
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 31.05.2021 

Miesto a čas rokovania: on-line MS Teams o 8.30 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (16 z 21 členov) 

Ospravedlnení: Cáderová, Kandera, Ondrejková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program zasadania: 

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. 

(materiál č.1) 

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. (materiál č.4) 

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. (materiál č.2) 

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. (materiál č.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. (materiál č.5) 

6. Návrh zmeny organizačnej štruktúry FPEDAS, návrh 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. (materiál č. 6) 

7. Návrh Správy o činnosti AS FPEDAS za rok 2020. (materiál č.7) 

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou  zaslaný podkladový 

materiál tak, ako  je uvedené aj v návrhu programu a to materiály č. 1-7.  

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 k tomuto bodu rokovania, ktoré boli aj následne na rokovaní AS FPEDAS 

prezentované.  

 

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

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

tajomníčku Ing. V. Špalkovú ako aj ostatných hostí pripojených prostredníctvom odkazu pre 

verejnosť publikovaného na webstránke fakulty (v súlade s prezenčnou listinou). 

 

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

uznášania schopný pre všetky body programu, keďže je prítomných 16 z 21 senátorov podľa 

prezenčnej listiny. Program zasadania bol schválený, tak ako bol  navrhnutý, všetkými 

zúčastnenými senátormi.  

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. 



(pozn. po prvom hlasovaní rokovanie opustili bc. Ondrejková, doc. Kandera a na rokovanie 

prišla doc. Bartošová a prof. Klieštik) 

 
1. Prvým bodom rokovania bol - 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, ktorý predložil dekan fakulty prof. Poliak, a zároveň tento materiál prezentoval 

členom AS FPEDAS ako aj akademickej obci FPEDAS. Po prezentácii otvorila predsedníčka 

AS FPEDAS diskusiu k tomuto bodu a požiadala o vyjadrenie súhlasu s prezentovanou 

správou. Pri sčítaní hlasov vo všetkých bodoch programu poskytol súčinnosť Ing. Jozef Paľo, 

PhD. 

 

Hlasovanie:      za: 16  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 2 : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Výročnú správu o činnosti 

FPEDAS za rok 2020 v súlade s  § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v znení neskorších predpisov. 
 

 

2. Ďalší bod programu predložil na rokovanie dekan fakulty prof. Poliak-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. Výročnú správu o hospodárení 

prezentovala pani tajomníčka FPEDAS Ing. Špalková a následne bola otvorená diskusia 

k tomuto bodu programu v ktorej vystúpili prof. Achimský a Ing. Paľo, PhD., kedy prof. 

Achimcký sa pýtal na spôsob rozdelenia zisku po zdanení, keď povinná čiastka, ktorá musí byť 

uhradená na daň z prímu bola stanovená presným kľúčom. Pani tajomníčka informovala, že je 

potrebné pristupovať k univerzite ako celku, zisk ostáva na pracoviskách a podrobnejšie 

informácie musí zistiť na rektoráte, aké bude celouniverzitné usmernenie. Následne sa Ing. 

Paľo, PhD. Opýtal na sumy „0“ pri DDP, ktoré sú uvedené pri KCMD, rovnako ako aj na 

prečerpanie prostriedkov na projektoch VEGA, či výšku čerpania vo fonde dekana za rok 2020. 

Pani tajomníčka mu odpovedala, kde uviedla, že v prípade prečerpania pri nekončiacich 

projektoch prechádza do ďalšieho roka a je uhradené z novej dotácie a v prípade, že projekt už 

končí, musí byť uhradené z prostriedkov katedry. K fondu dekana uviedla, že táto suma nie je 

konečná, pretože bolo aj čerpanie, ktoré je však na zostatkoch z minulých období. Po ukončení 

diskusie požiadala predsedníčka o vyjadrenie súhlasu s prerokovaným návrhom. 

 

Hlasovanie:      za: 16  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 3 : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Výročnú správu o hospodárení 

FPEDAS za rok 2020 v súlade s § 27 ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
v znení neskorších predpisov.  

