
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 30.06.2022 

Miesto a čas rokovania: BF 0009 o 08:00 hod. + online prostredníctvom MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a1649e93a276d4c47bb32434141c0d265%40thread.tacv2/1656065092390?context

=%7b%22Tid%22%3a%228324ff4b-14c8-4bf5-b07e-

a0713179f37e%22%2c%22Oid%22%3a%22ca295085-51e2-4612-ba21-

6781c5ea5f40%22%7d 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  16 zo 16 súčasných členov (12 prítomných prezenčne + 4 

online prostredníctvom MS Teams) 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program zasadania: 

1. Návrh na schválenie člena Sčítacej komisie AS FPEDAS 

2. Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2022  

3. Návrh na schválenie prodekanov FPEDAS  

4. Návrh zmeny Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS 

5. Návrh na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS 

pre 1. stupeň štúdia na akademický rok 2023/2024 

6. Návrh na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS 

pre 2. stupeň štúdia na akademický rok 2023/2024  

7. Návrh na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS 

pre 3. stupeň štúdia na akademický rok 2023/2024  

8. Rôzne 

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou  zaslaný podkladový 

materiál.  

V úvode  predsedníčka AS FPEDAS doc. Ing. JUDr. 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 pre všetky body programu, pretože je prítomných 16 senátorov z 21. 

Program zasadania bol schválený všetkými zúčastnenými senátormi (16). 

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 zasadania bolo – Schválenie  návrhu na schválenie člena sčítacej komisie AS 

FPEDAS pána Mgr. Patrika Böhma, PhD. Diskusia k tomuto bodu neprebehla. Následne 

prebehlo tajné hlasovanie k predloženému návrhu. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 15  Proti:1  Zdržal sa: 0 

 



Pán Mgr. P. Böhm, PhD. bol schválený za člena sčítacej komisie AS FPEDAS. 

Uznesenie č. 2: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil   Mgr. Patrika 

Böhma, PhD. za člena sčítacej komisie v súlade s  § 113am ods.12 zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov.“ 

Druhým bodom programu bol Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2022. Návrh predložil 

pán dekan prof. Ing. M. Poliak, PhD. Predsedníčka informovala, že k tomuto bodu rokovania 

bolo aj stretnutie senátorov s pánom dekanom dňa 24.6.2022 tak, ako bolo schválené uznesením  

AS FPEDAS v roku 2020. V diskusii k návrhu nevystúpil nikto zo senátorov. 

 Následne prebehlo hlasovanie. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16   Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

Rozpočet FPEDAS na rok 2022 bol schválený všetkými prítomnými senátormi.  

 

Uznesenie č. 3: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil rozpočet  FPEDAS 

na rok 2022 v súlade s  § 113am ods.12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov.“ 

 

Tretím bodom rokovania bol Návrh na schválenie prodekanov FPEDAS na funkčné 

obdobie od 01.07.2022 do 30.06. 2026. Návrh na schválenie prodekanov na vymenovanie  

predložil pán dekan prof. Ing. M. Poliak, PhD., ktorý navrhol : 

 

a) doc. Ing. Katarínu Valaškovú, PhD. za prodekanku pre vzdelávanie FPEDAS, 

b) prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD. za prodekana pre vedu a výskum FPEDAS, 

c) doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. za prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy 

FPEDAS. 

Predsedníčka AS FPEDAS otvorila diskusiu k tomuto návrhu v ktorej  vystúpil pán prof. Ing.  

J. Gnap, PhD. s otázkou, či navrhnutí prodekani s návrhom súhlasia a prof. Ing. T. Klieštik, 

PhD., ktorý vyslovil podporné stanovisko k daným návrhom. Po ukončení diskusie vyzvala 

predsedníčka na tajné hlasovanie k jednotlivým návrhom na vymenovanie. 

 

Výsledky hlasovania:  

 

Pritomní:16 

a) doc. Ing. Katarínu Valaškovú, PhD. za prodekanku pre vzdelávanie FPEDAS 

Za: 14  Proti: 2   Zdržal sa: 0 

b) prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD. za prodekana pre vedu a výskum FPEDAS 

 



Za: 12  Proti: 3   Zdržal sa: 1 

c) doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. za prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy 

FPEDAS 

Za: 14  Proti: 1   Zdržal sa: 1 

 

Návrh na vymenovanie prodekanov bol nadpolovičnou  väčšinou prítomných  hlasov senátorov 

schválený. 

