Zápisnica z rokovania AS Fakulty PEDAS
Dňa: 25.08.2021
Miesto a čas rokovania: on-line MS Teams o 8.30 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (11 z 19 členov)
Ospravedlnení: Cáderová, Kendra, Gnap, Kalina, Buková, Ondrejková, Kapečková, Kuzmová (pozastavené
členstvo §26 ods. 8 zákona o VŠ)
Hostia: podľa prezenčnej listiny (1)
Program zasadania:
1. Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Bc., Ing. a PhD. štúdium na FPEDAS
pre akademický rok 2022/2023 (materiál č. 1-3).
2. Návrh na schválenie návrhu na vymenovanie členov Vedeckej rady FPEDAS (materiál č. 4 +VPCH
navrhovaných členov).
3. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre
FPEDAS –KCMD, KLD, KE, KKMaHI (materiál č.5 ).
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. (Smernica č. 209 je materiál č.6).
5. Rôzne

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou zaslaný podkladový
materiál tak, ako je uvedené aj v návrhu programu, a to materiály č. 1-6.
V úvode predsedníčka AS FPEDAS doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD. otvorila
zasadanie senátu, privítala senátorov a hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD., druhým
hosťom bola aj bc. Kuzmová, ktorá má v súlade s § 26 ods. 8 zákona o VŠ pozastavené členstvo
v AS FPEDAS, iní hostia neboli pripojení napriek tomu, že na webstránke fakulty bol
publikovaný odkaz pre verejnosť 7 dní pred rokovaním AS FPEDAS.
Vzhľadom na počet prítomných predsedníčka AS FPEDAS skonštatovala, že AS FPEDAS je
uznášania schopný pre všetky body programu, keďže je prítomných 11 z 19 senátorov podľa
prezenčnej listiny, jedna členka študentskej časti majú v súlade s § 26 ods. 8 zákona o VŠ
pozastavené členstvo. 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.

1. Prvý bod rokovania bol rozdelený na tri podbody:
a) Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Bc. štúdium na FPEDAS
pre akademický rok 2022/2023.
b) Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na Ing. štúdium na FPEDAS
pre akademický rok 2022/2023.
c) Schválenie podmienok prijímania uchádzačov o štúdium na PhD. štúdium na
FPEDAS pre akademický rok 2022/2023.
1a) Pán dekan odprezentoval návrh podmienok na prijatie zaslaný spolu s programom
rokovania, kedy uviedol, že obdržal pripomienku, na diskrepanciu názvov študijného

programu vodná doprava x lodná preprava a uviedol, že správne je lodná preprava
a materiál so zapracovanou pripomienkou odprezentoval. V diskusii vystúpil Ing.
Kubaľák s pripomienkou, že v predloženom materiále sú aj ďalšie informácie pre novo
prichádzajúcich študentov okrem podmienok na prijatie ako je napr. cena ubytovania
a stravné, ktoré v materiále nie je aktualizované. Pán dekan odpovedal, že tento materiál
sa zasiela na rektorát, kde centrálne tieto ceny aktualizujú a upravujú. Následne
prebehlo hlasovanie, kedy pri sčítaní hlasov vo všetkých bodoch programu požiadala
predsedníčka o pomoc a kontrolu Ing. Jozefa Paľa, PhD.
Hlasovanie:

za:

11

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2a : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh podmienok prijímania
študentov na bakalárske štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023 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 .
2b) Pán dekan odprezentoval návrh podmienok na prijatie na inžinierske štúdium tak ako
bol zaslaný spolu s programom rokovania. K tomuto materiálu nemal žiadny zo senátorov
pripomienky.

Hlasovanie:

za:

11

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2b: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh podmienok prijímania
študentov na inžinierske štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023 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.
2c) Pán dekan odprezentoval návrh podmienok na prijatie na doktorandské štúdium, kedy
uviedol, že pani prodekanka pre vzdelávanie našla nepresnosť v dokumente, kedy je potrebné
vypustiť spojenie príbuzné študijné odbory, zároveň uviedol, že danú pripomienku zapracoval.
K tomuto materiálu nemal žiadny zo senátorov pripomienky.

Hlasovanie:

za:

11

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 2c: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Návrh podmienok prijímania
študentov na doktorandské štúdium na FPEDAS pre akademický rok 2022/2023 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. Ďalší bod programu predložil na rokovanie dekan fakulty prof. Poliak, keďže sa jeden pôvodne
interný člen Vedeckej rady stal externým členom a bolo potrebné doplniť interných členov
Vedeckej rady v súlade so zákonom o VŠ. Dekan prezentoval Návrh na schválenie návrhu na
vymenovanie členov Vedeckej rady FPEDAS prof. Ing. Annu Dolinayovú, PhD., doc. Ing.
Pavla Kráľa, PhD. a doc. Ing. JUDr. Alenu Novák Sedláčkovú, PhD., kedy aj tento bod bol pre
hlasovanie, ktoré v súlade s Rokovacím poriadkom AS FPEDAS prebiehalo tajnou (anonymnou
formou) rozdelené na tri časti. Toto hlasovanie pripravil Ing. Paľo, PhD. v samostatnom kanály
MS Teams prístupnom len pre senátorov prostredníctvom Formsov, takto:
a) prof. Ing. Annu Dolinayová, PhD.
b) doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.
c) doc. Ing. JUDr. Alenu Novák Sedláčkovú, PhD.

