
Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline za rok 2021 

 

 
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 2021 sa uskutočnilo 5 zasadnutí AS FPEDAS. 

 

1. Zasadnutie AS FPEDAS v roku 2021 sa uskutočnilo dňa 22.02.2021, 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 Uznesenie k Návrhu zmeny 

Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS v súlade s § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov-zmena organizačnej 

štruktúry KCMD, KŽD, KE a Brokerské centrum leteckej dopravy pre transfer technológií 

a znalostí do dopravy a dopravnej infraštruktúry formou Dodatku č. 5 k Smernici č. 5 

Organizačný poriadok F PEDAS. V rôznom informovala predsedníčka senátorov o 

doručení 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. Pán dekan informoval, že už 

prerokovali tento návrh aj na klube dekanov, ktorý ho v celom rozsahu zamietol. 

Predsedníčka vyzvala, že v prípade, ak by niektorý zo senátorov mal záujem spracovať 

nejaké pripomienky, môže jej ich poslať. Následne vystúpil pán Ing. S. Kubaľák s dotazom 

od študentov, či sa celouniverzitne neuvažuje o posune termínov odovzdávania 

záverečných prác – BC, DP, ale aj dizertačných prác s ohľadom na pretrvávajúcu 

pandemickú situáciu. Dôvodom je potreba dokončenia meraní v laboratóriách, prípadne 

zapožičanie meracej techniky z UNIZA. Zároveň ho zaujímalo, či by bola možnosť v 

prípade meraní sa ubytovať na internátoch UNIZA. Predsedníčka AS FPEDAS mu 

odpovedala, že minulý týždeň UNIZA dostala usmernenie od hlavného hygienika k tejto 

téme a v súčasnosti UNIZA pripravuje príkaz rektora, ktorý bude upravovať túto situáciu 

ako aj podmienky za ktorých je možné vykonávať merania, či byť ubytovaný na 

internátoch. Následne sa ešte pán S. Kubaľák pýtal na možnosti zjednotenia štruktúry 

metodického spracovania záverečných prác -BC a DP na úrovni fakulty, zavedenie jednej 

rovnakej šablóny na celej fakulte (napr. rozdielne citovanie, číslovanie a pod. ). Pán dekan 

sa vyjadril, že univerzitný a fakultný layout už máme jednotný dlhodobo a z pozície fakulty 

v poslednej akreditácii boli podmienky pre záverečné semináre, či BP alebo DP nastavené 

štandardne pre všetky katedry FPEDAS, tzn., že by mali byť jednotné a prípadné odlišnosti 

môžu byť len v dôsledku charakteru témy, ktorú daná práca spracováva. K uvedenému sa 

vyjadrila aj pani doc. Bartošová, ktorá uviedla, že predsa študenti dostávajú všetky potrebné 

informácie na seminári k záverečnej práci. Predsedníčka uviedla, že existuje jednotné 

metodické usmernenie MŠVVaŠ SR, ktoré stanovuje postup pri spracovaní záverečných 

prác a ktorý napr. z pohľadu citovania umožňuje viaceré citačné štýly, čo ostatne aj svetové 

vedecké časopisy.   

 



2. Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 15.3.2021, kde bolo prítomných 15 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 Uznesenia k bodom programu: 

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

akademický rok 2021/2022. 

2.2 Návrh zmeny Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS formou Dodatku č. 6 k 

Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS. 

2.3 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. ovysokých školách, ktorý prináša 

veľké množstvo zmien hlavne voblasti 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. 

 

3. Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 31. 5.2021, kde bolo prítomných 16 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 Uznesenia k bodom programu: 

3.1 Návrh na schválenie Výročnej správy o činnosti FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 ods. 

1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  

3.2 Návrh na schválenie Výročnej správy o hospodárení FPEDAS za rok 2020 podľa § 27 

ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov.  

3.3 Dlhodobý zámer FPEDAS na roky 2021-2027 podľa § 27 ods. 1 písm. f) zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  

3.4 Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2021 podľa § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.  



3.5 Návrh na vymenovanie prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy doc. Ing. Martina 

Bugaja, PhD. podľa § 27 ods.(1) písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3.6 Návrh zmeny organizačnej štruktúry FPEDAS formou Dodatku č. 7 k Smernici č. 5 

Organizačný poriadok FPEDAS podľa § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona 

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

3.7 Návrh Správy o činnosti AS FPEDAS za rok 2020.  

Zároveň v súlade so závermi rokovania AS FPEDAS zo dňa 28.9.2020 bola realizovaná 

konzultácia podrobného návrhu rozpočtu FPEDAS pre rok 2021 prostredníctvom MS 

Teams dňa 27.5.2021 o 10.00 hod., kedy dekan fakulty prezentoval podrobne návrh 

rozpočtu a v súlade so závermi konzultácie boli členom AS FPEDAS obratom zaslané aj 

podporné tabuľky ktomuto bodu rokovania, ktoré boli aj následne na rokovaní AS FPEDAS 

prezentované. 

