
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 13.03.2023 

Miesto a čas rokovania: BF 009 o 08:30 hod.  

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  je prítomných 18 z 21 členov AS FPEDAS  

Hostia: podľa prezenčnej listiny (2) 

Program rokovania: 

1. Odovzdanie dekrétov členom AS FPEDAS v súlade s §2 ods. 18 Zásad volieb do AS 

FPEDAS 

2. Voľba predsedu AS FPEDAS, tajomníka AS FPEDAS, zástupcu do Rady vysokých 

škôl  a členov Stálej volebnej a sčítacej komisie AS FPEDAS v súlade s § 1 ods. 4 Zásad 

volieb do AS FPEDAS na funkčné obdobie 2023-2027 

3. Návrh Štatútu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v 

Žiline v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších 

predpisov ako aj § 13f písm. a) Smernice č. 236 Štatút Žilinskej univerzity v Žiline 

(materiál č. 1) 

4. Návrh členov disciplinárnej komisie FPEDAS (materiál č. 2). 

5. Rôzne 

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou  zaslaný 

podkladový materiál (materiál č. 1, materiál č. 2).  

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

funkčné obdobie končí, otvorila zasadanie AS FPEDAS, privítala  senátorov a hostí - pána 

dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD. a verejnosť. 

Následne predsedníčka AS FPEDAS oboznámila prítomných s výsledkami volieb do AS 

FPEDAS pre funkčné obdobie 2023-2027 v súlade so zápisnicami z volebných komisií za 

jednotlivé pracoviská FPEDAS a študentov, ktoré boli zverejnené v súlade s Vyhláškou volieb 

do AS FPEDAS z 18.1.2023 a harmonogramom volieb. Následne odovzdala dekréty  zvoleným 

členom AS UNIZA, ktorých funkčné obdobie sa začína.  S ohľadom na fakt, aby bolo možné 

pristúpiť k bodu 2 navrhovaného programu rokovania a to voľbe predsedu AS FPEDAS, bolo 

skonštatované, že vzhľadom na počet prítomných  AS FPEDAS je uznášania schopný pre 

všetky body programu v súlade s čl. 1 ods. 16 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS v znení 

dodatku č. 2 (ďalej len „Rokovací poriadok AS FPEDAS“), pretože je prítomných 18 zo 

súčasných  21 senátorov. Následne bol schválený program zasadania všetkými zúčastnenými 

senátormi (18). 

Uznesenie č. 2023/1/1: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh 

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

FPEDAS.“ 

Druhým bodom zasadania bola voľba: 

a) predsedu AS FPEDAS,  

b) tajomníka AS FPEDAS,  

c) zástupcu do Rady vysokých škôl (ďalej len „RVŠ“), 

d) členov Stálej volebnej a sčítacej komisie AS FPEDAS v súlade s § 1 ods. 4 Zásad volieb 

do AS FPEDAS na funkčné obdobie 2023-2027. Voľba pre všetky časti tohto bodu rokovania 



bude prebiehať formou tajného hlasovania v súlade s čl. 1 ods. 19 Rokovacieho poriadku AS 

FPEDAS. 

a) Členovia AS FPEDAS boli vyzvaní, aby navrhli kandidátov na vyššie uvedené funkcie. 

Prof. Ing. J. Gnap, PhD. navrhol za kandidátku na predsedníčku AS FPEDAS doc. Ing. 

JUDr. A. Novák Sedláčkovú, PhD. s ohľadom na úspešne zvládnuté posledné funkčné 

obdobie. K návrhu sa pridal aj doc. Ing. M. Kendra, PhD. ako aj doc. Ing. J. Čerňan, 

PhD. a návrh si dovolil podporiť aj pán dekan napriek tomu, že nie je členom AS 

FPEDAS. Ďalší kandidáti neboli navrhnutí. Navrhnutá kandidátka s návrhom súhlasila.  

Výsledky hlasovania- prítomných 18 členov, za uvedený návrh hlasovalo 16 členov 

a 2 hlasy boli neplatné. 

