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prodekanka pre vzdelávanie

Fakulta prevádzky a 

ekonomiky dopravy a spojov

...fakulta, ktorá spája
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Už 65 rokov pripravuje odborníkov pre  oblasť dopravy, 
dopravných podnikov, pre oblasť spojov, spojových 
podnikov a od r. 2001 aj pre oblasť ekonomiky a 
riadenia podniku.

Tradícia fakulty

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



„Naj“ atribúty fakulty

▪ Najväčšia fakulta na Žilinskej univerzite v Žiline

▪ Fakulta univerzitnej vysokej školy

▪ Jediná fakulta v Slovenskej a Českej republike ponúkajúca  
komplexnosť odbornosti v doprave a spojoch



➢ kvalita vzdelávania
➢ obsah a štruktúra študijných programov
➢ možnosť zahraničných pobytov pre študentov
➢ motivačné štipendiá pre študentov
➢ medzinárodné uznanie fakulty
➢ uznanie fakulty praxou a spolupráca so zamestnávateľmi
➢ možnosti kvalitného ubytovania
➢ možnosti kvalitného stravovania
➢ možnosti mimoškolských aktivít
➢ relatívne nízke náklady na štúdium

Najdôležitejšie kritériá pre výber štúdia, ktoré naša 
fakulta PLNÍ

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Kvalita vzdelávania

➢Zabezpečená garantmi – profesormi a docentmi 

uznávanými vo svojom odbore doma i v 

zahraničí:

- 13 profesorov

- 31 docentov

- 64 odborných asistentov

➢Zabezpečená spätnou väzbou

(Anonymný dotazníkový prieskum medzi študentmi)



Kvalita vzdelávania

➢ Zabezpečená vedeckovýskumnou infraštruktúrou: laboratória a  

počítačové učebne katedier pre:

▪ praktickú výučbu

▪ simuláciu prevádzky a riadiacich procesov v oblastiach: 

o železničnej, cestnej, leteckej, vodnej dopravy, 

o spojov, prepravy a sledovania zásielok

o elektronického obchodovania

o podniku ako ekonomického celku

➢ Internet v celom areáli univerzity

http://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/5668-Silna-tradicia-univerzitneho-vzdelavania-v-studijnom-programe-zeleznicna-doprava/


Obsah a štruktúra študijných programov

➢ všetky študijné programy sú akreditované akreditačnou komisiou pri 

MŠVVaŠ SR

➢ absolventi všetkých študijných programov v bakalárskom stupni (1. 

stupeň štúdia) majú možnosť pokračovať v študijných programoch v 

inžinierskom stupni  (2. stupeň štúdia)  a v doktorandskom štúdiu (3. 

stupeň štúdia)

➢ spolupráca katedier s praxou a spätná väzba ovplyvňujúca obsah 

študijných programov

➢ obsah a štruktúra vzdelávania je zárukou uplatnenia našich študentov 

v praxi  - 95 % uplatniteľnosť (fakulta sleduje uplatniteľnosť 

absolventov na úrade práce)



Vzdelávací proces
zabezpečuje

▪ Katedra železničnej dopravy (KŽD)

▪ Katedra cestnej a mestskej dopravy (KCMD)

▪ Katedra leteckej dopravy (KLD)

▪ Katedra vodnej dopravy (KVD)

▪ Katedra spojov (KS)

▪ Katedra ekonomiky (KE)

▪ Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej 
informatiky (KKMaHI)

... a podporuje
▪ Referát pre vzdelávanie

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Bakalárske štúdium

Titul „Bc.“ 

Štandardná dĺžka štúdia :

denná forma – 3 roky

externá forma – 4 roky

Štandardná dĺžka denného štúdia je BEZPLATNÁ

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované bakalárske štúdium pre akademický rok 
2019/2020

denná forma

Študijné programy  Predpokladaný počet 
prijatých študentov

Železničná doprava 75

Cestná doprava 100

Letecká doprava 50

Vodná doprava 25

Poštové technológie a služby  50

Zasielateľstvo a logistika 90

Profesionálny pilot 25

Dopravné služby v osobnej doprave 25

Ekonomika a manažment podniku 125 

Elektronický obchod a manažment 80

Finančný manažment 75

SPOLU                                             720

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované bakalárske štúdium pre akademický 
rok 2019/2020
externá forma

Študijné programy  Predpokladaný 

počet 

prijatých študentov

Železničná doprava 20 a viac 

Školné:   400 €

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

▪ Plánovaný 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://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

