
 

Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 28.09.2020 

Miesto a čas rokovania: zasadacia miestnosť Vedeckej rady UNIZA, 10:00 h 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (16 z 21 členov) 

Ospravedlnení: 1 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program zasadania: 

1. Otvorenie  

2. Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2020 v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. 

z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. 

3. Návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 3- Študijný poriadok FPEDAS  Žilinskej univerzity v 

Žiline v súlade § 27 ods.1  písm. a) a § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Návrh zmeny Smernice č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS v súlade s § 33 ods. 2 písm. b) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov-zmena  organizačnej 

štruktúry Katedry železničnej dopravy (návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 5 Organizačný 

poriadok FPEDAS). 

5. Rôzne: Návrh harmonogramu volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KE, KVD, KŽD 

a doktorandského štúdium FPEDAS- Vyhlásenie doplňujúcich volieb  

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou  zaslaný podkladový 

materiál:  

a) Návrh rozpočtu FPEDAS pre rok 2020 

b) Návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 3- Študijný poriadok Fakulty prevádzky a ekonomiky 

dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline . 

c) Návrh zmeny organizačnej štruktúry, návrh Dodatku č. 4 k Smernici č. 5 Organizačný 

poriadok FPEDAS – KŽD 

d) Návrh harmonogramu volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KE, KVD, KŽD a 

doktorandského štúdia FPEDAS 

Priebeh rokovania: 

V úvode  predsedníčka AS FPEDAS doc. Ing. JUDr.  A. Novák Sedláčková, 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. Program zasadania bol schválený, tak ako bol  

navrhnutý, všetkými zúčastnenými senátormi.  

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 bol - Návrh rozpočtu fakulty FPEDAS na rok 2020, ktorý predložil 

dekan v súlade s čl. I ods. 18 písm. d) Rokovacieho poriadku Akademického senátu FPEDAS 

Žilinskej univerzity v Žiline (v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov). V diskusii vystúpili viacerí senátori (prof. RNDr. Ing. 

K.  Achimský, CSc., doc. Ing. B. Buková, PhD., Mgr. P. Böhm, PhD.;  doc. JUDr. A. Novák 



Sedláčková, PhD.), ich otázky zodpovedal dekan fakulty. Po ukončení diskusie prebiehalo 

hlasovanie. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 15 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Návrh rozpočtu FPEDAS na rok 2020 bol schválený AS FPEDAS nadpolovičnou väčšinou 

prítomných senátorov.  

Uznesenie č. 2: AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh rozpočtu FPEDAS na 

rok 2019 v súlade s § 27 ods. 1 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení 

neskorších predpisov ako aj v súlade s čl. I ods. 18 písm. d) Rokovacieho poriadku 

Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline. 

Druhým bodom zasadania bol Návrh Dodatku č. 2 k Smernici č. 3- Študijný poriadok 

Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý 

predložil na rokovanie dekan FPEDAS. Na základe pripomienky Legislatívnej komisie AS 

UNIZA bola upravená finálna verzia na schválenie, kedy predmetom Dodatku č. 2 je: 

„(1) V prvej časti v  § 7 sa dopĺňa za ods. 11 ods. 12, ktorý znie:  „(12) Kredity získané za 

úspešné absolvovanie predmetu  podľa § 7 ods. 5 tohto študijného poriadku  sa môžu započítať 

do celkového súčtu kreditov podľa § 7 ods. 11  tohto študijného poriadku  do 3 rokov od termínu 

absolvovania tohto predmetu.“ 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Návrh Dodatku č.2 k Smernici č. 3. – Študijný poriadok FPEDAS bol schválený. 

Uznesenie č. 3:  AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh Dodatku č. 2 k Smernici 

č. 3- Študijný poriadok Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity 

v Žiline v súlade s § 27 ods.1  písm. a) a § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Ďalším bodom rokovania bol Návrh zmeny Organizačného poriadku  FPEDAS - Dodatku č. 

4 k Smernici č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS – KŽD, ktorý predložil dekan FPEDAS 

a senátor doc. Ing. M. Kendra, PhD. 

Výsledky hlasovania: 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16 



Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

 

 Návrh zmeny Organizačného poriadku  FPEDAS bol schválený. 

Uznesenie č. 4:  AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil návrh Dodatku č. 4 k Smernici 

č. 5 Organizačný poriadok FPEDAS  v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 1 ods. 18 písm. a) Rokovacieho 

poriadku AS FPEDAS. 

Posledným bodom rokovania bolo Rôzne. V rôznom vystúpila predsedníčka AS FPEDAS  s 

Návrhom harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KE, 

KVD, KŽD a doktorandského štúdia FPEDAS. Pripomienky k tomuto návrhu mal prof. Ing. K. 

Achimský, PhD. ako aj Mgr. P. Böhm, PhD., ich pripomienky boli zapracované.  

Výsledky hlasovania: 

 

Prítomní: 16 členov 

Za: 16  

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

 

Návrh harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KE, KVD, 

KŽD a doktorandského štúdia FPEDAS bol schválený a doplňujúce voľby boli vyhlásené 

dňa 28.9.2020. 

 S ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v SR a potrebu vykonania doplňujúcich volieb 

do AS FPEDAS za KE, KVD, KŽD a doktorandského štúdia FPEDAS bolo po podrobnom 

zvážení rozhodnuté o vykonaní týchto volieb prostredníctvom MS Teams, kedy pre každú 

skupinu študentov bola vytvorená skupina v MS Teams, zároveň z tohto dôvodu bola 

organizáciou týchto volieb poverená Stála volebná komisia a bol predložený návrh na časový 

harmonogram volieb, kedy po jeho podrobnom preskúmaní AS FPEDAS vyhlásil dňa 

28.9.2020 doplňujúce voľby do AS FPEDAS, ktoré majú byť vykonané v súlade so schváleným 

harmonogramom.  

Ďalej v tomto bode vystúpil prof. Ing. T. Klieštik, PhD. s otázkou na pána dekana ohľadom 

novej metodiky tvorby rozpočtu v ďalšom akademickom roku.  Následne v rôznom vystúpil  

Mgr. P. Böhm, PhD. s otázkami na pána dekana ohľadom  aktuálnych epidemiologických 

opatrení v rámci ŽU.  Ďalej v tomto bode vystúpila senátorka Bc. D. Kapečková s otázkou 

organizovania imatrikulácií. Všetky otázky zodpovedal dekan fakulty. Následne sa senátori  

dohodli na predbežných termínoch ďalších zasadaní AS FPEDAS počas akademického roka 

2020/2021. 

 

V Žiline 28.09.2020 

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

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

 


