
Zápisnica  z rokovania AS Fakulty PEDAS 

Dňa: 22.3.2022 

Miesto a čas rokovania: 08.00 hod. Aule Datalan (BG2A1) 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( 18 z 20 členov) 

Ospravedlnení: K. Cáderová, I.Kuzmová 

Hostia: podľa prezenčnej listiny (1) 

Program zasadania: 

1/Odovzdanie dekrétov novým členom AS FPEDAS  

2/ Predstavenie kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA AS FPEDAS 

3/Voľba kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA v súlade s § 27 ods.1 písm. b) zákona č.  131/2002 Z.z. o 

vysokých školách v znení neskorších predpisov 

4/ Schválenie Zápisu Volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb 

5/Rôzne 

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. K jednotlivým bodom rokovania 

boli zaslané  spolu s pozvánkou  elektronicky aj návrhy uznesení.  

Vzhľadom na počet prítomných  predsedníčka doc. Ing. JUDr. A. Novák Sedláčková, PhD.  

skonštatovala, že AS FPEDAS je uznášania schopný pre všetky body programu v súlade s čl. 1 ods. 18 

písm.b) a ods. 19 Rokovacieho poriadku ASFPEDAS UNIZA, keďže je prítomných 18 z 20 senátorov 

podľa prezenčnej listiny. Program zasadania bol aklamačne 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 bolo odovzdanie dekrétov novým členom AS FPEDAS, ktorí boli 

zvolený v doplňujúcich voľbách počas „kovidového“ obdobia, kedy AS FPEDAS zasadal 

online, a to Ing. Stanislav Kubaľák, Katarína Cáderová, bc. Tatiana Pagáčová a doc.Ing. Martin 

Jurkovič, PhD..  

2. Druhým bodom rokovania bolo Predstavenie kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA AS 

FPEDAS, ktoré sa konalo v súlade so schválenou vyhláškou Akademickým senátom FPEDAS 

dňa 9.2.2022- Vyhláškou o vyhlásení voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA a v nej 
stanoveným Harmonogramom voľby kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA. Zároveň 

predsedníčka v krátkosti zhrnula celý priebeh volieb a vyzvala kandidáta na dekana prof. Ing. 

Miloša Poliaka, PhD., aby prezentoval svoje prezentoval svoje vízie a plán rozvoja FPEDAS. 

Následne otvorila diskusiu, ukončila verejné predstavenie kandidáta na dekana FPEDAS, 

poďakovala kandidátovi za prezentáciu. 

3. Tretím bodom rokovania bola Voľba kandidáta na dekana FPEDAS UNIZA v súlade s § 27 

ods.1 písm.b) zákona č.  131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov. Na 

začiatku predsedníčka stručne zhrnula priebeh voľby a možné scenáre v súlade s § 9 ods. 5 písm. 

r) Štatútu FPEDAS a tajomníčka doc. Ing. B. Buková, PhD. vysvetlila technický priebeh voľby. 

Predsedníčka vyzvala senátorov, aby pristúpili k tajnému hlasovaniu v prvom kole voľby. 

Volebná komisia pristúpila k sčítavaniu hlasov, kedy kandidát prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. 

získal 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, kedy po jej vykonaní Volebná komisia spočítala hlasy a 

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

komisia skonštatovala, 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. 

Následne Volebná komisia konštatovala, 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. 

Uznesenie č. 2 : „„AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline zvolil kandidáta 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.“ 

Predsedníčka zagratulovala novozvolenému kandidátovi na dekana a požiadala o krátku 

prestávku, aby Volebná komisia mohla vyhotoviť zápis volebnej komisie o priebehu a výsledku 

voľby kandidáta na dekana Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej 

univerzity v Žiline. 

4. Následne pristúpil AS FPEDAS k ďalšiemu bodu rokovania Zápisu Volebnej komisie o 

priebehu a výsledku volieb, ktorý predniesla predsedníčka Volebnej komisie, následne 

predsedníčka AS FPEDAS požiadala o vyslovenie súhlasu s prezentovaným zápisom 

aklamačne.   

Hlasovanie:       

za:18   proti: 0  zdržal sa: 0 

Uznesenie č. 3: „AS FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline schválil zápis Volebnej komisie o 

priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline 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.“ 

5. Posledným bodom rokovania bolo Rôzne, kedy prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. ako 

zástupkyňa FPEDAS v Rade vysokých škôl informovala o poslednom rokovaní rady vysokých 

škôl a jej záveroch k novele zákona o vysokých školách. V Diskusii sa doc. Ing. Viera 

Bartošová, PhD. opýtala na dôsledky prijatia novely zákona o VŠ ako aj nástupu na novú 

akreditáciu (zmeny predmetov a pod.).Na ozázku odpovedala doc. Ing. JUDr. Alena Novák 

Sedláčková, PhD. z pohľadu zmien vo vnútornom systéme zabezpečovania kvality na UNIZA 

a prof. Poliak z pohľadu záverov Kolégia dekana a prípadných úprav z pozície garantov 

študijných programov v prechodnom období. 

6. Ďalšie rokovanie AS FPEDAS sa plánuje na koniec mája/jún s predmetom rokovania Výročná 

správa o činnosti FPEDAS, Správa o hospodárení FPEDAS a rozpočet FPEDAS na rok 2022. 

Predsedníčka AS FPEDAS poďakovala všetkým senátorom za ich ústretovosť a účasť na 

rokovaní.  

Zapísala dňa 22.2.2022: doc. Ing. Bibiana Buková, PhD. 

 

Overila: doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. 

 

  


