
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 04.10.2021 

Miesto a čas rokovania: on-line MS Teams o 11.00 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (15 z 19 členov) 

Ospravedlnení: Gnap, Kandera, Ondrejková, Achimský 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program zasadania: 

1. Návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -zmeny v organizačnej štruktúre 

FPEDAS –KVD a KE (materiál č.1- Dodatok č. 9 ).  

2. Schválenie „Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. stupeň štúdia 

(Bc.), 2. stupeň štúdia(Ing.) a 3. stupeň štúdia(PhD.) pre akademický rok 2022/2023“ v súlade  

s článkom 3 ods.1 až 5 Smernicou č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na 

Žilinskej univerzite v Žiline (materiál č. 2-4). 

3. Návrh harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KVD a KŽD 

FPEDAS- Vyhlásenie doplňujúcich volieb (materiál č. 5).  
4. Rôzne. 

K jednotlivým bodom rokovania bol elektronicky spolu s pozvánkou  zaslaný podkladový materiál tak, 

ako  je uvedené aj v návrhu programu, a to materiály č. 1-5.  

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., iní hostia neboli pripojení 

napriek tomu, že na webstránke fakulty bol publikovaný odkaz pre verejnosť pred rokovaním AS 

FPEDAS. 

 

Vzhľadom na počet prítomných  predsedníčka AS FPEDAS skonštatovala, že AS FPEDAS je uznášania 

schopný pre všetky body programu, keďže je prítomných 15 z 19 senátorov podľa prezenčnej listiny. 

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. 

1. Prvým bodom rokovania bol návrh zmeny Smernice č. 5- Organizačný poriadok FPEDAS -

zmeny v organizačnej štruktúre FPEDAS –KVD a KE formou Dodatku č. 9 k Smernici, ktorý 

prezentoval pán dekan- prof. Poliak.  Na KVD navrhuje zvýšiť počet funkčných miest docent z 

2 na 3. Na KE presunúť jedno miesto odborného asistenta z oddelenia financií a finančného 

manažmentu  na oddelenie mikroekonómie, makroekonómie a manažmentu, vytvoriť 2 funkčné 

miesta docentov na oddelení financií a finančného manažmentu, čím sa zvýši počet miest zo 4 

na 6, zrušiť na oddelení marketingu a spoločenských vied funkčné miesto docenta, čím sa zníži 

počet z 3 na 2, zrušiť na oddelení marketingu a spoločenských vied miesto odborného asistenta 

na 20 % úväzok, zrušiť na oddelení marketingu a spoločenských vied miesto odborného 

asistenta na 60 % úväzok, zrušiť na oddelení marketingu a spoločenských vied miesto 

odborného asistenta, čím sa zníži počet miest. Predsedníčka otvorila diskusiu k tomuto bodu 

programu, kedy vystúpil prof. Klieštik a podrobnejšie vysvetlil dôvody zmeny organizačnej 

štruktúry KE a požiadal senát o podporu tohto návrhu.  Následne prebehlo hlasovanie, kedy pri 

sčítaní hlasov vo všetkých bodoch programu požiadala predsedníčka o pomoc a kontrolu Ing. 

Vladimíra Šalagu, PhD. 

Hlasovanie:      za: 15  proti: 0  zdržal sa: 0 
 



Uznesenie č. 2 : „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Dodatok č.9  k Smernici č. 5 

Organizačný poriadok FPEDAS v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) a § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 

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

KVD a KE bude účinná od 5.10.2021.“ 

2. Ďalší bodom programu, ktorý predložil na rokovanie AS FPEDAS dekan fakulty prof. Poliak 

bol návrh „Zásad a pravidiel prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. stupeň štúdia 

(Bc.), 2. stupeň štúdia(Ing.) a 3. stupeň štúdia(PhD.) pre akademický rok 2022/2023“ v súlade  

s článkom 3 ods.1 až 5 Smernice č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na 

Žilinskej univerzite v Žiline. Predsedníčka otvorila diskusiu k tomuto bodu programu 

a požiadala AS FPEDAS o súhlas, že budú o všetkých troch častiach tohto programu rokovať 

naraz, žiadny zo senátorov nemal pripomienky. Predsedníčka zároveň navrhla, či by senátori 

nezvážili schválenie týchto zásad ako metodického usmernenia tak ako je to aj na úrovni 

