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Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Pre štúdium na akreditovaných študijných programoch na Fakulte prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov (ďalej len „FPEDAS“) sa realizuje prijímacie konane.
2. FPEDAS rešpektovaním a uplatňovaním týchto zásad a pravidiel prijímacieho
konania na štúdium na FPEDAS garantuje, že:
a) prijímacie konanie je spoľahlivé, spravodlivé a transparentné,
b) podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú rovnaké príležitosti
každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na absolvovanie
štúdia,
c) výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach posudzovania ich
spôsobilosti na štúdium,
d) kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred zverejnené a ľahko prístupné.
Článok 2
Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia
Prihláška na štúdium
1. Prihláška sa podáva na konkrétny študijný program. Ak sa chce uchádzač zúčastniť
na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, je potrebné
prihlášky podať za každý študijný program osobitne a za každú prihlášku uhradiť
poplatok.
2. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA,
prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku,
ktorý fakulta stanovila.
3. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku alebo tlačivo Prihláška na vysokoškolské
štúdium – 2. stupeň. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku
UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ
https://prihlaskavs.sk/sk/.
4. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.
5. V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za
prijímacie konanie nevracia.
6. Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium obsahujú:
a) životopis,
b) potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.
7. Spolu s elektronickou prihláškou je potrebné poslať aj elektronické prílohy.
8. Poplatok za prijímacie konanie (za každú prihlášku) je vo výške:
a) 20 € – občania EÚ,
b) 50 € – občania mimo EÚ.
9. Poplatok je potrebné uhradiť na adresu:
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10132 – inžinierske štúdium
10. Platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie
uvedený účet.
11. Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú
považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne
pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026
9888.
12. Poplatky za štúdium sú stanovené podľa zákona o vysokých školách.
13. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská univerzita v
Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach.
14. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.
15. Podanie riadne vyplnenej prihlášky v stanovenom termíne a úhrada poplatku
za prijímacie konanie v stanovenom termíne sú podmienkou zaradenia
uchádzača do prijímacieho konania.

Termíny
1. Prihlášky na štúdium v akademickom roku 2022/2023 sa podávajú pre:
a) prvé kolo prijímacieho konania: do 31.3.2022
b) druhé kolo prijímacieho konania: do 12.8.2022.
2. Prvé kolo prijímacieho konania sa bude konať v období: 10. 6. – 15. 6. 2022.
3. Druhé kolo prijímacieho konania sa bude konať v období: 25. 8. – 26. 8. 2022
4. Druhé kolo prijímacieho konania bude vypísané len pre študijné programy,
ktorých kapacita nebola naplnená v 1. kole.
5. Termín prijímacieho konania nie je možné z prevádzkových dôvodov meniť.
Ponúkané akreditované študijné programy
1. V prípade nízkeho počtu uchádzačov na denné štúdium si fakulta vyhradzuje
právo študijný program neotvoriť a ponúknuť uchádzačom iný študijný program
v rovnakom študijnom odbore.
2. Predpokladaný počet prijatých uchádzačov do 1. ročníka:
INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÝ PROGRAM (ŠPECIALIZÁCIA)/ODBOR
cestná doprava (cestná doprava, expertízna
činnosť v cestnej doprave)/ doprava
železničná doprava / doprava
letecká doprava (letecká doprava, technológia

PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH
DENNÉ
70

EXTERNÉ
-

60
55

-

údržby lietadiel) / doprava
poštové inžinierstvo / doprava
zasielateľstvo a logistika / doprava
ekonomika a manažment podniku / ekonómia a
manažment
finančný manažment / ekonómia a manažment
elektronický obchod a manažment / ekonómia a
manažment
SPOLU

30
60
125

--

60
70

--

530

3. Podrobné informácie o študijných programoch obsahujú učebné plány a informačné
listy predmetov na webovom sídle www.uniza.sk:
https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php
4. Po ukončení inžinierskeho štúdia má absolvent možnosť pokračovať v štúdiu v
doktorandskom stupni v nasledujúcich študijných programoch: dopravné služby a
ekonomika a manažment podniku
5. Informácie o študijných programoch v doktorandskom stupni sú v príslušnom
akademickom roku uvedené na webových stránkach univerzity a fakulty. Po ukončení
inžinierskeho štúdia je potrebné overiť si aktuálny stav ponuky študijných
programov v konkrétnom akademickom roku.
Základná podmienka prijatia na štúdium
1. Základnou podmienkou prijatia na študijný program druhého stupňa je získanie
vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách v znení neskorších predpisov) v rámci daného študijného odboru.
2. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v
zahraničí, predloží študent k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k
zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského
vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie
dokladu o vzdelaní.
3. Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo
češtiny alebo anglického jazyka pre študijný program letecká doprava –
špecializácia technológia údržby lietadiel a študijné programy, ktoré sú akreditované
v anglickom jazyku.
Prijatie na štúdium bez prijímacej skúšky
1. Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači na základe váženého študijného
priemeru, ktorý dosiahli na 1. stupni vysokoškolského štúdia, ak ide o študijné
programy:
• cestná doprava (špecializácia cestná doprava, expertízna činnosť v cestnej
doprave),
• železničná doprava,
• letecká doprava (špecializácia letecká doprava, technológia údržby lietadiel),
• zasielateľstvo a logistika,
• poštové inžinierstvo.

