
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 
 

Dňa: 14.07.2020 

Miesto a čas rokovania: NG 01, 11:00 h 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 12 z 21 členov) 

Ospravedlnení:  3 

Hostia: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD., dekan (podľa prezenčnej listiny) 

 

Program zasadania: 

 Otvorenie  

 1/ Návrh podmienok prijímania študentov na bakalárske štúdium na  FPEDAS pre 

akademický rok 2021/2022.  

 2/ Návrh podmienok prijímania študentov na inžinierske štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2021/2022. 

 3/ Návrh podmienok prijímania študentov na doktorandské štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2021/2022. 

 4/ Návrh 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 KE, KS, KLD, KCMD. 

 5/ Rôzne  ( komplexné hodnotenie zamestnanca) 

 

 

Priebeh rokovania: 

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky k pozvánke  zaslaný podkladový materiál: 

1/Návrh podmienok prijímania študentov na bakalárske štúdium na  FPEDAS pre 

akademický rok 2021/2022 ; 

2/Návrh podmienok prijímania študentov na inžinierske štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2021/2022;  

3/Návrh podmienok prijímania študentov na doktorandské štúdium na FPEDAS pre 

akademický rok 2021/2022;  

4/Návrh zmeny Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS- zmena  organizačnej 

štruktúry KE, KS, KLD, KCMD. 

5/ Pripomienky ku Komplexnému hodnoteniu zamestnanca UNIZA 

 

V úvode  predsedníčka AS JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčkovú, PhD. otvorila 

zasadanie senátu, privítala  senátorov a hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD.  

Následne predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s programom zasadania. 

Vzhľadom na počet prítomných  predsedníčka AS FPEDAS skonštatovala, že AS FPEDAS 

je uznášania schopný, keďže je prítomná viac ako polovica všetkých jeho členov a súčasne 

je zastúpená každá časť senátu fakulty v súlade s čl. I. ods. 16 Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 

univerzity v Žiline ( ďalej len „Rokovacieho poriadku AS FPEDAS“), tj. 12 z 21 senátorov. 

Vyzvala senátorov, či majú nejaké pripomienky k programu a následne senátori odsúhlasili 

program rokovania (Za 12/Proti:0/Zdržal sa:0). 



Uznesenie č. 1: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh 

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

FPEDAS. 

 

1/ Prvým bodom zasadania bol –Návrh podmienok prijímania študentov na bakalárske 

štúdium na  FPEDAS pre akademický rok 2021/2022, ktorý predložil dekan FPEDAS.  

V diskusii k návrhu nevystúpil žiaden  senátor.  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 12 členov 

Za:12 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2: 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. 

 

 

2/ Ďalším bodom zasadania bol - Návrh podmienok prijímania študentov na inžinierske 

štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2021/2022, ktorý predložil dekan FPEDAS.  

V diskusii k návrhu nevystúpil žiaden  senátor.  

  

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 12 členov 

Za: 12  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Uznesenie č. 3: 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. 

3/ Tretím bodom zasadania bol - Návrh podmienok prijímania študentov na 

doktorandské štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2021/2022. Návrh opäť 

predložil dekan fakulty PEDAS. V diskusii k návrhu nevystúpil žiaden  senátor.  

 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 12 členov 

Za: 12  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 



Uznesenie č. 4: 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/ Ďalším bodom rokovania bol Návrh zmeny Smernice 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, 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. 

KE: 

Prítomní: 12 členov 

Za: 12 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

KS: 

Prítomní: 12 členov 

Za:  12 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

KLD: 

Prítomní: 12 členov 

Za:  12 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

KCMD: 

Prítomní: 12 členov 

Za:  12 

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Uznesenie č. 5: 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. 

 

Rôzne 

V bode rôzne vystúpila senátorka doc. Ing. B. Buková, PhD. na základe doručeného 

dokumentu pre AS FPEDAS. Konkrétne - Pripomienky zamestnancov Katedry spojov 

FPEDAS ku komplexnému hodnoteniu zamestnancov UNIZA. V diskusii k dokumentu 

vystúpili viacerí senátori a dekan fakulty. 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 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. 

Ďalšie zasadanie AS FPEDAS je plánované na 07. september 2020. 

Na záver predsedníčka AS FPEDAS poďakovala senátorom za spoluprácu 

v akademickom roku 2019/2020. 

V Žiline 14.07.2020 

Zápisnicu vyhotovila: doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., 

overila predsedníčka AS FPEDAS: doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD. 

  