UNIZA a celouniverzitných študijných programov. Členovia AS FPEDAS súhlasili s týmto 

návrhom a dekan fakulty tiež tento návrh podporil a uviedol, že túto možnosť diskutoval aj 

s prorektorom pre vzdelávanie UNIZA, ktorý mu túto formu odporučil. Následne predsedníčka 

ukončila diskusiu a požiadala AS FPEDAS o vyslovenie súhlasu so znením Zásad a pravidiel 
prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1., 2. a 3. stupeň pre akademický rok 

2022/2023. 

Hlasovanie:      za: 15  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil „Zásady a pravidlá 

prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre 1. stupeň štúdia (Bc.), 2. stupeň štúdia(Ing.) 

a 3. stupeň štúdia(PhD.) pre akademický rok 2022/2023“ v súlade s článkom 3 ods.1 až 5 

Smernice č. 206 Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v 
Žiline a v súlade so  zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 

ako aj v súlade s Rokovacím poriadkom Akademického senátu FPEDAS Žilinskej univerzity v 

Žiline.“ 

3. Tretím bodom rokovania bol Návrh harmonogramu doplňujúcich volieb do študentskej časti 

AS FPEDAS za KVD a KŽD FPEDAS- Vyhlásenie doplňujúcich volieb.  Predsedníčka AS 

FPEDAS predstavila harmonogram volieb ako aj systém, akým budú s ohľadom na súčasnú 

epidemiologickú situáciu v Žiline prebiehať. Zároveň požiadala stálu volebnú komisiu, aby 

zabezpečila priebeh volieb. Prítomní členovia AS FPEDAS nemali pripomienky 

k predloženému návrhu.  

Hlasovanie:      za: 15  proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 4: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Harmonogramu doplňujúcich 

volieb do študentskej časti AS FPEDAS za KVD a KŽD FPEDAS a doplňujúce voľby boli 

vyhlásené dňa 04.10.2021.“ 

4. V rôznom vystúpila predsedníčka AS FPEDAS a informovala členov AS FPEDAS, že jej bola 

doručená zápisnica z rokovania študentskej časti AS FPEDAS zo dňa 24.9.2021, kde sa 

členovia študentskej časti dohodli na návrhoch kandidátov do Akreditačnej rady UNIZA, ktoré 

zaslala rektorovi ako aj na návrhoch do Rád jednotlivých študijných programov FPEDAS pre 

nasledujúce obdobie v súlade s vnútornými predpismi UNIZA (Smernicou č. 210 Štatút 

Akreditačnej rady Žilinskej univerzity v Žiline a  Smernicou č. 214 Štruktúry vnútorného 

systému zabezpečovania kvality na vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných 

programov na Žilinskej univerzite v Žiline). Následne poďakovala členom študentskej časti AS 

FPEDAS za aktivity, ktoré vykonávajú nad rámec svojich povinností, kedy v prvom týždni 

akademického roka vítali za študentskú akademickú obec nových študentov a pomáhali sa im 

zorientovať v priestoroch UNIZA, a zároveň im poskytli mnoho užitočných rád. 



K poďakovaniu sa pripojil aj prof. Poliak, dekan FPEDAS. Následne predsedníčka vyzvala ešte 

členov AS FPEDAS, či majú niečo na rokovanie a pán Ing. Kubaľák požiadal prof. Poliaka 

o upresnenie postupu v prípade, že by pri „limitovanej“ prezenčnej výučbe bolo zistené, že 

niekto z prítomných má chorobu COVID-19. Dekan upresnil príkaz rektora č.7/2021 a uviedol, 

že v každom prípade je vždy potrebné kontaktovať poverenú osobu, ktorá v súlade s aktuálne 

vtedy platnými opatreniami stanoví ďalší postup. 

Na záver predsedníčka poďakovala všetkým senátorom za ich ústretovosť a účasť na rokovaní.  

 

Zapísala dňa 04.10.2021: doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

 

Overil: Ing. Vladimír Šalaga, PhD. 

 

  

 


