
Zápisnica č. 21 z rokovania AS Fakulty PEDAS 

 

Dňa: 14. 4. 2014 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť dekanátu F PEDAS, 10.00 hod. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (15 z 21 členov). 

Ospravedlnení: doc. Ing. Branislav Kandera, PhD., Ing. Peter Kolarovszki, PhD., Ing. Martina 

Blašková, Bc. Adam Šipoš 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (4). 

 

Program rokovania AS 

1) Výročná správa o činnosti FPEDAS za rok 2013. 

2) Správa o činnosti AS FPEDAS v roku 2013. 

3) Prerokovanie a schválenie materiálov:  

a. Návrh študijných plánov pre 1. a 2. stupeň štúdia v externej forme, 

b. Oprava v niektorých študijných programoch pre 1. a 2. stupeň štúdia  v dennej forme,  

c. Návrh študijných programov pre 3. stupeň štúdia (profily absolventov, študijné 

plány).  

4) Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana fakulty PEDAS. 

5) Rôzne 

 

Priebeh rokovania: 

Materiál a body programu na prerokovanie bol členom AS včas dodané. 

V úvode predseda AS otvoril rokovanie a privítal pani dekanku a členov na zasadnutí AS. Vzhľadom 

na počet prítomných, pán predseda skonštatoval, že AS je uznášania schopný.  

 

1) Prvým bodom rokovania bola Výročná správa o činnosti fakulty za rok 2013. 

Predložený materiál predniesla pani dekanka. Materiál je spracovaný vo forme, ktorú predpísalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dokument v súčasnosti prebieha jazykovou 

a gramatickou korektúrou, po kompletizácii formálnej stránky bude uverejnený na webovej stránky 

fakulty. Výročná správa obsahuje tri základné témy: 

1. Vzdelávacia činnosť fakulty. 

Vzdelávacia činnosť fakulty prebieha v akreditovaných študijných programoch. Vo vývoji počtu 

študentov bol oproti minulému roku zaznamenaný pokles o približne 200 študentov v dennom štúdiu 

a približne 100 študentov v externom štúdiu. Najväčší počet študentov na fakulte bol zaznamenaný 

v roku 2008, kedy cca 1/3 tvorili externí študenti. V súčasnosti sa počet denných študentov udržuje 

približne na rovnakej úrovni, výrazný pokles bol zaznamenaný v prípade externých študentov. Vo 

všeobecnosti je situácia stále priaznivá, rastie záujem študentov o ekonomické programy. Pokles 

záujmu o niektoré študijné programy je možné ovplyvniť intenzívnejšou propagáciou.  

Fakulta nechce isť cestou zvyšovania poctu študentov na študijne zaujímavých programoch, aby 

nedošlo k zmene profilu fakulty. Na základe rokovaní so zástupcami katedier, vznikol nový študijný 



program „Dopravne služby v osobnej doprave“, ktorý sa predkladá aj v novej komplexnej 

akreditácii. 

O doktorandské štúdium je veľký záujem. Počet prijatých študentov závisí od výšky rozpočtu, ktorý 

bude na fakultu pridelený. Minimálny počet 20 študentov však bude zachovaný. 

2. Vedecko - výskumná činnosť 

Súčasťou sú najmä projekty. Počet projektov na fakulte oproti minulým rokom poklesol, avšak 

zlepšila sa kvalita štrukturálnych projektov, ako aj kvalita projektov KEGA, VEGA (schvaľovanie 

týchto projektov je záležitosť rozhodovania komisie grantovej agentúry, v súčasnosti prešli len dva 

projekty). 

3. Publikačná činnosť 

Publikačná činnosť poklesla o viac ako 100 výstupov, narástol však počet výstupov v zahraničných 

časopisoch a konferenčných zborníkoch. 

Prodekan pre vedu a výskum informoval zamestnancov katedier, aby sa v rámci svojich aktivít do 

väčšej mieri zamerali na publikačnú činnosť. 

Pracoviská fakulty pripravili minulý rok mnoho vedeckých a odborných podujatí, za čo patrí vďaka 

organizátorom z fakulty.  

V záujme indexácie fakultného časopisu „Doprava a spoje“ bola vytvorená jeho anglická verzia. 

Zvýšili sa výrazne mobility študentov oproti minulému roku, trend je ustálený. Bohužiaľ, situácia je 

horšia v doktorandskom štúdiu. Školitelia by mali svojim doktorandom odporúčať vycestovanie na 

zahraničné stáže.  