 

Uznesenie č. 4:„AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil v súlade s  § 113am 

ods.12 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov návrh 

dekana na vymenovanie: 

a) doc. Ing. Katarínu Valaškovú, PhD. za prodekanku pre vzdelávanie FPEDAS na 

funkčné obdobie od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2026  

b) prof. Ing. Jozefa Gašparíka, PhD. za prodekana pre vedu a výskum FPEDAS na 

funkčné obdobie od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2026 

c) doc. Ing. Martina Bugaja, PhD. za prodekana pre rozvoj a zahraničné vzťahy 

FPEDAS na funkčné obdobie od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2026.“ 

  

Štvrtým bodom rokovania bol Návrh zmeny Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS. 

Návrh Dodatku č. 11 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS predložil pán dekan prof. 

Ing. M. Poliak, PhD. V diskusii k tomuto návrhu nikto zo senátorov nevystúpil.  

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Návrh zmeny Smernice č.5 Organizačný poriadok FPEDAS bol schválený ako Dodatok č. 11. 

Uznesenie č.5: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh zmeny 

Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS v súlade s  § 113am ods.12 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.“ 

 

Piatym bodom rokovania AS FPEDAS bol Návrh na schválenie Zásad a pravidiel 

prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. stupeň štúdia na akademický rok 

2023/2024.  Návrh predložil pán dekan prof. Ing. M. Poliak, PhD. V diskusii k tomuto návrhu 

vystúpil pán doc. Ing. M. Kendra, PhD. s pripomienkou, že v návrhu chýba externé štúdium 

v 1. stupni štúdia, študijný  odbor - železničná doprava.  Po odsúhlasení zmeny bol návrh 

doplnený o externé štúdium s predpokladaným počtom 30. Následne bola diskusia ukončená.  

 Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Návrh  na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. 

stupeň štúdia pre akademický rok 2023/2024 bol AS FPEDAS schválený. 



 

Uznesenie č.6: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Zásady a pravidlá 

prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. stupeň štúdia (Bc.) pre akademický 

rok 2023/2024“ 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 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.“ 

 

Šiestym bodom  rokovania AS FPEDAS bol Návrh na schválenie Zásad a pravidiel 

prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 2. stupeň štúdia pre akademický rok 

2023/2024. Návrh predložil pán dekan prof. Ing. M. Poliak, PhD. V diskusii k tomuto návrhu 

vystúpil pán doc. Ing. M. Kendra, PhD. s pripomienkou, že v návrhu chýba externé štúdium 

v 2. stupni štúdia, študijný  odbor - železničná doprava.  Návrh bude doplnený o externé 

štúdium s predpokladaným počtom 30. Následne bola diskusia ukončená. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Návrh  na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 2. 

stupeň štúdia pre akademický rok 2023/2024 bol AS FPEDAS schválený. 

 

Uznesenie č.7: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Zásady a 

pravidlá prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 2. stupeň štúdia (Ing.) pre 

akademický rok 2023/2024 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 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.“ 

 

Siedmym bodom rokovania AS FPEDAS bol Návrh na schválenie Zásad a pravidiel 

prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 3. stupeň štúdia pre akademický rok 

2023/2024 . Návrh predložil pán dekan prof. Ing. M. Poliak, PhD. V diskusii nevystúpil žiadny 

senátor. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

Návrh  na schválenie Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 3. 

stupeň štúdia pre akademický rok 2023/2024 bol AS FPEDAS schválený. 

 

Uznesenie č.8: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Zásady a 

pravidlá prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 3. stupeň štúdia (PhD.) pre 

akademický rok 2023/2024 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 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.“ 

 

Posledným bodom zasadania AS FPEDAS bolo rôzne. V tomto bode vystúpila pani  Dr. 

h.c. prof. Ing. T. Čorejová, PhD. s informáciami zo zasadania Rady vysokých škôl a rovnako 

Ing. S. Kubaľák informoval o svojej blížiacej sa dizertačnej skúške, po ktorej úspešnom 

zvládnutí skončí jeho členstvo v AS FPEDAS. Poďakoval všetkým prítomným a zaprial im 

mnoho šťastia a vytrvalosti. Následne mu predsedníčka AS FPEDAS  poďakovala za jeho 

obetavú prácu a zapriala mnoho šťastia na skúške. Na záver  rokovania vystúpila predsedníčka 

AS FPEDAS s poďakovaním všetkým senátorkám a senátorom za ich celoročnú obetavú 

a efektívnu prácu v AS FPEDAS. 

 

Ďalšie zasadnutie AS FPEDAS je plánované na začiatok akademického roka 2022/2023. 

 

V Žiline 30.06.2022 

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

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

 


