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 Nepretržite vychováva odborníkov v 
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Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Hodnotenie akreditačnej komisie 2015

 Žilinská univerzita 

v Žiline je 

zaradená medzi 

najkvalitnejšie 

univerzity v SR.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Hodnotenie – posledné hodnotenie                                 

rok 2015 (november)

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



kvalita vzdelávania

praktický obsah vzdelávania

obsah a štruktúra vzdelávania

povesť medzi zamestnávateľmi

ústretovosť a schopnosť pedagógov

akademická reputácia

technické zariadenie univerzity

pomoc pri plánovaní kariéry

spolupráca so zamestnávateľmi

medzinárodná orientácia

ubytovacie možnosti

poloha lokalizácie univerzity

IT vybavenie

možnosti mimoškolských aktivít

nenákladnosť lokality

univerzitné sprostredkovateľské služby

Najdôležitejšie faktory pre výber univerzity

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Členenie Fakulty 

 Katedra cestnej a mestskej dopravy (KCMD)

 Katedra ekonomiky (KE)

 Katedra leteckej dopravy (KLD)

 Katedra spojov (KS)

 Katedra vodnej dopravy (KVD)

 Katedra železničnej dopravy (KŽD)

 Katedra kvantitatívnych metód a 
hospodárskej informatiky (KKMaHI)

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Bakalárske štúdium

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované bakalárske denné študijné 

programy pre akademický rok 2018/2019
Akreditované študijné programy  Katedra Predpokladaný počet 

štúdia       prijatých študentov

Cestná doprava KCMD 120

Železničná doprava KŽD 75

Letecká doprava KLD 50

Profesionálny pilot KLD 25

Vodná doprava KVD 25

Poštové technológie a služby  KS  50

Zasielateľstvo a logistika KCMD 75

Dopravné služby v osobnej doprave FPEDAS 50

Ekonomika a manažment podniku KE 125 

Finančný manažment KE 75

Elektronický obchod a manažment KS 80

SPOLU                                                       750

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované bakalárske externé  študijné 

programy pre akademický rok 2018/2019

Akreditované študijné programy  Katedra Predpokladaný 

počet štúdia       prijatých študentov

Železničná doprava KŽD 20

Ekonomika a manažment podniku KE 20 

SPOLU                                                       40

Školné:

Železničná doprava 400 €

Ekonomika a manažment podniku 850 € 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Dĺžka bakalárskeho štúdia

 denná forma – 3 roky,

 externá forma – 4 roky.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Železničná doprava 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Katedra železničnej dopravy

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Železničná doprava

 Počet prijatých študentov 

– 75 denná forma

– 20 externá forma

http://fpedas.uniza.sk/~kpzzu/akcia/405-den-otvorenych-dveri-alebo-ako-sme-sa-tocenice-dockat-nevedeli-28-3-2008/
http://fpedas.uniza.sk/~kpzzu/akcia/405-den-otvorenych-dveri-alebo-ako-sme-sa-tocenice-dockat-nevedeli-28-3-2008/
http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/5668-Silna-tradicia-univerzitneho-vzdelavania-v-studijnom-programe-zeleznicna-doprava/
http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/5668-Silna-tradicia-univerzitneho-vzdelavania-v-studijnom-programe-zeleznicna-doprava/


Cestná doprava

 Katedra cestnej a mestskej dopravy

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Cestná doprava

 Počet prijatých študentov - 120

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Letecká doprava 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Katedra leteckej dopravy

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Letecká doprava

Technológia údržby lietadiel

 Počet prijatých študentov - 50



Vodná doprava 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Katedra vodnej dopravy

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Vodná doprava

 Počet prijatých študentov - 25



Profesionálny pilot 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Katedra leteckej dopravy

