS FPEDAS bol uznášaniaschopný vo všetkých bodoch programu.
K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke zaslaný podkladový materiál
v súlade s Rokovacím poriadkom AS FPEDAS. V zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho
poriadku AS FPEDAS bol schválený program rokovania AS FPEDAS, ktorý bol
prerokovaný a AS FPEDAS prijal nasledujúce Uznesenia k bodom programu:
4.1 Návrh podmienok prijímania študentov na bakalárske štúdium na FPEDAS pre akademický
rok 2021/2022, kedy AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh 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 znení neskorších predpisov ako
aj v súlade s Rokovacím poriadkom Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v
Žiline.
4.2 Návrh podmienok prijímania študentov na inžinierske štúdium na FPEDAS pre akademický
rok 2021/2022, kedy AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh podmienok
prijímania študentov na inžinierske štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2021/2022 v
súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov ako
aj v súlade s Rokovacím poriadkom Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v
Žiline.
4.3 . Návrh podmienok prijímania študentov na doktorandské štúdium na FPEDAS pre
akademický rok 2021/2022, kedy AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh
podmienok prijímania študentov na doktorandské 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 Rokovacím poriadkom Akademického senátu
FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline.
4.4 Návrh zmeny Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS- zmena organizačnej štruktúry
KE, KS, KLD, KCMD v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov-zmena organizačnej
štruktúry KE, KS, KLD, KCMD (Dodatok č. 3 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok
FPEDAS), odôvodnenie jednotlivých zmien vysvetlil dekan FPEDAS ako aj prítomní
zástupcovia jednotlivých katedier a o zmene organizačnej štruktúry každej Katedry sa
hlasovalo samostatne. S ohľadom na rovnaké výsledky hlasovania vo všetkých
samostatných hlasovaniach AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Dodatok č.
3 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods.
2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov zmena organizačnej štruktúry KE, KLD, KCMD bude účinná od 1.8.2020 a v prípade KS
od 1.9.2020.
4.5 Rôzne- pripomienky ku komplexnému hodnoteniu zamestnancov UNIZA, kedy senátori
požiadali pána dekana o doručenie pripomienok prorektorovi UNIZA a o zastavenie
Hodnotenia zamestnancov UNIZA za rok 2019 do odstránenia chýb systému. Pán doc. Ing.
J. Mašek, PhD. zaslal predsedníčke AS FPEDAS 6.7.2020 aktuálne projektové výzvy na
vytvorenie detského centra na univerzite, táto informácia bola zaslaná predsedovi AS
UNIZA (6.7.2020). Zatiaľ bez odpovede. Zároveň bolo uvedené, že je potrebné osloviť
ohľadom tejto výzvy vedenie UNIZA ako aj projektové oddelenie UNIZA. Na ďalšom
rokovaní AS UNIZA sa budú senátori informovať o postupe pri spracovaní požiadaviek
akademickej obce a jednotlivých senátorov smerom k predsedovi AS UNIZA a o spôsobe
ich riešenia. Ďalej v bode rôzne vystúpila doc. Ing. B. Buková, PhD. s požiadavkou na
4.

dodatočné informácie ohľadne nového spôsobu využívania parkovacích služieb v areály
UNIZA. Pán dekan FPEDAS prof. Ing. M. Poliak, PhD. tieto informácie zistí a oznámi
zamestnancom FPEDAS. V bode rôzne vystúpil senátor Ing. R. Slávik s požiadavkou na
flexibilnejšiu komunikáciu doktorandov FPEDAS s prodekanom pre vedu a výskum
FPEDAS.
Zasadnutie ASFPEDAS sa uskutočnilo dňa 28.09.2020, kde bolo prítomných 16 z 21
členov AS FPEDAS. AS FPEDAS bol uznášaniaschopný vo všetkých bodoch programu. K
jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke zaslaný podkladový materiál v
súlade s Rokovacím poriadkom AS FPEDAS. V zmysle čl. 1 ods. 9 a 10 Rokovacieho
poriadku AS FPEDAS bol schválený program rokovania AS FPEDAS, ktorý bol
prerokovaný a AS FPEDAS prijal nasledujúce Uznesenia k bodom programu:
5.1 Návrh rozpočtu fakulty FPEDAS na rok 2020, ktorý predložil dekan v súlade s čl. I ods. 18
písm. d) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v
Žiline (v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov). V diskusii vystúpili viacerí senátori (prof. RNDr. Ing. K. Achimský,
CSc., doc. Ing. B. Buková, PhD., Mgr. P. Böhm, PhD.; doc. JUDr. A. Novák Sedláčková,
PhD.), ich otázky zodpovedal dekan fakulty. Po ukončení diskusie prebiehalo hlasovanie
a 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.
5.2 Návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 3- Študijný poriadok FPEDAS Žilinskej univerzity
v Žiline, ktorý predložil na rokovanie dekan FPEDAS. Na základe pripomienky
Legislatívnej komisie AS UNIZA bola upravená finálna verzia a AS FPEDAS Žilinskej
univerzity v Žiline schválil návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 3- Študijný poriadok Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s § 27 ods.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.
5.3 Návrh zmeny Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS, ktorý predložil dekan fakulty
a zdôvodnil aj senátor doc. Ing. Martin Kendra, PhD., kedy AS FPEDAS Žilinskej univerzity
v Žiline schválil návrh Dodatku č. 4 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.
5.4 Rôzne: Návrh harmonogramu volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KE, KVD, KŽD
a doktorandského štúdium FPEDAS- Vyhlásenie doplňujúcich volieb, kedy vystúpila
predsedníčka AS FPEDAS s Návrhom harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej
časti AS FPEDAS za KE, KVD, KŽD a doktorandského štúdia FPEDAS. Pripomienky k
tomuto návrhu mal prof. Ing. K. Achimský, PhD. ako aj Mgr. P. Böhm, PhD., ich
pripomienky boli zapracované. Návrh harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej
časti AS FPEDAS za KE, KVD, KŽD a doktorandského štúdia FPEDAS bol schválený a
doplňujúce voľby boli vyhlásené dňa 28.9.2020.
S ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v SR a potrebu vykonania doplňujúcich
volieb do AS FPEDAS za KE, KVD, KŽD a doktorandského štúdia FPEDAS bolo po
podrobnom zvážení rozhodnuté o vykonaní týchto volieb prostredníctvom MS Teams, kedy
pre každú skupinu študentov bola vytvorená skupina v MS Teams, zároveň z tohto dôvodu
bola organizáciou týchto volieb poverená Stála volebná komisia a bol predložený návrh na
časový harmonogram volieb, kedy po jeho podrobnom preskúmaní AS FPEDAS vyhlásil
dňa 28.9.2020 doplňujúce voľby do AS FPEDAS, ktoré majú byť vykonané v súlade so
schváleným harmonogramom.
5.