 

3. Následne prezentoval dekan fakulty prof. Poliak 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 tak, ako bol predložený. Po otvorení diskusie sa prof. Achimský opýtal na prípadnú 

možnosť doplnenia oblasti vzdelávania a vedeckého bádania o poštové technológie, kedy dekan 

fakulty uviedol, že taká pripomienka zo strany Katedry spojov doteraz neprišla a prof. 

Achimský následne netrval na doplnení. Rovnako sa opýtal na spôsob hodnotenia vyučujúceho 

študentom, či by toto nemalo byť v kompetencii Vedeckej rady a študenti by mali hodnotiť 

kvalitu pedagogického procesu. Prof. Poliak uviedol, že uvedené spojenie je zo štandardov 

SAAVS a predsedníčka uviedla, že bolo pripomienkované aj pri konzultáciách so SAAVS pri 

informáciách o celoslovenskom prieskume. 

  

Hlasovanie:      za: 16  proti: 0  zdržal sa: 0 



 

Uznesenie č. 4 : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Dlhodobý zámer FPEDAS na 
roky 2021-2027 v súlade  § 27 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v 

znení neskorších predpisov. 

 

4. Ďalším bodom programu bol -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, ktorý prezentoval 

dekan fakulty. Následne bola otvorená diskusia k tomuto bodu, ale s ohľadom na 

predchádzajúcu konzultáciu už neboli zásadné pripomienky ani otázky. V diskusii vystúpil 

Mgr. Böhm, PhD. 

Hlasovanie:      za: 16  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 5 : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 
2021 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. 1 ods. 18 písm.c) Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. 
 

5. Pri tomto bode-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, ktorý predniesol dekan 

fakulty následne  v diskusii upozornil prof. Achimský na preklep v návrhu, kedy bolo uvedené 

začatie funkčného obdobia až v roku 2022, dekan poďakoval za pripomienku a spresnil začiatok 

funkčného obdobia na 1.6.2021. Ďalšie pripomienky nezazneli a následne požiadala 

predsedníčka AS FPEDAS o tajné hlasovanie prostredníctvom formuláru Forms, keďže je to 

hlasovanie o mene v súlade s Rokovacím poriadkom AS FPEDAS.  

 

Hlasovanie:      za: 14  proti: 0  zdržal sa: 2 

 

Uznesenie č. 6 : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh na vymenovanie 

prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. v súlade s § 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. 

 

 

6. Posledným návrhom prezentovaným dekanom fakulty bol Návrh zmeny organizačnej štruktúry 

FPEDAS, návrh 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. V diskusii neboli pripomienky k tomuto bodu, keďže vzniknuté zmeny súvisia 

s riešením získaných projektov. 

(pozn. prof. Achimský opustil rokovanie) 

 

Hlasovanie:      za: 15  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 7 : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh Dodatku č.7 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, ako aj  v súlade s čl. 1 ods. 18 písm. 

a) Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. 

 

7. Posledným bodom rokovania bolo oboznámenie AS FPEDAS ako aj akademickej obce so 

Správou o činnosti AS FPEDAS za rok 2020, kedy predsedníčka v skratke zhrnula všetky 

zasadnutia, informovala, že neobdržala žiadne pripomienky k zaslanému návrhu. 



Hlasovanie:      za: 15  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 8 : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline prerokoval a schválil Správu o činnosti 
AS FPEDAS  za rok 2020 v súlade s §27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov a v súlade s čl II Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. 
 

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 ako aj požiadavku na 

predbežné stanovenie termínu na ďalšie zasadnutie AS FPEDAS, ktoré by malo byť koncom mesiaca 

jún 2021. Na záver predsedníčka poďakovala za aktívnu účasť všetkých členov AS FPEDAS ako aj za 

pripomienky. 

 

Zapísala dňa 31.5.2021: doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

 

Overil: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. 

 

  

 

https://www.srk.sk/sk/aktuality/495-vystupy-zo-100-zasadnutia-srk

