
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

 

Dňa: 04.03.2022 

Miesto a čas rokovania: on-line MS Teams o 08.30 hod., pozvánka zverejnená na webstránke FPEDAS 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 18 z 20 členov) 

Ospravedlnení: Adamko, Kuzmová  

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program zasadania: 

1. Návrh na schválenie „Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na Fakultu prevádzky 

a ekonomiky dopravy a spojov pre 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023“ 

v súlade  s článkom 3 ods.1 až 5 Smernice č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium 

na Žilinskej univerzite v Žiline (materiál č. 1 v prílohe). 
2. Rôzne 

K prvému bodu  rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou  zaslaný podkladový materiál tak, ako  

je uvedené aj v návrhu programu, a to materiály č. 1. 

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

senátu, privítala  senátorov a hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD., následne sa pripojil na 

rokovanie ešte prodekan pre vedu a výskum FPEDAS prof. Ing. J. Gašparík, PhD., iní hostia neboli 

pripojení napriek tomu, že na webstránke fakulty bol publikovaný odkaz pre verejnosť pred rokovaním 

AS FPEDAS. 

 

Vzhľadom na počet prítomných  predsedníčka AS FPEDAS doc.  JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

skonštatovala, že AS FPEDAS je uznášania schopný pre všetky body programu, keďže je prítomných 

18 z 20 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.“ 

Prvým bodom rokovania bol  - Návrh na schválenie „Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium 

na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov pre 3. stupeň štúdia pre akademický rok 

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

na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline. Návrh predstavil dekan fakulty prof. Ing. M. Poliak, PhD.  

V diskusii k návrhu nevystúpil žiadny senátor. 

Následne prebehlo hlasovanie k bodu 1. prítomných : 18 

Hlasovanie:      za:18   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 2 : „ AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil „Zásady a pravidlá prijímacieho 

konania na štúdium na FPEDAS pre 3. stupeň štúdia pre akademický rok 2022/2023 v súlade s článkom 

3 ods.1 až 5 Smernice č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite 

v Žiline a 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.“ 

 



Ďalší bodom programu bolo rôzne.  V rôznom vystúpila prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

s informáciami z rokovania Rady VŠ. K uvedeným informáciám prebehla diskusia, v ktorej sa 

vyjadrili:  dekan FPEDAS prof. Ing. M. Poliaka, PhD., prof. Ing. T. Klieštik, PhD., prof. Ing. J. Gnap, 

PhD. a doc.  JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD. Ďalej v rôznom vystúpil Ing. S. Kubaľák, ktorý 

informoval senátorov o rokovaniach Rady študentov VŠ. V ďalšej časti bodu rôzne vystúpil dekan 

fakulty FPEDAS  prof. Ing. M. Poliak, PhD. s informáciami ohľadne mimoriadnej situácie 

ukrajinských študentov FPEDAS. Požiadal senátorov o ústretovosť pri pomoci ukrajinským 

študentom, napr. aj formou pracovných ponúk pre študentov, zároveň informoval o rozhodnutí 

rektora UNIZA po schválení v Kolégiu rektora, že ukrajinským študentom bude odpustený poplatok 

za prijímacie konanie na UNIZA. Na záver bodu rôzne vystúpila predsedníčka AS FPEDAS doc.  

JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. a pripomenula senátorom  harmonogram Volieb dekana 

FPEDAS. 

V závere rokovania predsedníčka AS FPEDAS doc.  JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

poďakovala všetkým senátorom za ich ústretovosť a účasť na rokovaní.  

 

Zapísala dňa 04.03. 2022  doc. Ing. Bibiana Buková, PhD. 

 

Overil: doc.  JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

 

  

 


