
Zápis volebnej komisie o priebehu a výsledku voľby kandidáta na dekana 

Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline  

 

Miesto a čas voľby: 22.3.2022 o 8.00 hod v Aule Datalan (BG2A1) 

Pozvánka na rokovanie AS FPEDAS bola zaslaná dňa 16.3.2022 v súlade s čl. 1 ods. 14 

Rokovacieho poriadku AS FPEDAS a publikovaná na webovej stránke FPEDAS. 

AS FPEDAS schválil na svojom zasadnutí dňa 9.2.2022  Vyhlášku o vyhlásení voľby kandidáta 

na dekana FPEDAS UNIZA, členov volebnej komisie ako aj  Harmonogram voľby kandidáta 

na dekana FPEDAS UNIZA, ktorá bola verejne publikovaná na webovej stránke FPEDAS, 

Intranete FPEDAS ako aj na nástenkách všetkých pracovísk FPEDAS (vyhláška je prílohou č. 

1 k zápisu). 

Priebeh voľby je upravený § 9 ods. 5 Smernice č. 4 Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a 

spojov Žilinskej univerzity v Žiline v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2019, ktorá sa nazýva 

Štatút FPEDAS.  

Voľby boli vyhlásené dňa 22.2.2022 a v termíne od 23.2.2022 do 8.3.2022 do 12.00 hod bolo 

možné v súlade s § 9 ods. 5 písm. g) a h) Štatútu FPEDAS podávať návrhy na kandidátov na 

dekana.  

Následne dňa 8.3.2022 o 12.30 hod. v súlade s § 9 ods. 5 písm.i) Štatútu FPEDAS prebiehalo 

rokovanie Volebnej komisie v zložení doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD., doc. Ing. 

B. Buková, PhD., prof. Ing. T. Klieštik, PhD., Ing. J. Paľo, PhD. a Bc. D. Kapečková.  

Všetci členovia volebnej komisie predložili im doručené obálky s návrhmi na kandidátov na 

dekana FPEDAS, spoločne ich otvorili a konštatovali, že návrhy spĺňajú všetky požiadavky 

stanovené Štatútom FPEDAS ako aj vyhláškou o vyhlásení voľby kandidáta na dekana 

FPEDAS UNIZA.  

V stanovenom termíne podľa harmonogramu voľby boli doručené tri individuálne návrhy na 

kandidátov na dekana z ktorých v súlade s § 9 ods. 5 písm.j) Štatútu FPEDAS volebná komisia 

vytvorila predbežnú kandidátku (kandidátsku listinu). Všetky tri návrhy boli na jedného 

kandidáta- Prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 

Následne Volebná komisia poverila predsedníčku Volebnej komisie, aby kontaktovala 

navrhnutého kandidáta, vyžiadala od neho písomný súhlas s kandidatúrou, GDPR, záväzok 

mlčanlivosti, stručnú životopisnú a profesijnú charakteristiku a súhlas dotknutej osoby vrátane 

fotografie pre zostavenie kandidátskej listiny. Navrhnutý kandidát s kandidatúrou súhlasil a dňa 

9.3.2022 doručil všetky požadované dokumenty. Členovia volebnej komisie zverejnili dňa 

11.03. 2022 kandidátsku listinu v súlade s § 9 ods. 5 písm. l) Štatútu FPEDAS.  

Dňa 16.3.2022 prebehlo v súlade s § 9 ods. 5 písm. m) Štatútu FPEDAS verejné predstavenie 

navrhnutého kandidáta na dekana akademickej obci fakulty. 

Dňa 22.3.2022 prebehlo v súlade s § 9 ods. 5 písm. n) Štatútu FPEDAS verejné predstavenie 

navrhnutého kandidáta na dekana AS FPEDAS a následne bol v súlade s § 9 ods. 5 písm.r) 

Štatútu FPEDAS UNIZA vykonaný samotný akt voľby. Volebná komisia skonštatovala, že 

voľby je možné vykonať, keďže je prítomných  18 členov AS FEDAS, čo je viac ako 2/3 

všetkých senátorov, sú zastúpené obe časti AS FPEDAS- študentská aj zamestnanecká v súlade 

s §9 ods. 5 písm. p)  Štatútu FPEDAS a čl. 1 ods. 18 písm. b) Rokovacieho poriadku AS 

FPEDAS. Voľby prebiehali tajne v súlade s § 27 ods. 2 zákona o VŠ ako aj čl. 1 ods. 19 

Rokovacieho poriadku AS FPEDAS, kedy člen AS FPEDAS na hlasovacom lístku vyznačí 

svoju voľbu zakrúžkovaním čísla pred menom jedného z kandidátov. Pri inom označení alebo 



neoznačení hlasovacieho lístka je hlas člena neplatný. Na zvolenie kandidáta na dekana sa 

vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov AS FPEDAS.  

