
Zápisnica č. 2 z rokovania AS Fakulty PEDAS 

 

 

Dňa: 31.1.2011 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10.00 hod. 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (20 z 21 členov). 

Ospravedlnení: Ing. Branislav Kandera, PhD. 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (3). 

 

 

Program rokovania AS 

1. Dlhodobý zámer F PEDAS na roky 2011 - 2015 

2. Návrh na zmenu štatútu F PEDAS 

3. Návrh na zmenu študijného poriadku F PEDAS 

4. Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

K príslušným bodom rokovania boli včas dodané podkladové materiály. 

 

1) V úvode predseda AS Dr. Milan Stacho otvoril rokovanie a privítal pani dekanku 

a ostatných hostí na zasadnutí AS. Vzhľadom na počet prítomných, pán predseda 

skonštatoval, ţe AS je uznášania schopný. 

 

2) Hlavným bodom rokovania bol dlhodobý zámer fakulty PEDAS na roky 2011 - 2015, ktorý 

predniesla pani dekanka fakulty doc. Ing. Anna Kriţanová, PhD. Dlhodobý zámer fakulty je 

spolu so štatútom fakulty základným dokumentom a nadväzuje na skutočný vývoj fakulty, 

ktorý bol definovaný v jej dlhodobom zámere na obdobie rokov 2003 – 2010. 

Pani dekanka informovala prítomných o základnom poslaní a nasledujúcich hlavných úlohách 

fakulty: 

 Vzdelávacia činnosť - študijné programy musia odráţať reálny záujem mladých ľudí 

o štúdium v príslušných odboroch. Fakulta bude prihliadať na názory súčasných študentov, 

ako aj jej absolventov. Študijné programy budú koncipované v tradičných odboroch 

poskytovaných fakultou v súčasnosti, ale i v ďalších, ktoré budú odráţať poţiadavky trhu 

práce. Študijné programy v bakalárskom stupni budú všeobecnejšie koncipované so širšou 

ponukou voliteľných predmetov tak, aby sa študenti v súlade s kreditovým systémom sami 

mohli rozhodnúť pre svoj študijný profil. Fakulta bude i naďalej ponúkať a realizovať 

programy celoţivotného vzdelávania orientované na aktuálne poţiadavky praxe. 



Hodnotenie kvality vzdelávania sa v súčasnosti realizuje v dvoch úrovniach. Vnútorné 

hodnotenie kvality vzdelávania sa týka učiteľov, katedier a fakulty ako celku a prebieha 

formou dotazníkov, hospitácií; vonkajšie hodnotenie kvality vykonáva periodicky 

Akreditačná komisia. 

 Vedeckovýskumná činnosť - fakulta dlhodobo orientuje svoju vedeckovýskumnú činnosť 

na riešenie problémov technológie dopravných a spojových procesov, dopravnej techniky, 

dopravných sluţieb, logistiky, ekonomiky dopravy a spojov a ekonomiky a riadenia 

podnikov.  

 Medzinárodná spolupráca - fakulta má uzatvorené bilaterálne dohody so zahraničnými 

vysokými školami resp. fakultami a inštitútmi a predpokladá sa ďalšia spolupráca. Cieľom 

fakulty je získavať ďalších partnerov, predovšetkým na základe podmienok, ktoré 

vytvárajú projekty EÚ, a to v oblasti transatlantickej spolupráce a spolupráce orientovanej 

na východ, ako je Ukrajina a Rusko. 

 Zamestnanci fakulty - zámerom fakulty v nasledujúcom období je zabezpečiť 

rovnomernejšiu skladbu kategórií vysokoškolských učiteľov, posilniť najmä kategórie 

profesorov a docentov, pokračovať v zlepšovaní vekovej štruktúry učiteľov a výskumných 

pracovníkov. Vedenie fakulty a vedúci katedier budú i naďalej vytvárať podmienky pre 

odborný rast vysokoškolských učiteľov, predovšetkým motiváciou vo vedeckovýskumnej 

činnosti a podporovaním publikačnej činnosti. 

 Materiálno-technické zabezpečenie - problém nedostatočných priestorov bude riešený 

spolu s priestorovým usporiadaním katedier a pravidelne bude tento problém analyzovaný 

formou auditu. Taktieţ sa bude pokračovať v zabezpečovaní vysokej úrovne informačno-

komunikačného vybavenia fakulty, predovšetkým s podporou rôznych grantových schém a 

projektov.  

 Spolupráca s praxou - fakulta bude i naďalej rozvíjať kontakty, ktoré má doposiaľ 

vybudované v rámci spolupráce so subjektmi mimo akademického prostredia doma 

i v zahraničí a hľadať nové moţnosti spolupráce. 

 Riadenie fakulty - v nasledujúcich rokoch sa v súlade so skvalitnením výučby, zmenami 

študijných programov a plánov predpokladá aktualizácia vnútorných legislatívnych 

dokumentov. Pani dekanka informovala prítomných o hodnotení kvality pomocou systému 

CAF. 

Plnenie dlhodobého zámeru bude zverejnené vo výročnej správe fakulty, ktorá sa predkladá 

vedeckej rade fakulty. 