Z dôvodu technického problému sa hlasovania nemohol zúčastniť jeden člen senátu, ktorý túto
skutočnosť oznámil v priebehu hlasovania. Následne prebehlo hlasovanie, kedy bolo
zaznamenaných 10 odpovedí a výsledky hlasovania boli:
a) pre prof. Ing. Annu Dolinayová, PhD.
Hlasovanie:

za:

10

proti:

0

zdržal sa: 0

proti:

0

zdržal sa: 0

b) pre doc. Ing. Pavol Kráľ, PhD.
Hlasovanie:

za:

10

c) pre doc. Ing. JUDr. Alenu Novák Sedláčkovú, PhD.
Hlasovanie:

za:

9

proti:

0

zdržal sa: 1

S ohľadom na výsledky hlasovania predsedníčka senátu vyhlásila spoločné uznesenie pre
jednotlivé časti tohto bodu rokovania.
Uznesenie č. 3: AS FPEDAS v súlade s § 27 ods.1 písm. d) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil návrh
dekana na vymenovanie za člena Vedeckej rady FPEDAS prof. Ing. Annu Dolinayovú, PhD., ,
doc. Ing. Pavla Kráľa, PhD., doc. Ing. JUDr. Alenu Novák Sedláčkovú, PhD..
3. Tretím bodom rokovania bol Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KCMD, KLD, KE, KKMaHI, kedy spolu
s pozvánkou bol zaslaný aj návrh Dodatku č. 8 k tejto Smernici. Návrh predstavil dekan fakulty
a uviedol, že by si dovolil požiadať o schválenie zmeny tejto Smernice s účinnosťou k 1.9.2021,
kedy na KCMD na oddelení dopravného inžinierstva a dopravnej techniky navrhuje vznik
jedného miesta výskumného pracovníka. Na tomto oddelení sa zároveň ruší voľné miesto
odborného asistenta. Počet miest odborných asistentov sa tak zníži z 5 na 4 miesta. Na KLD na
prevádzkovo-technickom oddelení navrhuje zrušiť voľné miesto odborného asistentaustanovený pracovný čas, čím by sa počet miest znížil zo 4 na 3 miesta odborných asistentov
na ustanovený pracovný čas. Na KE navrhuje na oddelení mikroekonómie, makroekonómie a
manažmentu zrušiť voľné miesto docenta. Počet miest docentov za zníži z 3 na 2 miesta. Na
oddelení financií a finančného manažmentu vytvoriť miesto docenta. Počet miest docentov za
zvýši z 3 na 4 pracovné miesta docentov. Na oddelení marketingu a spoločenských vied zvýšiť
počet miest profesorov z 1 na 2 miesta. Zároveň sa ruší 1 miesto odborného asistenta na
čiastočný pracovný úväzok- 0,2T. Na KKMaHI navrhuje vytvoriť na oddelení aplikovanej
matematiky 1 miesto docenta. K tomuto návrhu nemali senátori žiadne pripomienky.
Hlasovanie:

za:

11

proti:

0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 4 : AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Dodatok č.8 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
KCMD, KLD, KE, KKMaHI bude účinná od 1.9.2021.

4. Posledným bodom programu bol Návrh na zrušenia Študijného poriadku FPEDAS k 1.9.2021,
ktorý predniesol a vysvetlil pán dekan s poukázaním na fakt, že dňa 28.6.2021 bol 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. Po otvorení diskusie
vystúpila pani prof. Čorejová, pani doc. Bartošová a pán prof. Achimský s pripomienkami,
ktoré nesmerovali k rozporovaniu návrhu uznesenia, ale ako podnet na upresnenie výkladu
konkrétne dvoch ustanovení Smernice č. 209, a to čl. 10 ods. 7 „V prípade, že študent
neabsolvuje úspešne skúšku ani na prvý opravný termín, skúšku na druhý opravný termín
absolvuje za prítomnosti dvoch skúšajúcich, ak to situácia a kapacitné možnosti UNIZA
umožňujú.“ a čl. 10 ods. 9 „O komisionálnu skúšku môže študent zažiadať len v prípade, že boli
porušené vnútorné predpisy UNIZA počas procesu hodnotenia daného predmetu, následne
garant predmetu určí konanie komisionálnej skúšky.“ K týmto bodom sa vyjadrila predsedníčka
AS FPEDAS, uviedla, že táto Smernica reflektuje aj Štandardy SAAVŠ a zároveň uviedla, že
bola aj pri schvaľovaní tejto smernice v AS UNIZA, kde bol prvý z dvoch bodov tiež
prerokovávaný a následne vysvetlila aj dôvod, prečo je v druhom bode použitý pojem vnútorné
predpisy UNIZA a nie sú vymenované konkrétne. Uviedla, že prerokovávanie týchto dôležitých
vnútorných predpisov v akademickej obci je veľmi dôležité, kedy tento predpis bol tvorený
skoro 2 roky za účasti všetkých prodekanov jednotlivých fakúlt a následne prešiel
pripomienkami Kolégia rektora ako aj jednotlivých komisií AS UNIZA a členov Rady kvality,
kde za veľmi dôležité považuje zapracovanie pripomienok aj z radov študentov. Zároveň
uviedla, že všetky pripomienky sú podnetné a tieto pripomienky postúpi pánovi prorektorovi
pre vzdelávanie.
Hlasovanie:

za:

10

proti:

0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. 4 : AS FPEDAS 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 ruší Smernicu č. 3- Študijný poriadok Fakulty prevádzky a ekonomiky
dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá je nahradená Smernicou č. 209 - Študijný
poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline .

5. 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 plánované v novom
akademickom roku.
Zapísala dňa 25.8.2021: doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.
Overil: Ing. Jozef Paľo, PhD.