Následne boli členovia AS FPEDAS poučení o celom priebehu voľby v súlade s § 9 ods. 5 

písm.r) Štatútu FPEDAS, kedy v prípade ak žiadny z kandidátov v prvom kole voľby nezíska 

nadpolovičnú väčšinu hlasov, voľba pokračuje so zúženou kandidátkou vytvorenou z pôvodnej, 

vyškrtnutím toho kandidáta, resp. tých kandidátov s rovnakým najnižším počtom hlasov, za 

podmienky, že existuje aspoň jeden kandidát, ktorý získal vyšší počet hlasov ako kandidát s 

najnižším počtom hlasov, v tomto prípade sa kandidátska listina nezužuje, keďže je len jeden 

kandidát a následne sa pristúpi sa k ďalšiemu kolu voľby. Pokiaľ ani v tomto kole nezíska 

kandidát nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov AS FPEDAS, nasleduje verejná 

rozprava v dĺžke trvania 30 minút. Po ukončení verejnej rozpravy sa uskutoční ďalšie kolo 

voľby, a ak ani v tomto kole nezíska kandidát nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov členov 

AS FPEDAS, t.j. nebude úspešne zvolený kandidát na dekana, vyhlási predseda AS FPEDAS 

do 7 dní od skončenia neúspešnej voľby novú voľbu kandidáta na dekana podľa § 9 ods. 5 písm. 

e) a nasl.  Štatútu FPEDAS. 

Následne boli členovia AS FPEDAS poučení o priebehu voľby a vyzvaní, aby postupne  

pristúpili k tajnej voľbe v miestnosti vyhradenej na hlasovanie. Volebná komisia bola vyzvaná, 

aby pristúpila k hlasovacej urne a spočítala hlasy. V prvom kole voľby získal kandidát prof. 

Ing. Miloš Poliak, PhD. 17 platných hlasov a 2 neplatné hlasy, čo znamená porušenie postupu 

voľby a predsedníčka senátu vyhlásila opakovanú voľbu kandidáta na dekana a vyzvala 

senátorov, aby pristúpili k novej opakovanej voľbe. 

Následne pristúpili členovia senátu k opakovanej tajnej voľbe. Volebná komisia spočítala hlasy 

a kandidát prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.  získal 17 platných hlasov a 1 neplatný hlas. 

Volebná komisia konštatuje, že na základe výsledku volieb bol zvolený kandidát na dekana 

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

predpisov ako aj v  zmysle čl. 1 ods. 18 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS, ktorým je prof. 

Ing. Miloš Poliak, PhD. 

Volebná komisia konštatuje, že priebeh voľby bol v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách v znení neskorších predpisov, v súlade so Smernicou č. 4 Fakulty 

prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline v znení Dodatku č. 1 zo 

dňa 28.10.2019- Štatút FPEDAS ako aj s Rokovacím poriadkom AS FPEDAS UNIZA 

v znení Dodatku č. 2 zo dňa 25.5.2020. 

Na základe vyššie uvedených skutočností predkladá Volebná komisia tento zápis AS FPEDAS 

na schválenie a po jeho schválení ho predsedníčka AS FPEDAS doručí rektorovi v súlade s § 

9 ods. 5 písm. rg) Smernice č. 4 Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 

univerzity v Žiline v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.10.2019- Štatút FPEDAS. 

 

V Žiline, dňa 22.3.2022    Členovia Volebnej komisie:  

 

doc. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD.,  

      prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. 

doc. Ing. Bibiana Buková, PhD. 

 Ing. Jozef Paľo, PhD. 

Bc. Dominika Kapečková 