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Letecká doprava

Technológia údržby lietadiel

 Počet prijatých študentov - 25



Zasielateľstvo a logistika 

 Katedra cestnej a mestskej dopravy

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Zasielateľstvo a logistika

 Počet prijatých študentov - 75

https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.hermes-sro.sk/images/FIATA.jpg&imgrefurl=http://www.hermes-sro.sk/index.php/zasielatelstvo&docid=wZwgF-BpMYoxaM&tbnid=jz9mgKEAUzoahM:&vet=1&w=354&h=329&bih=794&biw=1600&ved=0ahUKEwijtqLTo5fQAhWBVxQKHc_FC744ZBAzCBsoGTAZ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.hermes-sro.sk/images/FIATA.jpg&imgrefurl=http://www.hermes-sro.sk/index.php/zasielatelstvo&docid=wZwgF-BpMYoxaM&tbnid=jz9mgKEAUzoahM:&vet=1&w=354&h=329&bih=794&biw=1600&ved=0ahUKEwijtqLTo5fQAhWBVxQKHc_FC744ZBAzCBsoGTAZ&iact=mrc&uact=8
http://www.snt.si/en/web-page-1440x500-logistika/
http://www.snt.si/en/web-page-1440x500-logistika/


Dopravné služby v osobnej dopravy 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy s spojov

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Zasielateľstvo a logistika

 Počet prijatých študentov - 50

http://www.transport.sk/spravy/zeleznicna-doprava/5977-zeleznicna-osobna-doprava-na-slovensku-bez-mimoriadnych-udalosti.html
http://www.transport.sk/spravy/zeleznicna-doprava/5977-zeleznicna-osobna-doprava-na-slovensku-bez-mimoriadnych-udalosti.html
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/zmeny-cestovnych-poriadkov-primestskej-autobusovej-dopravy-od-13.12.2015.html?page_id=272083
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2015/zmeny-cestovnych-poriadkov-primestskej-autobusovej-dopravy-od-13.12.2015.html?page_id=272083
http://meskanievlakov.tk/informacie/cestovny-poriadok-grafikon-2015-2016.cfm
http://meskanievlakov.tk/informacie/cestovny-poriadok-grafikon-2015-2016.cfm


Poštové technológie a služby 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Katedra spojov

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Poštové inžinierstvo

 Počet prijatých študentov - 50



Ekonomika a manažment podniku 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Katedra ekonomiky

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Ekonomika a manažment podniku

 Počet prijatých študentov 

- 125 – denné štúdium

- 20 – externé štúdium.



Finančný manažment

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Katedra ekonomiky

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Finančný manažment

 Počet prijatých študentov - 75



Elektronický obchod a manažment 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

 Katedra spojov

 Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Elektronický obchod a manažment

 Počet prijatých študentov - 80



Akreditované bakalárske študijné 

programy pre akademický rok 2018/2019

Štandardná dĺžka denného štúdia je 

BEZPLATNÁ

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prijímacie konanie pre bakalárske

štúdium: 

 bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači 

z gymnázií s priemerom za predposledný ročník 

štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane a z 

ďalších (ostatných) stredných škôl s priemerom do 

1,80 vrátane pre študijné programy:

 ekonomika a manažment podniku 

 finančný manažment

 elektronický obchod a manažment.

 všetci ostatní uchádzači na uvedené študijné 

programy musia absolvovať prijímacie konanie. 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prijímacie konanie pre bakalárske

štúdium:

 bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači z gymnázií s priemerom 

za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,50 

vrátane a z ostatných stredných škôl s priemerom za predposledný 

ročník štúdia do 2,00 vrátane pre študijné programy:

 cestná doprava,

 železničná doprava,

 vodná doprava,

 letecká doprava,

 profesionálny pilot,

 poštové technológie a služby,

 zasielateľstvo a logistika,

 dopravné služby v osobnej doprave.

 všetci ostatní uchádzači na uvedené študijné programy musia 

absolvovať prijímacie konanie. 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prijímacie konanie pre bakalárske

štúdium:

 Prijímacie skúšky budú realizované formou testov zo 
stredoškolského učiva (otázky testu sa skladajú zo 
všeobecných vedomostí, matematiky, vybraného 
cudzieho jazyka – anglický, nemecký, ruský, 
francúzsky, španielsky).

 Uchádzači na študijný program letecká doprava a profesionálny 
pilot, ktorí sú držiteľmi preukazu pilota vetroňov alebo iných 
preukazov letovej spôsobilosti alebo leteckého mechanika, 
získavajú preferenčných 10 bodov.

 Pre študijný program profesionálny pilot sa požaduje pri prijímacom 
konaní predložiť osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti I. triedy od 
ÚLZ Košice alebo ÚLZ Praha v zmysle požiadaviek JAR FCR-1.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prihlášky pre bakalárske štúdium:

 termín podania prihlášky do:
30. 4. 2018

 poplatok za prijímacie konanie:
20 €

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica                

číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0026 9888, 

variabilný symbol: 10131, konštantný symbol: 0308

 Na jednu prihlášku je možné uviesť iba 1 študijný program 

zabezpečovaný fakultou.