V Rôznom informovala prof. Čorejová o poslednom vývoji v Rade vysokých škôl a prístupe 

a zmenám pri návrhu zmeny zákona o VŠ (https://www.srk.sk/sk/aktuality/495-vystupy-

zo-100-zasadnutia-srk ) a prof. Poliak poskytol krátke informácie k tejto problematike z 

Klubu dekanov. 

 

4.  Zasadnutie AS FPEDAS sa uskutočnilo dňa 25.08.2021, kde bolo prítomných 11 z 19 

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 Uznesenia k bodom programu: 

4.1 Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Bc., Ing. a PhD. štúdium 

na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023. 

4.2 Návrh na schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FPEDAS. 

4.3 Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej 

štruktúre FPEDAS –KCMD, KLD, KE, KKMaHI formou Dodatku č. 8. 

4.4 Návrh na zrušenia Študijného poriadku FPEDAS k 1.9.2021 s ohľadom na fakt, že bol 

dňa 28.6.2021 prijatý AS UNIZA celouniverzitný Študijný poriadok- Smernica č. 209 

-Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v 

Žiline, ktorý plne reflektuje požiadavky FPEDAS a pôvodný študijný poriadok 

FPEDAS bol základom pre nový celouniverzitný študijný poriadok. V súlade s čl.26 

ods. 4 Smernice č. 209 sú všetky súčasti povinné zosúladiť svoje Študijné poriadky s 

touto Smernicou najneskôr do 30.10.2021. 

Posledným bodom programu bolo rôzne, kde pani prof. Čorejová ako zástupkyňa FPEDAS 

v Rade vysokých škôl informovala senátorov o aktuálne prerokovávaných témach v Rade 

vysokých škôl a diskusii o výške školného pre externé štúdium, kedy zároveň požiadala 

senátorov o zaslanie ich prípadných pripomienok a námetov k tejto téme. Na záver 

predsedníčka poďakovala všetkým senátorom za ich ústretovosť, účasť na rokovaní aj v 

tomto letnom období a spoluprácu. Ďalšie rokovanie AS FPEDAS je plánované́ v novom 

akademickom roku. 

5.  Zasadnutie ASFPEDAS sa uskutočnilo dňa 4.10.2021, kde bolo prítomných 15 z 19 

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 Uznesenia k bodom programu: 



5.1 Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej 

štruktúre FPEDAS –KVD a KE formou Dodatku č. 9 . 

5.2 Schválenie „Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. 

stupeň štúdia (Bc.), 2. stupeň štúdia(Ing.) a 3. stupeň štúdia(PhD.) pre akademický rok 

2022/2023“ v súlade s článkom 3 ods.1 až 5 Smernicou č. 206 Zásady a pravidlá 

prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline. 

5.3 Návrh harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KVD a 

KŽD FPEDAS- Vyhlásenie doplňujúcich volieb. 

V rôznom vystúpila predsedníčka AS FPEDAS a informovala členov AS FPEDAS, že jej 

bola doručená zápisnica z rokovania študentskej časti AS FPEDAS zo dňa 24.9.2021, kde 

sa členovia študentskej časti dohodli na návrhoch kandidátov do Akreditačnej rady 

UNIZA, ktoré zaslala rektorovi ako aj na návrhoch do Rád jednotlivých študijných 

programov FPEDAS pre nasledujúce obdobie v súlade s vnútornými predpismi UNIZA 

(Smernicou č. 210 Štatút Akreditačnej rady Žilinskej univerzity v Žiline a Smernicou č. 

214 Štruktúry vnútorného systému zabezpečovania kvality na vytváranie, úpravu, 

schvaľovanie a zrušenie študijných programov na Žilinskej univerzite v Žiline). Následne 

poďakovala členom študentskej časti AS FPEDAS za aktivity, ktoré vykonávajú nad rámec 

svojich povinností, kedy v prvom týždni akademického roka vítali za študentskú 

akademickú obec nových študentov a pomáhali sa im zorientovať v priestoroch UNIZA, a 

zároveň im poskytli mnoho užitočných rád. K poďakovaniu sa pripojil aj prof. Poliak, 

dekan FPEDAS. Následne predsedníčka vyzvala ešte členov AS FPEDAS, či majú niečo 

na rokovanie a pán Ing. Kubaľák požiadal prof. Poliaka o upresnenie postupu v prípade, že 

by pri „limitovanej“ prezenčnej výučbe bolo zistené, že niekto z prítomných má chorobu 

COVID-19. Dekan upresnil príkaz rektora č.7/2021 a uviedol, že v každom prípade je vždy 

potrebné kontaktovať poverenú osobu, ktorá v súlade s aktuálne vtedy platnými 

opatreniami stanoví ďalší postup. 

 

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 

2021 boli splnené a napriek nepriaznivým okolnostiam AS FPEDAS pracoval v priebehu 

celého roka veľmi intenzívne a flexibilne. 

 

V Žiline 2.2.2022   doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD., v.r. 

predsedníčka AS FPEDAS 

 

 

 