Uznesenie č. 2023/1/2a): „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s §1 ods. 

4 zásad volieb do Akademického senátu FPEDAS zvolil za predsedníčku AS FPEDAS na 

funkčné obdobie 2023-2027 doc. Ing. JUDr. Alenu Novák Sedláčkovú, PhD.“ 

b) Novo zvolená predsedníčka si dovolila osloviť senátorov, aby navrhli kandidáta na 

tajomníka AS FPEDAS. Ing. P. Ďurana, PhD. navrhol Ing. V. Šalagu, PhD., k návrhu 

sa pripojil aj doc. Ing. J. Čerňan, PhD. Na základe predchádzajúceho obdobia navrhla 

predsedníčka doc. Ing. B. Bukovú, PhD., ktorá však svoju kandidatúru neprijala. Ing. 

V. Šalaga, PhD. návrh prijal.  

Výsledky hlasovania- prítomných 18 členov, za uvedený návrh hlasovalo 18 členov. 

Uznesenie č. 2023/1/2b): „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s §1 ods. 

4 zásad volieb do Akademického senátu FPEDAS zvolil za tajomníka AS FPEDAS na 

funkčné obdobie 2023-2027  Ing. V. Šalagu, PhD.“ 

c) Následne predsedníčka navrhla za náklade veľmi pozitívnych skúseností za zástupkyňu 

do RVŠ Dr.h.c. prof. Ing. T. Čorejovú, PhD. a tento návrh bol podporený aj ďalšími 

členmi AS FPEDAS. Kandidátka súhlasila. 

 Výsledky hlasovania- prítomných 18 členov, za uvedený návrh hlasovalo 18 členov. 

Uznesenie č. 2023/1/2c): „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s §1 ods. 

4 zásad volieb do Akademického senátu FPEDAS zvolil za zástupkyňu FPEDAS v Rade 

vysokých škôl na funkčné obdobie 2023-2027  Dr.h.c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD.“ 

d) Následne boli do Stálej volebnej a sčítacej komisie navrhnutí za zamestnaneckú časť 

pán Mgr. P. Böhm, PhD. a  Ing. Vladimír Šalaga, PhD. , a za študentskú časť Alex 

Cuker. S ohľadom na zvolenie do funkcie tajomníka Ing. V. Šalaga, PhD. svoju 

kandidatúru neprijal s návrhom Ing. Jána Vrábla, PhD., s čím súhlasili aj ostatní 

senátori a kandidát návrh prijal. 

Výsledky hlasovania- prítomných 18 členov, za uvedený návrh hlasovalo 15 členov 

a 3 hlasy boli neplatné. 

Uznesenie č. 2023/1/2d): „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline v súlade s §1 ods. 

4 zásad volieb do Akademického senátu FPEDAS zvolil za členov Stálej volebnej a sčítacej 



komisie FPEDAS na funkčné obdobie 2023-2027  Mgr. Patrika Böhma, PhD., Ing. Jána 

Vrábla, PhD. a Alexa Cukera.“ 

Tretím bodom programu bol - Návrh Štatútu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a 

spojov Žilinskej univerzity v Žiline v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

v znení neskorších predpisov ako aj § 13f písm. a) Smernice č. 236 Štatút Žilinskej univerzity 

v Žiline, ktorý ako materiál č. 1 predložil dekan fakulty, ktorý ho zároveň predstavil. Následne 

bola otvorená diskusia k tomuto bodu programu v ktorej vystúpil prof. Gnap, prof. Madleňák 

a zároveň boli prezentované písomné pripomienky prof. Čorejovej, ktorá sa z rokovania 

ospravedlnila. Na všetky otázky bolo uspokojivo odpovedané a pripomienka prof. Čorejovej 

bola po súhlase AS FPEDAS zapracovaná, kedy sa v § 18 ods. 2 druhá časť vety za slovom 

„titul“ nahrádza takto: „„doctor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“)“. 

