
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 27.01.2022 

Miesto a čas rokovania: on-line MS Teams o 08.30 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 19 z 20 členov) 

Ospravedlnení: Alena Novák Sedláčková 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program zasadania: 

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

FPEDAS – KŽD, KS a Dekanát (materiál č.1- Dodatok č. 10 ).  

2. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FPEDAS za Katedru vodnej dopravy 

FPEDAS- návrh harmonogramu volieb (materiál č. 2a,b) 

3. Návrh volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA  a návrh Vyhlášky 

o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA (materiál č. 3) 

4. Návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie FPEDAS – zamestnanecká časť na obdobie 

2022-2026 a študentská časť na rok 2022 (materiál č.4) 

5. 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. 1-4.  

Z dôvodu neprítomnosti predsedníčky AS FPEDAS doc. Ing. JUDr.  A. Novák Sedláčkovej, PhD. (z 

dôvodu starostlivosti o dieťa v nemocnici) bola vedením a riadením rokovania poverená prof. Ing. 

Tatiana Čorejová, PhD. v súlade s čl. 1 ods. 12 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS. V úvode  otvorila 

rokovanie senátu, privítala  senátorov a hosťa - pána dekana prof. Ing. M. Poliaka, PhD., zároveň bol na 

webstránke fakulty publikovaný odkaz pre verejnosť pred rokovaním AS FPEDAS. 

 

Vzhľadom na počet prítomných  prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. skonštatovala, že AS FPEDAS je 

uznášania schopný pre všetky body programu, keďže je prítomných 19 z 20 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 – KŽD, KS a Dekanát (materiál č.1) =Dodatok č. 10  k Smernici, 

ktorý prezentoval pán dekan- prof. Poliak.  Na KŽD na oddelení prepravy a ekonomiky navýšiť 

počet funkčných miest docent z pôvodných 4 miest na 5 miest. Na KS na oddelení technológie 

a prevádzky spojov zrušiť pracovné miesto odborného asistenta na čiastočný úväzok- 0,1T. Na 

Dekanáte na referáte pre vedu a výskum znížiť počet pracovných miest z 2 na 1 miesto.  

Pani prof. Čorejová požiadala o pomoc pri kontrole a sčítavaní hlasov pri jednotlivých  

hlasovaniach  Ing. Vladimíra Šalagu, PhD. a Ing. Jozefa Paľa, PhD, pri všetkých bodoch 

zasadania. Následne prebehlo hlasovanie k bodu 1. 

Hlasovanie:      za:18   proti: 0  zdržal sa: 1 
 

Uznesenie č. 2 : „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Dodatok č.10  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  

KŽD, KS a Dekanát bude účinná od 15.02.2022.“ 



2. Ďalší bodom programu, ktorý predložila  na rokovanie AS FPEDAS  prof. Čorejová bolo 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FPEDAS za Katedru vodnej 

dopravy FPEDAS- návrh harmonogramu volieb (materiál č. 2a,b,c) z dôvodu vzdania sa 

členstva v AS FPEDAS Ing. Kalinu, PhD. s účinnosťou od 28.1.2022 z dôvodu skrátenia jeho 

pracovného úväzku na FPEDAS. Členovia AS FPEDAS súhlasili s vyhlásením doplňujúcich 

volieb ako aj s harmonogramom volieb. V diskusii vystúpil Ing. Jozef Paľo, PhD. ohľadom 

technického zabezpečenie priebehu voľby. Následne prof. Čorejová ukončila diskusiu 

a požiadala AS FPEDAS o vyslovenie súhlasu s predloženým materiálom. 

Hlasovanie:      za:19   proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil Harmonogramu 

doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FPEDAS za KVD FPEDAS a doplňujúce voľby 

boli vyhlásené dňa 27.01.2022.“ 

3. K ďalšiemu bodu programu, ktorým bol  návrh volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana 

FPEDAS UNIZA  a návrh Vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA 

(materiál č. 3). Prof. Čorejová uviedla, že v súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovom 

konaní novela zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách, ktorá by mala byť účinná k 

1.4.2022, kde je uvedené, že podľa súčasného systému volieb na dekana je možné postupovať 

v prípade, že budú voľby vyhlásené do 31.3.2022. V prípade, že by sme tento dátum premeškali, 

nový dekan už by bol vyberaný s ohľadom na nové pravidlá akademickej samosprávy stanovené 

zákonom, kedy najskôr by si musela pravidlá určiť UNIZA ako celok, následne by musel byť 

schválený nový Štatút UNIZA Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, potom 

Štatút FPEDAS na úrovni fakulty a v AS UNIZA, a až potom by podľa nového kľúča bola 

zostavená výberová komisia. Stihnúť všetky vyššie uvedené kroky tak, aby boli dodržané 

ustanovenia Štatútu FPEDAS, kde je uvedené, že nový dekan musí byť zvolený najneskôr 

mesiac pred koncom funkčného obdobia súčasného dekana by nebolo možné splniť (2.7.2022). 