Nepriaznivá situácia je aj v medzinárodnom projekte „Atlantis“. Tento projekt umožňuje študentom 

získať dvojitý diplom. Minulý rok boli traja študenti na stáži, tento rok je len jeden študent. Vďaka 

tomuto projektu môžu študenti vycestovať na celý akademický rok, na zahraničnej vysokej škole 

môžu absolvovať skúšky, získať diplom a následne to isté absolvujú aj u nás. Podmienkou je 

získanie jazykového certifikátu TOEFL. Prodekan pre vzdelávanie informoval, že momentálne sa 

hlásia štyria študenti. Prvý nábor prebehol na konci minulého akademického roka, druhý na začiatku 

tohto akademického roka. Keď sa študenti dozvedeli podmienky, niektorí to vzdali. Pani dekanka 

rokovala s americkou stranou, ktorá vyžaduje získanie certifikátu v priebehu štúdia. Študenti urobia 

certifikát u nás s akýmkoľvek hodnotením. Zvyšný potrebný počet bodov si doplnia počas štúdia 

v USA. Pre prijatie študenta je rozhodujúci aj priemer počas študia. 

 

Pripomienky do diskusie: 

 strana 13 - v tabuľke C a D je rozdiel medzi študentmi 14, mal by to byť rovnaký počet; pán 

prodekan odpovedal, že počty sa filtrujú zo softvéru, kde sú študenti evidovaní, je možné, že 

chyba nastala, 

 strana 25 - v tabuľkách sú uvedené rôzne semináre s rôznym formátom, pri jednom predmete 

chýba meno prednášajúceho, 

 strana 30 - v jednom z projektov nie je uvedený zodpovedný riešiteľ, 

 na ďalších stranách chýbajú tituly u profesorov a docentov, 

 strana 55 - na PhD. progres je uvedená nesprávna webová stránka, 

 strana 85 - prof. Vaculík má uvedený nesprávny dátum menovania (má byť rok 2013). 

Uvedené pripomienky boli do správy prijaté. 

Následne po diskusii prebehlo hlasovanie o predloženom návrhu spolu s pripomienkami v počte: 



Za  15 členov 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

AS FPEDAS jednohlasne schválil Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2013. 

 

2) Druhým bodom rokovania bola Správa o činnosti Akademického senátu FPEDAS za rok 2013. 

Správu predniesol predseda senátu. Prítomných senátorov stručne oboznámil o počte zasadnutí 

uskutočnených za rok 2013, o počte hlasovaní per rollam, priemernej účasti, ospravedlneniach 

členov a o jednotlivých bodoch, ktoré boli predmetom rokovaní. 

Zápisnice zo všetkých rokovaní boli včas dodané na uverejnenie na webovej stránke senátu. 

 

K uvedenej správe neboli predložené žiadne pripomienky do diskusie. Následne prebehlo hlasovanie 

s výsledným počtom: 

Za  15 členov 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

AS FPEDAS jednohlasne schválil Správu o činnosti AS za rok 2013. 

 

3) Tretím bodom programu bolo prerokovanie návrhu študijných plánov pre 1. a 2. stupeň štúdia v 

externej forme, oprava v niektorých študijných programoch pre 1. a 2. stupeň štúdia v dennej forme, 

návrh študijných programov pre 3. stupeň štúdia (profily absolventov, študijné plány).  

Návrh predniesla na úvod pani dekanka. Niektoré študijné programy boli pozmenené, zjednotili sa 

hodiny niektorých seminárov. Prvýkrát sa predkladajú študijné plány pre tretí stupeň štúdia, čísla 

jednotlivých predmetov budú ešte doplnené, študijné plány pôjdu na prerokovanie do vedeckej rady 

kompletné. 

Semináre k záverečnej práci sú v jednotnom rozsahu: 0-2-4 (2 hodiny metodika prace, 4 hodiny 

kontaktná výučba, t. j. konzultácie s vedúcim práce). 

 

Pripomienky do diskusie: 

Prvý dotaz: V prípade predmetu 13C174 je potrebné zmeniť rozsah na 2-0-2. 

Druhý dotaz: V minulosti mala byť KE servisnou katedrou pre ostatne katedry. V súčasnosti je na 

fakulte veľa ekonomicky zameraných študijných programov, ktoré v podstate nepatria na fakultu 

dopravy a spojov. Súčasťou dotazu boli aj terminologické a pravopisne pripomienky. 

Reagovala pani dekanka, že v názve fakulty je prevádzka a ekonomika. To, že sa začalo uvažovať 

o štúdiu čisto ekonomických programov, pochádza z roku 2000. V súčasnosti sa na program 

„Manažment a ekonomika podniku“ hlási najväčší počet študentov. Keď nemôžeme naplniť počty 

študentov na iných dopravných smeroch, je potrebné to zabezpečiť iným spôsobom. Politika na 

fakulte je taká, že študentom, ktorí sa nedostanú na ekonomiku, sa posiela ponuka, či nechcú prijať 

iný študijný program. Súčasná situácia je aj chybou inštitúcií v praxi. Dnes už podniky zasa majú 

záujem o našich absolventov, len to potrvá dlhšie, kým sa trh naštartuje. Priemerný počet študentov 

sa ročne pohybuje okolo 2200 - 2300 a toto je potrebné udržať. 