Členovia senátu nemali k dlhodobému zámeru fakulty ţiadne dotazy. 

Schvaľovanie dlhodobého zámeru v predloţenej forme prebehlo s nasledovným počtom 

hlasov: 

Za  20 členov, 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

 

3) Ďalším bodom rokovania bol návrh na zmenu štatútu F PEDAS, ktorý predloţila pani 

dekanka. Zmena sa dotýkala len jedného bodu, a to § 3 Pôsobnosť a práva fakulty. 

Návrh zmeny bol predloţený v nasledovnom znení: 



V zmysle §78 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, je navrhovaná zmena § 3 Pôsobnosť a práva fakulty: 

(3) Z hlavného poslania fakulty vyplývajú hlavne tieto práva: 

 f) predkladať návrhy na čestné tituly profesor emeritus profesorom starším ako 65 

rokov. 

Nahradiť: 

 f) predkladať návrhy na čestné tituly profesor emeritus profesorom vo veku ako 

ustanovuje účinný zákon o vysokých školách. 

 

Členovia senátu nemali pripomienky k navrhovanej zmene. 

Prof. Majerčák predniesol dotaz k samotnému štatútu fakulty: 

- v §2 Základné údaje o fakulte, odsek (2) je potrebné zmeniť adresu internetovej stránky 

fakulty z http://fpedas.utc.sk na aktuálnu adresu http://fpedas.uniza.sk. 

 

Predloţený návrh bol senátormi schválený v nasledovnom počte: 

Za  20 členov, 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

 

Zmeny budú zapracované do príslušného dokumentu a uverejnené na internetovej stránke 

fakulty. 

 

4) Zmenu študijného poriadku F PEDAS predloţil prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Miloš 

Poliak, PhD. Uviedol, ţe navrhovaná zmena bola prerokovaná aj na kolégiu dekana a do 

platnosti by mala vstúpiť od akademického roka 2011/2012. 

Predloţená zmena mala nasledovné znenie: 

Vzhľadom na metodické usmernenie ŢU v Ţiline č. 1/2010 k podmienkam ukončenia štúdia 

s vyznamenaním („červené“ diplomy) a vzhľadom na zavedenie trojstupňového vysoko-

školského štúdia je potrebné vykonať zmenu podmienok ukončenia štúdia s vyznamenaním. 

 

Z tohto dôvodu je navrhovaná nasledujúca zmena v študijnom poriadku FPEDAS: §14 

Absolvovanie štúdia a vysokoškolské diplomy 

(7) Štúdium s vyznamenaním absolvuje študent, ktorý za celé štúdium dosiahol priemerný 

prospech vyjadrovaný numerickou hodnotou najviac 1,5, nebol zo ţiadneho predmetu 

klasifikovaný numerickou hodnotou klasifikácie 3 a štátnu skúšku vykonal s celkovým 

prospechom "výborne". 

Nahradiť: 

(7) Výsledok celého vysokoškolského štúdia je klasifikovaný slovne, stupňom: 

http://fpedas.utc.sk/
http://fpedas.uniza.sk/


a) „prospel s vyznamenaním“, ak študent vykonal štátnu skúšku s klasifikáciou 

„výborne“, počas štúdia nebol zo žiadneho predmetu klasifikovaný numerickou 

hodnotou klasifikácie 3 (E) a dosiahol celkový vážený priemer známok (vrátane 

hodnotenia záverečnej práce):  

aa) v 1. stupni štúdia: max. 1,5 (1,6 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval 

v zahraničí), 

ab) v 2. stupni štúdia: max. 1,2 (1,4 ak aspoň jeden semester štúdia absolvoval 

v zahraničí), 

b) „prospel“ - vo všetkých ostatných prípadoch. 

 

Členovia senátu nemali pripomienky k navrhovanej zmene. 

Predloţený návrh bol senátormi schválený v nasledovnom počte: 

Za  20 členov, 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

 

Zmeny budú zapracované do príslušného dokumentu a uverejnené na internetovej stránke 

fakulty. 

Pani dekanka následne informovala, ţe obidva návrhy budú predloţené na prerokovanie do 

Akademického senátu univerzity, ktorého zasadnutie sa uskutoční 18.2.2011. Zmeny budú 

uverejnené aţ po tomto schválení. 

 

5) Rôzne 

Doc. Ţarnay informoval prítomných senátorov o prerokovaných témach a výsledkoch na 

zasadnutí Rady vysokých škôl, ktoré sa uskutočnilo 27. 1. 2011 v Bratislave. Spomenuté bolo 

napr. určovanie dlhodobých a krátkodobých financií, počet doktorandských miest, rozdelenie 

rozpočtu na ďalší rok v období apríl - máj a pod. Vzhľadom na to, ţe sa pripravuje novela 

zákona o vysokých školách, je moţné v súčasnosti podať prípadné pripomienky a námety 

elektronicky na adresu tajomníčky a predsedu RVŠ. 

Všetky uznesenia sú publikované na internetovej stránke RVŠ: www.radavs.sk. 

 

 

V Ţiline 1. 2. 2011 

 

 

Zápisnicu vyhotovila:  Ing. Sandra Krollová, PhD. 

http://www.radavs.sk/