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme: 

100

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

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme: 

50



Vodná doprava 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

▪ Katedra vodnej dopravy

▪ Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Vodná doprava

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme:

25



Poštové technológie a služby 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

▪ Katedra spojov

▪ Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Poštové inžinierstvo

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme:

50



Zasielateľstvo a logistika 

▪ Katedra cestnej a mestskej dopravy

▪ Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Zasielateľstvo a logistika

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme: 

90

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/


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

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme:  

25



Dopravné služby v osobnej doprave 

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

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme: 

25

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
http://meskanievlakov.tk/informacie/cestovny-poriadok-grafikon-2015-2016.cfm


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

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme:

125



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

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme: 

80



Finančný manažment

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

▪ Katedra ekonomiky

▪ Nadväzujúci inžiniersky študijný program:                 

Finančný manažment

▪ Plánovaný počet prijatých študentov v dennej forme: 

75



Prijímacie konanie pre bakalárske štúdium 

Pre študijné programy:

➢ ekonomika a manažment podniku 

➢ elektronický obchod a manažment

➢ finančný manažment

A) bez prijímacej skúšky:

▪ uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom za predposledný rok 
štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane

▪ uchádzači z ďalších stredných škôl s aritmetickým priemerom za 
predposledný rok štúdia (nie maturitného ročníka) do 1,60 vrátane 

B) s prijímacou skúškou: ďalší uchádzači  - bez uvedených priemerov

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prijímacie konanie pre bakalárske štúdium

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

A) bez prijímacej skúšky:

▪ uchádzači z gymnázií s aritmetickým priemerom za predposledný rok štúdia (nie 
maturitného ročníka) do 2,50 vrátane

▪ uchádzači z ďalších stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný rok štúdia
(nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane 

B) s prijímacou skúškou: ďalší uchádzači  - bez uvedených priemerov

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Forma prijímacej skúšky na bakalárske štúdium

▪ Prijímacia skúška sa vykonáva formou testu zo stredoškolského 
učiva (otázky sú zo všeobecných vedomostí, matematiky, 
vybraného cudzieho jazyka – anglický, nemecký, ruský, 
francúzsky, španielsky).

▪ Uchádzači o študijný program:
- letecká doprava
- profesionálny pilot držitelia preukazu pilota vetroňov,  

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 Ústavu leteckého zdravotníctva Košice 
alebo Praha.

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prihlášky na bakalárske štúdium

https://fpedas.uniza.sk – uchádzači-prijímacie konania

▪ Termín podania prihlášky do:
30. 4. 2019 – 1. kolo
06. 8. 2019 – 2. kolo

▪ 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: 10. 06. 2019 – 12. 06. 2019 – 1. kolo

20. 08. 2019 – 2. kolo

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

https://fpedas.uniza.sk/


Literatúra k prijímaciemu konaniu

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Cena – 5,00 €

Univerzitná knižnica - predajnaskript@uniza.sk – č.t.: 041/513 49 25 

mailto:predajnaskript@uniza.sk


Inžinierske štúdium

Titul „Ing.“ 

Štandardná dĺžka štúdia :
denná forma – 2 roky

externá forma – 3 roky

Štandardná dĺžka denného štúdia je BEZPLATNÁ

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované inžinierske štúdium pre akademický rok 
2019/2020

denná forma

Študijné programy  Predpokladaný počet prijatých 

študentov
Železničná doprava 60

Cestná doprava                  70

Letecká doprava 30

Technológia údržby lietadiel 25

Vodná doprava 15

Poštové inžinierstvo 50

Zasielateľstvo a logistika 60

Elektronický obchod a manažment 70

Ekonomika a manažment podniku 125

Finančný manažment 50 

SPOLU                                                       555

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Akreditované inžinierske štúdium pre akademický rok 
2019/2020

externá forma 

Študijné programy  Predpokladaný 

počet prijatých 

študentov 

Železničná doprava 35 a viac

Školné:   500 €

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prijímacie konanie pre inžinierske štúdium

Pre študijné programy:

➢ cestná doprava

➢ železničná doprava

➢ letecká doprava

➢ vodná doprava

➢ zasielateľstvo a logistika

➢ poštové inžinierstvo

➢technológia údržby lietadiel

▪ Bez prijímacej skúšky:

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



Prijímacie konanie pre inžinierske štúdium

Pre študijné programy:
➢ ekonomika a manažment podniku 

➢ finančný manažment
➢ elektronický obchod a manažment

A) bez prijímacej skúšky:

▪ uchádzači, ktorí úspešne absolvovali  bakalárske štúdium a 
dosiahli vážený študijný priemer do 2,00 vrátane

B) s prijímacou skúškou:

▪ ďalší uchádzači: písomný test z vedomostí 1. stupňa štúdia 
študijného programu (otázky testu sú z ekonomiky, matematiky, 
vybraného cudzieho jazyka – anglického, nemeckého, ruského, 
francúzskeho alebo  španielskeho)

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Prihlášky na inžinierske štúdium
https://fpedas.uniza.sk – uchádzači-prijímacie konania

▪ Termín podania prihlášky do:

31. 03. 2019 – 1. kolo

06. 08. 2019 – 2. kolo

▪ 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: 13. 06. 2019 – 14. 06. 2019  - 1. kolo

20. 08. 2019 – 2. kolo

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

https://fpedas.uniza.sk/


Doktorandské štúdium

3. stupeň vysokoškolského 

štúdia

Titul „PhD.“ 

v 5 študijných programoch 

denná forma: 3 roky - štipendium

externá forma: 4 roky - platená 

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Medzinárodné uznanie fakulty a možnosť 
zahraničných pobytov pre študentov

➢ Fakulta má podpísaných vyše 100 bilaterálnych zmlúv o 

pedagogickej a vedeckovýskumnej spolupráci so 

zahraničnými univerzitami v Európe i mimo Európy

➢ Študenti všetkých stupňov štúdia majú možnosť časť 

svojho štúdia absolvovať na zahraničnej univerzite

➢ Fakulta eviduje najväčší počet zrealizovaných študijných 

pobytov študentov v rámci univerzity: ročne v priemere 

okolo 40 študentov vycestuje do zahraničia 



Motivačné štipendia

Každoročne fakulta vypláca pre najlepších 

10 % počtu študentov v príslušnom roku 

motivačné štipendiá:   

1. Prospechové: 

▪ cca 100 študentov po 680 EUR jednorázovo vyplatené v 11/2018

▪ cca 100 študentov po 340 EUR jednorázovo vyplatené v 11/2018

2. Mimoriadne

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Uznanie fakulty praxou a spolupráca so 
zamestnávateľmi

➢ Spolupráca s významnými slovenskými i zahraničnými 
podnikmi a združeniami (ŽSR, ŽSSK, Slovenská 
pošta, Česká pošta, Slovak Telekom, podniky SAD, 
slovenskí, zahraniční dopravcovia, Zväz logistiky a 
zasielateľstva SR, Česmad Slovakia, významné 
peňažné, poisťovacie podniky  a pod.)

▪ Zadávanie tém záverečných prác

▪ Ponuka pracovných miest absolventom

▪ Ocenenie najlepších záverečných prác ministrom dopravy a výstavby 
SR, podnikmi



Možnosti kvalitného ubytovania

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Možnosti kvalitného stravovania

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov



Možnosti mimoštudijných aktivít

▪ Študentské organizácie:

- „í-Téčko“  - internátna študentská televízia

- Klub priateľov železníc

- RAPEŠ – internátne rádio (UZ Hliny)

- Erasmus Student Network ESN

- iné

▪ Spoločensko-kultúrne organizácie:

- OMNIA - spevácky zbor pri UNIZA

- STAVBÁR – folklórny súbor pri UNIZA

▪ Ústav telesnej výchovy (basketbal, futsal, florbal, volejbal, ľadový 
hokej, bedminton, squash, stolný tenis, tenis, kondičné posilňovanie, 
crossfit, jumping, pilates, golf, plávanie, športové lezenie, thajský 
box.....)



Celkový počet absolventov - inžinierov na FPEDAS do r. 
2018

Študijný program 

Denné Externé

Rok prvých 

absolventov

Počet

absolventov

Rok prvých 

absolventov

Počet

absolventov

Cestná doprava 1961 4 115 1966 1 185

Železničná doprava 1957 4 155 1060 835

Letecká doprava 1965 1 553 1967 339

Vodná doprava 1993 320 1992 11

Poštové inžinierstvo 1966 2 958 1966 829

Zasielateľstvo a logistika 2010 333 - -

Ekonomika a manažment podniku 2006 983 2006 716

Elektronický obchod a manažment 2011 411 2011 64

Spolu - 14 828 - 3 979



Promócie absolventov FPEDAS
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