Ďalej v tomto bode vystúpil prof. Ing. T. Klieštik, PhD. s otázkou na pána dekana ohľadom
novej metodiky tvorby rozpočtu v ďalšom akademickom roku. Následne v rôznom vystúpil
Mgr. P. Böhm, PhD. s otázkami na pána dekana ohľadom aktuálnych epidemiologických
opatrení v rámci ŽU. Ďalej v tomto bode vystúpila senátorka Bc. D. Kapečková s otázkou
organizovania imatrikulácií. Všetky otázky zodpovedal dekan fakulty. Následne sa senátori
dohodli na predbežných termínoch ďalších zasadaní AS FPEDAS počas akademického roka
2020/2021.
6. Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 26.10.2020, kedy bolo prítomných 12 z 21
členov a kedy s ohľadom na pandemickú situáciu sa rokovanie konalo
prostredníctvom
MS
Teams
(https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a1649e93a276d4c47bb32434141c0d265%40thread.tacv2/1603353854930?context=%7

b%22Tid%22%3a%228324ff4b-

14c8-4bf5-b07e- a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-6781c5ea5f40%22%7d). AS

FPEDAS
bol uznášaniaschopný a k jedinému bodu rokovania bol elektronicky k pozvánke zaslaný
podkladový materiál v súlade s Rokovacím poriadkom AS FPEDAS. V zmysle čl. 1 ods. 9
a 10 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. AS FPEDAS rokoval o Návrhu Stanoviska AS
FPEDAS k Národnému integrovanému plánu „Moderné a úspešné Slovensko“, kedy
dokument
bol
zverejnený:
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnejpolitiky/strategicke- materialy/ine-strategicke-materialy/. V úvode predsedníčka AS JUDr.
doc. Ing. A. Novák Sedláčkovú, PhD. otvorila rokovanie senátu, privítala senátorov ako aj
nových senátorov zvolených v doplňujúcich voľbách.V diskusii vystúpil doc. Kendra, Mgr.
Böhm, PhD., prof. Gnap, Ing. Kalina, PhD. AS FPEDAS sa stotožnil s návrhom stanoviska
AS UNIZA, kedy však ešte navrhuje doplniť nie len pripomienky z pohľadu okliešťovania
samosprávnej pôsobnosti orgánov univerzity a fakúlt, ale aj z pohľadu odbornosti, resp.
rozpornosti daného dokumentu, kedy navrhoval doplniť: „Zároveň je v niektorých svojich
častiach „rozporný“, kedy na jednej strane presadzuje znižovanie počtu študijných
programov, a na druhej strane presadzuje vytváranie nových študijných programov s
dôrazom na internacionalizáciu, ktorú podporí možnosť obsadzovania miest doc./prof. aj
bez toho, aby osoby obsadzujúce tieto miesta museli spĺňať požiadavky na vedeckopedagogický titul doc./prof.“ Úplné znenie stanoviska je zverejnené v zápisnici z AS
FPEDAS zo dňa 26.10.2020.
Počas celého roka rokovania AS FPEDAS viedla predsedníčka AS FPEDAS, ktorá sa
pravidelne zúčastňovala zasadnutí Kolégia dekana FPEDAS. Zápisnice zo zasadnutí AS
FPEDAS sú umiestňované na webovom sídle fakulty. Úlohy AS fakulty PEDAS v roku 2020
boli splnené a napriek nepriaznivým okolnostiam AS FPEDAS pracoval v priebehu celého roka
veľmi intenzívne a flexibilne.
V Žiline 24.5.2021

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD., v.r.
predsedníčka AS FPEDAS