Volebná komisia je navrhnutá s ohľadom na proporčné zastúpenie katedier a harmonogram 

volieb je nastavený tak, aby aj v prípade prvej neúspešnej voľby mohli byť vyhlásené nové 

voľby v termíne do 31.3.2022. V diskusii k návrhu požiadala prof. Čorejová  navrhnutých 

členov volebnej komisie o ich súhlas k členstvu v komisii. Všetci prítomní navrhnutí členovia 

komisie súhlasili. Následne vystúpil prof. Achimský  s návrhom na zmenu predsedu volebnej 

komisie. Profesorka Čorejová navrhla výmenu členov volebnej komisie, konkrétne za predsedu 

volebnej komisie prof. Ing. T. Klieštika, PhD,. a doc. Ing. JUDr.  A. Novák Sedláčková, PhD. 

za členku volebnej komisie. Po skončení diskusie k návrhu prebehli hlasovania. Ako prvé 

hlasovanie na výmenu členov volebnej komisie.   

Hlasovanie:      za: 19  proti: 0  zdržal sa: 0 

Druhé hlasovanie za návrh upravenej volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FPEDAS 

UNIZA  a návrh Vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA. 

Hlasovanie:      za: 19  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 4: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil dňa 27.1.2022 zloženie 

volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA  a Vyhlášku o vyhlásení voľby 

kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA -Harmonogram voľby.“ 

4. Ďalším bodom programu bol návrh na schválenie členov Disciplinárnej komisie FPEDAS – 

zamestnanecká časť na obdobie 2022-2026 a študentská časť na rok 2022 (materiál č.4), ktoré 

v súlade s čl.2 ods. 19 Rokovacieho poriadku AS FPEDAS prebiehalo tajnou (anonymnou 



formou). Toto hlasovanie pripravil Ing. Paľo, PhD. v samostatnom kanály MS Teams 

prístupnom len pre senátorov prostredníctvom Formsov. Členovia disciplinárnej komisie 

FPEDAS- zamestnaneckej časti sú volení na 4 roky (2022-2026) a zástupcovia študentskej časti 

na rok (2022). Výsledky hlasovania: 

a.  prof. Ing. Anna Dolinayová, PhD. 

Hlasovanie:      za:14   proti: 0  zdržal sa: 1 

b. doc. Ing. Viera Bartošová, PhD. 

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

c.  doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

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

d. Klára Pilná   

Hlasovanie:      za:12   proti: 0  zdržal sa: 3 

e. Bc. Samuel Alexander Jendrušák 

Hlasovanie:      za:13   proti: 0  zdržal sa: 2 

f. Ing. Jakub Michulek 

Hlasovanie:      za: 14  proti: 0  zdržal sa: 1 

Jeden člen AS uviedol, že z technických príčin sa nemôže zúčastniť tajného  hlasovania a 

vyjadril svoj súhlas s voľbou jednotlivých členov disciplinárnej komisie verejne, počas 

hlasovania. 

S ohľadom na výsledky hlasovania prof. Čorejová vyhlásila spoločné uznesenie pre jednotlivé 

časti tohto bodu rokovania. 

Uznesenie č. 5: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil členov disciplinárnej 

komisie FPEDAS v súlade s článkom 5 ods. 2 Smernice č. 201 Disciplinárny poriadok pre 

študentov Žilinskej univerzity v Žiline.“ 

5. Na záver v bode rôzne vystúpil pán Ing. T. Kalina, PhD. a poďakoval sa členom AS FPEDAS 

za spoluprácu počas jeho pôsobenia v AS FPEDAS. Ďalej v rôznom vystúpili pán dekan prof. 

Poliak a ďalší členovia AS FPEDAS s poďakovaním pánu Ing. T. Kalinovi, PhD. 

Prof. Čorejová poďakovala všetkým senátorom za ich ústretovosť a účasť na rokovaní.  

 

Zapísala dňa 27.01.2022: doc. Ing. Bibiana Buková, PhD. 

 

Overil: Ing. Vladimír Šalaga, PhD. 

 

  

 


