
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 09.02.2022 

Miesto a čas rokovania: on-line MS Teams o 11.00 hod., pozvánka bola publikovaná na webstránke fakulty 

spolu s odkazom na rokovanie  pre verejnosť pred rokovaním AS FPEDAS 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 15  z 20 členov) 

Ospravedlnení:  

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program zasadania: 

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

vyhlásení voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA (materiál č. 1) 

2. Prerokovanie Správy o činnosti AS FPEDAS za rok 2021 (materiál č. 2) 

3. Rôzne 

V úvode rokovania privítala predsedníčka nového člena zamestnaneckej časti AS FPEDAS za Katedru 

vodnej dopravy doc. Ing. Martina Jurkoviča, PhD.. 

Následne uviedla dôvody, pre ktoré je potrebné opätovne prerokovať navrhovaný bod. 1 rokovania tak 

ako bolo uvedené aj v elektronickej pozvánke na rokovanie, kedy celý postup voľby kandidáta na 

dekana ako aj zloženia volebnej komisie je procesne upravený v § 9 ods. 5  Smernice č. 4 Štatút Fakulty 

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

28.10.2019, kedy konkrétne v písm.e) je uvedené: „Prípravu a priebeh navrhovania kandidátov na 

dekana a samotných volieb podľa zákona technicky zabezpečuje volebná́ komisia v počte minimálne 3 

členov AS FPEDAS schválená́ nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov AS FPEDAS na 

návrh predsedu AS FPEDAS.“ a následne v písm. q) je uvedené: „Voľbu organizačne zabezpečuje 

volebná́ komisia AS FPEDAS a riadi ju predseda AS FPEDAS.“ Pre vylúčenie nejasností v písm. rg) 

„O priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana fakulty volebná komisia vyhotoví zápis, ktorý po 

jeho schválení ́ v AS FPEDAS, predseda AS FPEDAS doručí rektorovi UNIZA.“ Na základe vyššie 

uvedeného bola predsedníčka AS FPEDAS  právnym oddelením UNIZA usmernená, že je potrebné, 

aby ešte raz zasadal AS FPEDAS a bola schválená volebná komisia a vyhláška v súlade so Štatútom 

FPEDAS. 

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

ako  je uvedené aj v návrhu programu, a to materiály č. 1-2.  

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

uznášania schopný pre všetky body programu, keďže je prítomných  15 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 zloženia volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana 

ako aj návrh Vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA (materiál č. 1), 

ktorý navrhla  a predložila predsedníčka AS FPEDAS v súlade so Štatútom FPEDAS. Volebná 

komisia je navrhnutá s ohľadom na proporčné zastúpenie katedier a predsedníčka ASFPEDAS 

požiadala kandidátov na členov volebnej komisie o súhlas. Všetci kandidáti so svojím členstvom vo 

volebnej komisii súhlasili.  S ohľadom na fakt, že AS FPEDAS hlasovať o zložení (členoch) 

volebnej komisie, bude prebiehať toto hlasovanie tajnou formou v samostatnom kanály prístupnom 

len pre senátorov prostredníctvom MS Teams Form, ktorú formálne aj administratívne zabezpečuje 

Ing. Paľo, PhD. Z technických príčin sa jeden senátor nemohol zúčastniť hlasovania, ale súhlasil, že 

môže byť uzatvorené hlasovanie aj bez jeho hlasu, tzn. hlasovania sa zúčastnili 14 senátori. 



1a)Výsledky hlasovania oznámil Ing. J.Paľo, PhD.: 

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

Hlasovanie:      za:10   proti: 2  zdržal sa: 2 

b. doc. Ing. Bibiana Buková, PhD. 

Hlasovanie:      za:13   proti: 0  zdržal sa: 1 

c.  prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. 

Hlasovanie:      za: 13   proti: 1  zdržal sa: 0 

d. Ing. Jozef Paľo, PhD. 

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

e. Bc. Dominika Kapečková 

Hlasovanie:      za: 13   proti: 1  zdržal sa: 0 

1b) Po schválení členov volebnej komisie následne navrhla predsedníčka schválenie  návrh 

Vyhlášky o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA (materiál č. 1) a uviedla, že  

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

vyhlásené nové voľby v termíne do 31.3.2022. Následne prebehla diskusia, v ktorej vystúpil 

pán profesor  RNDr. Ing. K. Achimský, CSc. a poukázal na to, že v minulosti predsedom 

volebnej komisie nebol predseda AS, najmä z organizačných dôvodov. Po krátkej diskusii 

prebehlo  hlasovanie o návrhu Vyhlášky a harmonogramu volieb.  

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

Následne vyhlásila predsedníčka AS FPEDAS spoločné uznesenie pre prvý bod rokovania 

(1a+1b) 

Uznesenie č. 2: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil dňa 09.02.2022 zloženie 

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

kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA -Harmonogram voľby.“ 

2. Druhým bodom programu bolo  prerokovanie Správy o činnosti AS FPEDAS za rok 2021 

(materiál č. 2). Diskusia k tomuto bodu nebola a prebehlo hlasovanie k bodu 2. 

Hlasovanie:      za:15   proti: 0  zdržal sa:  

Uznesenie č. 3: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline prerokoval a schválil Správu o 

činnosti AS FPEDAS  za rok 2021 v súlade s §27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách v znení neskorších predpisov a v súlade s čl II Rokovacieho poriadku AS 

FPEDAS.“ 

3. Na záver v bode rôzne vystúpila senátorka doc. Ing. V. Bartošová, PhD. s otázkou na trvanie 

funkčného obdobia aktuálneho AS FPEDAS, jej otázku zodpovedala pani predsedníčka AS 

FPEDAS. Ďalej v rôznom vystúpila senátorka doc. Ing. B. Buková, PhD. s plánovaním 



ďalších zasadaní AS FPEDAS v zmysle harmonogramu volieb dekana FPEDAS a začatím 

letného semestra.  

 

Zapísala dňa 09.02.2022: doc. Ing. Bibiana Buková, PhD. 

 

Overil: JUDr. doc. Ing. A. Novák Sedláčková, PhD. 

 

  

 