2. Bez prijímacej skúšky sú prijatí uchádzači, ktorí počas 1. stupňa štúdia dosiahli
vážený priemer známok v štúdiu do 2,00 vrátane, ak ide o študijné programy:
• ekonomika a manažment podniku,
• finančný manažment,
• elektronický obchod a manažment.
3. Ostatní uchádzači absolvujú prijímaciu skúšku.
Prijímacia skúška
1. Prijímacia skúška je realizovaná formou testu vedomostí z 1. stupňa štúdia
študijného programu.
2.
•
•
•

Jednotlivé otázky testu sú z oblasti:
ekonomika
matematika
vybraný cudzí jazyk (anglický, španielsky, nemecký, francúzsky a ruský).

3. Uchádzači odpovedajú na otázky označením odpovede v testovacích hárkoch pre
jednotlivé oblasti.
4. Uchádzač môže získať za správne odpovede od 0 do 100 bodov.
5. Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia
jeho špecifických potrieb v súlade s §100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách
dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho
špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198 Podpora uchádzačov o štúdium
a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
6. Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti,
vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu za bakalárske štúdium. V prípade, ak
uchádzač nemá vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu, musí tieto predložiť
najneskôr do dňa zápisu na inžinierske štúdium.
Vyhodnotenie prijímacieho konania
1. Na základe prijímacieho konania sú prijatí na štúdium:
a) uchádzači, ktorí splnili predpoklady prijatia na štúdium bez prijímacej skúšky,
b) uchádzači, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku a dostali sa do zoznamu prijatých
uchádzačov.
2. Pri tvorbe zoznamu prijatých uchádzačov, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku, sa
akceptuje poradie uchádzačov určené príslušným počtom bodov, ktoré uchádzači
získali z testu vedomostí z 1. stupňa štúdia študijného programu, a zároveň
rozhodnutie dekana fakulty o konečnom počte prijatých uchádzačov. Dekan
rozhodne o konečnom počte prijatých uchádzačov na základe kapacity daného
študijného programu.
3. O výsledkoch prijímacieho konania sú informovaní:
a) uchádzači, ktorí splnili predpoklady prijatia na štúdium bez prijímacej skúšky cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php,
kde je uvedená informácia o ich prijatí,

b) uchádzači, ktorí absolvovali prijímaciu skúšku - cez webovú stránku UNIZA
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php, kde je uvedená informácia
o ich prijatí / neprijatí a o počte bodov, ktoré získali uchádzači v rámci prijímacej
skúšky.
4. Všetkým prijatým uchádzačom je poštou doručené Rozhodnutie o prijatí na štúdium
podpísané dekanom fakulty, resp. prodekanom pre vzdelávanie, a to najneskôr do
30 dní.
5. Všetkým neprijatým uchádzačom je poštou doručené Rozhodnutie o neprijatí na
štúdium podpísané dekanom fakulty, resp. prodekanom pre vzdelávanie, a to
najneskôr do 30 dní.
6. V rozhodnutí o prijatí na štúdium doručenom uchádzačovi je uvedený taktiež postup
zápisu uchádzača na štúdium.
7. Každý uchádzač má právo na požiadanie nahliadnuť do dokumentácie svojho
prijímacieho konania.
8. Dekan fakulty umožní uchádzačovi podmienečné prijatie (podľa § 58 ods. 1 zákona
o vysokých školách) v prípade, ak študent mal objektívne príčiny na nesplnenie
základných podmienok prijatia na štúdium, ktoré sa posudzujú jednotlivo. Právo na
zápis uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium podmienečne, zaniká, ak najneskôr
v deň určený na zápis nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia.
9. Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné
podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je
stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na
webových stránkach univerzity.
10.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. U
uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje
úspešné absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).
Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd,
bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v
príslušných dokumentoch.
Zápis na štúdium
1. Zápis na vysokoškolské štúdium na fakultu sa riadi ustanoveniami § 59 zákona
o vysokých školách.
2. Termín zápisu je zverejnený vo fakultnom akademickom kalendári a zároveň
uvedený v Rozhodnutí o prijatí na štúdium.
3. Uchádzač požiada o zápis na štúdium elektronicky cez webovú stránku UNIZA:
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php.
4. Na základe požiadavky uchádzača na zápis na štúdium je uchádzač zaevidovaný
v Akademickom informačnom a vzdelávacom systéme (ďalej len „AIVS“), čím mu je
zároveň vytvorený elektronický výkaz o štúdiu (elektronický index). Po zápise je
študentovi vydaný preukaz študenta (čipová karta).

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1. Tieto Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Fakultu prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov pre 2. stupeň štúdia boli schválené
Akademickým senátom FPEDAS v Žiline dňa 4.10.2021.
2. Tieto Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na FPEDAS pre
2.stupeň štúdia nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia.
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