 Termín prijímacieho konania: 11. – 12. júna 2018

21. augusta 2018

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Podklady pre prijímacie konanie

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Cena – 5,00 € Cena – 3,00 €

tel.: 041/513 49 25 
Možnosť zakúpenia: Univerzitná knižnica; predajnaskript@uniza.sk;

mailto:predajnaskript@uniza.sk


Inžinierske štúdium

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované denné inžinierske študijné 

programy pre akademický rok 2018/2019

Akreditované študijné programy  Katedra Predpokladaný počet 

štúdia prijatých študentov

Cestná doprava                  KCMD 70

Železničná doprava KŽD 60

Letecká doprava KLD 50

Technológia údržby lietadiel KLD 25

Vodná doprava KVD 25

Poštové inžinierstvo KS  50

Zasielateľstvo a logistika KCMD 60

Ekonomika a manažment podniku KE  125

Finančný manažment KE 50 

Elektronický obchod a manažment KS 70

SPOLU                                                       575

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované externé inžinierske študijné 

programy pre akademický rok 2018/2019

Akreditované študijné programy  Katedra Predpokladaný 

štúdia počet prijatých 

študentov 

Železničná doprava KŽD 35

Ekonomika a manažment podniku KE 30

SPOLU                                                       65

Školné:

Železničná doprava 500 €

Ekonomika a manažment podniku 1 100 € 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Dĺžka inžinierskeho štúdia

 denná forma – 2 roky,

 externá forma – 3 roky.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované inžinierske študijné 

programy pre akademický rok 2018/2019

Štandardná dĺžka denného štúdia je 

BEZPLATNÁ

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

http://kt.uniza.sk/
http://kt.uniza.sk/


Kritérium pre prijímacie konanie pre 

inžinierske štúdium:

Pre študijné programy cestná doprava, 
železničná doprava, letecká doprava, vodná 
doprava, zasielateľstvo a logistika, poštové 
inžinierstvo a technika údržby lietadiel

 sú prijímaní uchádzači na základe váženého študijného 

priemeru, ktorý uchádzači dosiahli na 1. stupni 

vysokoškolského štúdia v rovnakom alebo príbuznom 

študijnom programe.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Kritérium pre prijímacie konanie pre 

inžinierske štúdium:

Pre študijné programy ekonomika a 
manažment podniku, finančný manažment 
a elektronický obchod a manažment

 sú bez prijímacej skúšky prijímaní 

uchádzači, ktorí úspešne absolvovali 1. 

stupeň vysokoškolského štúdia a počas 1. 

stupňa štúdia dosiahli vážený študijný 

priemer známok v štúdiu do 2,00 vrátane.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Kritérium pre prijímacie konanie pre 

inžinierske štúdium:

Pre študijné programy ekonomika a 
manažment podniku, finančný manažment 
a elektronický obchod a manažment

 uchádzači, ktorí nie sú prijatí bez prijímacích 
skúšok, budú absolvovať písomný test 
z vedomosti 1. stupňa štúdia študijného 
programu (otázky testu sa skladajú z 
ekonomiky, matematiky, vybraného cudzieho 
jazyka – anglického, nemeckého, ruského, 
francúzskeho, španielskeho jazyk).

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prihlášky pre inžinierske štúdium:

 termín podania prihlášky do:

31. 3. 2018

 poplatok za prijímacie konanie:

20 €

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica                

číslo účtu: SK81 8180 0000 0070 0026 9888, 

variabilný symbol: 10132, konštantný symbol: 0308

 Termín prijímacieho konania: 14. 6. – 15. 6. 2018 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Doktorandské štúdium

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované doktorandské študijné 

programy pre akademický rok 2018/2019

Akreditované študijné programy  Forma Titul Počet 
štúdia rokov 

štúdia

Dopravná technika a technológia D/E PhD. 3/4

Poštové technológie D/E PhD. 3/4

Dopravné služby D/E PhD. 3/4

Ekonomika a manažment podniku D/E PhD. 3/4

Ekonomika dopravy, spojov a služieb D/E PhD. 3/4

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Evidencia uchádzačov o zamestnanie všetkých 

našich absolventov – ÚPSVaR SR – k 31. 12. 2017

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Študijný program bakalársky inžiniersky