 

Výsledky hlasovania:  prítomných 18 členov, za uvedený návrh hlasovalo 18 členov. 
 

Uznesenie č. 2023/1/3): „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Štatút 

Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v súlade 

so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov ako aj § 13f 

písm.a) Smernice č. 236 Štatút Žilinskej univerzity v Žiline.“ 

 

Štvrtým bodom rokovania AS FPEDAS bol - Návrh na členov disciplinárnej komisie 

FPEDAS  ako zaslaný materiál č. 2, ktorý predložil dekan fakulty, kde za  zamestnaneckú časť 

(vysokoškolský učitelia) na obdobie 2023-2027 boli navrhnuté: 

1. prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD.  

2. doc. Ing. Katarína Valášková, PhD. 

3. doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

- za študentská časť na obdobie 2023-2024 boli navrhnutí: 

4. Sandra Sandtnerová (Bc. štúdium LD) 

5. Bc. Michal Kunder (Ing. štúdium ŽD) 

6. Ing. Roman Blažek (Phd. štúdium EAMP)  

 

Výsledky hlasovania:  prítomných 18 členov 

1. prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD. - 17 platných hlasov a 1 neplatný 

2. doc. Ing. Katarína Valášková, PhD. - 17 platných hlasov a 1 neplatný 

3. doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, PhD. - 17 platných hlasov a 1 neplatný 

- za študentská časť na obdobie 2023-2024 boli navrhnutí: 

4. Sandra Sandtnerová (Bc. štúdium LD) - 17 platných hlasov a 1 neplatný 

5. Bc. Michal Kunder (Ing. štúdium ŽD) - 16 platných hlasov a 2 neplatné 

6. Ing. Roman Blažek (Phd. štúdium EAMP) - 16 platných hlasov a 2 neplatné 

 

Uznesenie č. 2023/1/4): „AS FPEDAS v súlade s §13b Smernice č. 236 Štatút Žilinskej 

univerzity v Žiline a § 8 ods. 10 písm.f) Štatútu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy 

a spojov Žilinskej univerzity v Žiline s účinnosťou od schválenia  Štatútu Fakulty 

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline Akademickým 

senátom Žilinskej univerzity v Žiline schvaľuje na obdobie v súlade s článkom 5 ods. 2 

Smernice č. 201 Disciplinárny poriadok pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline 

nasledujúcich členov Disciplinárnej komisie fakulty prof. Ing. Annu Dolinayová, PhD., 

doc. Ing. Katarínu Valáškovú, PhD., doc. Ing. JUDr. Alenu Novák Sedláčkovú, PhD., 

Sandru Sandtnerovú, Bc. Michal Kundera a Ing. Roman Blažek. 



 

Posledným bodom rokovania AS FPEDAS bolo rôzne, kedy predsedníčka AS FPEDAS 

informovala, že na nasledujúcom rokovaní AS FPEDAS by mali byť schvaľované Zásady 

volieb do AS FPEDAS ako aj Rokovací poriadok AS FPEDAS, ktorý bude potrebné zosúladiť 

s týmito druhom predpisov, ktoré schváli AS UNIZA. Zároveň dekan informoval, že na 

programe ďalšieho rokovania bude aj rozpočet FPEDAS, výročná správa o činnosti FPEDAS, 

správa o hospodárení FPEDAS a podmienky prijímania na štúdium na FPEDAS. Následne 

senátori požiadali dekana, či by sa mohol informovať na vedení UNIZA, či má v pláne 

inštaláciu stojanov na nabíjanie áut aj na elektrický pohon.  Následne predsedníčka AS 

FPEDAS  poďakovala všetkým senátorkám a senátorom za ich účasť a ukončila rokovanie. 

 

Ďalšie zasadnutie AS FPEDAS je plánované na koniec apríla, resp. začiatok mája 2023. 

 

V Žiline 13.03.2023 

Zápisnicu vyhotovil: Ing. Vladimír Šalaga, PhD. 

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

 