Tretí dotaz: Prečo je v predmete „Dopravná a spojová sústava“ garantom KŽD, keď napr. celý 

semester je v ňom zainteresovaná aj KVD. Prodekan pre vzdelávanie odpovedal, že v predmete sa 

striedajú viaceré katedry, každý vyučujúci skúša inou formou, predmet je preto priradený na jednu 

katedru, ktorá ho bude aj zabezpečovať. Prof. Majerčák z KŽD sa k danej problematike bližšie 

vyjadril. 

Štvrtý dotaz: Členom senátu boli rozdané podklady na prerokovanie. Je potrebné doplniť medzi 

povinne voliteľné predmety predmet „Verejná správa“ do 5 semestra denného a externého štúdia v 

študijnom programe „Elektronický obchod a manažment“. Prodekan pre vzdelávanie odpovedal, že 

sa neschvaľovalo personálne zabezpečenie predmetov. Predmet „Verejná správa“ sa dopĺňa medzi 

povinne voliteľné predmety, jeho zaradenie nenarúša požiadavky 30 kreditov za semester. 

Piaty dotaz: Keď sa schvaľuje študijný plán, podľa názvu predmetu sa nedá odhadnúť jeho obsah. 

Vždy by bolo potrebné dodať aj krátky obsah predmetu. Vyjadril sa prodekan pre vzdelávanie. 

Postup je taký, že najprv sa schvaľuje plán až potom sa pripravujú informačné listy. V študijnom 

pláne nie je požiadavka predložiť informačné listy predmetov vopred. Keď sa pripravovala prvá 

verzia študijných plánov, ku každému predmetu musel prednášajúci vytvoriť obsah predmetu, aby sa 

niektoré predmety nevyučovali duplicitne. 

Doc. Madleňák oboznámil prítomných so zmenami v doktorandskom štúdiu. Zjednotila sa forma pre 

jednotlivé študijné programy - štyri povinné predmety, jeden voliteľný predmet, a to vzhľadom aj na 

počet kreditov. Každá študijný program má v rámci štúdia predmet, ktorý sa týka matematiky. Celý 

študijný plán sa opiera o kreditový plán doktorandského štúdia. 

 

Po skončení diskusie prebehlo hlasovanie o predkladaných návrhoch s výsledným počtom: 

Za  15 členov, 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

 

4) Posledným bodom rokovania bolo Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana fakulty PEDAS. 

Predseda senátu oboznámil prítomných členov so zložením volebnej komisie a predniesol podrobný 

harmonogram volieb: 

Volebná komisia:   RNDr. Milan Stacho, PhD. – KKMaHI – predseda 

Doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. – KE   

Ing. Sandra Krollová, PhD. – KLD 

Doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková – KS 

Ing. Martina Rypáková – študent  

Harmonogram volieb: 

Vyhlásenie volieb 30. 4. 2014 

Podávanie návrhov na kandidátov 30. 4. 2014 – 13. 5. 2014 

do 15:00 hod. 

Oslovenie kandidátov volebnou komisiou do 15. 5. 2014 

Verejné predstavenie kandidátov akademickej obci 21. 5. 2014   10:00 hod      NG01 

Verejné zasadnutie ASF PEDAS – voľba dekana 28 . 5. 2014    10:00 hod       NG01 



Dňa 30.4. 2014 tajomníčka senátu pošle uvedený harmonogram na jednotlivé katedry FPEDAS. 

Zároveň pán predseda pripomenul prítomným, že dňa 19.5. 2014 sa uskutoční voľba rektora 

Žilinskej univerzity v Žiline. 

K predkladanému harmonogramu neboli položené žiadne pripomienky do diskusie. Následne 

prebehlo hlasovanie s výsledným počtom: 

Za  15 členov, 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

 

5) Rôzne 

Pani dekanka požiadala prítomných o schválenie nových funkčných miest, ktoré nezvyšujú počet 

zamestnancov na katedrách: 1 miesto docenta na KCMD, 1 miesto docenta na KS, 1 miesto docenta 

na KLD a 1 miesto docenta na KE.  

O predkladanom návrhu prebehlo hlasovanie s výsledným počtom: 

Za  15 členov, 

Proti  0, 

Zdržali sa 0. 

 

Na záver predseda senátu oboznámil prítomných, že najbližšie zasadnutie senátu sa uskutoční 

28.5.2014. 

 

 

 

V Žiline 14. 4. 2014 

Zápisnicu vyhotovil:  Ing. Sandra Krollová, PhD. 