Cestná doprava 1 4

Dopravné inžinierstvo x 0

Železničná doprava 0 1

Letecká doprava 1 1

Vodná doprava 0 1

Profesionálny pilot 0 x

Poštové inžinierstvo x 4

Poštové technológie a služby 0 X

Zasielateľstvo a logistika 0 0

Ekonomika a manažment podniku 2 22

Ekonomika dopravy, spojov a služieb x x

Elektronický obchod a manažment 1 4

Spolu 5 37



Celkový počet absolventov na FPEDAS

Študijný program 

Denné Externé

Rok prvých 

absolventov

Počet

absolventov

Rok prvých 

absolventov

Počet

absolventov

Cestná doprava 1961 4 074 1966 1 183

Dopravné inžinierstvo 2002 193 - -

Železničná doprava 1957 4 126 1060 832

Letecká doprava 1965 1 526 1967 339

Vodná doprava 1993 315 1992 10

Poštové inžinierstvo 1966 2 930 1966 829

Zasielateľstvo a logistika 2010 291 - -

Ekonomika a manažment podniku 2006 907 2006 713

Elektronický obchod a manažment 2011 374 2011 64

Spolu - 14 736 - 3 970



Študijný program Počet absolventov Nezamestnaných Podiel

Cestná doprava 5 257 4 0,0761%

Dopravné inžinierstvo 193 0 0,0000%

Železničná doprava 4 958 1 0,0202%

Letecká doprava 1 865 1 0,0536%

Vodná doprava 325 1 0,3077%

Poštové inžinierstvo 3 759 4 0,1064%

Zasielateľstvo a logistika 291 0 0,0000%

Ekonomika a manažment podniku 1 620 22 1,3580%

Elektronický obchod a manažment 438 4 0,9132%

Spolu 18 706 37 0,1978%



Hodnotenie fakulty absolventmi

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Hodnotenie absolventov z roku 2015
(uskutočnené január – február 2017)

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

- Nedostatočná 

návratnosť 

dotazníkov



Odbornosť pedagógov

 Študijný program môže byť akreditovaný 

iba v prípade, ak je garantovaný  

pedagógom s titulom prof., resp. doc.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Odbornosť pedagógov

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Pracovisko Profesori Docenti OA OA Lektori Výskum THP Spolu

spolu CSc./PhD. VŠ ostatní

KCMD 2 5 12 12 2 1 1 23

KŽD 1 6 7 7 2 1 17

KLD 2 5 3,987 3,987 3,467 1 15,454

KS 5 6 10 9 4 1 26

KE 2 7,6 17,8 16,8 2,967 1 31,367

KVD 1 2 2 2 1 6

KKMaHI 0 0 15,6 15,6 1 16,6

Dekanát 0 13 13

Celkom 13 31,6 68,387 66,387 0 14,434 1 20 148,421



Organizácia štúdiu:

 Prednášky,

 Cvičenia,

 Laboratórne cvičenia.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Motivačné štipendia

Každoročne FPEDAS vypláca pre najlepších 

10 % študentov motivačné štipendiá:   

 94 študentov po 620 EUR jednorázovo vyplatené v 11/2017

 94 študentov po 310 EUR jednorázovo vyplatené v 11/2017

 Okrem motivačných štipendií každoročne 

FPEDAS vypláca mimoriadne štipendiá

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Podpora štúdia 

- voľný prístup študentov k internetu (chodby fakulty)

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Wifi – v areáli 

univerzity 



Ubytovanie študentov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ubytovanie 

študentov 

FPEDAS



Ubytovanie študentov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Ubytovanie študentov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Ubytovanie študentov FPEDAS



Ubytovanie študentov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Poplatok:

41 – 51 €/mesiac



Ubytovanie študentov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Stravovanie študentov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline
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Stravovanie študentov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Cena jedného 

obeda:

od 0,80 € do 

2,30 €



Stravovanie študentov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Promócie absolventov FPEDAS

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Tešíme sa na stretnutie...

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

tel. 041 513 3051

tel. 041 513 3531

dekan@fpedas.uniza.sk

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

mailto:dekan@fpedas.uniza.sk

