VYHLÁSENIE DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
V zmysle § 2 ods. 8 a nasl. Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS FPEDAS“) predseda
AS FPEDAS vyhlasuje

DOPLŇUJÚCE VOĽBY ČLENOV
ŠTUDENTSKEJ ČASTI
AKADEMICKÉHO SENÁTU
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE
(zástupca za Katedru ekonomiky, Katedru vodnej dopravy,
Katedru železničnej dopravy a doktorandské štúdium
FPEDAS)
SPÔSOB USKUTOČNENIA DOPLŇUJÚCICH VOLIEB DO AS FPEDAS
Voľby členov študentskej časti AS FPEDAS sú upravené vo vnútornom predpise Fakulty
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline Zásady volieb do
Akademického senátu Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.
S ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu v SR a zabránenie šíreniu choroby
COVID-19, budú voľby prebiehať tajne prostredníctvom aplikácie MS Teams, kedy
študenti jednotlivých katedier a doktorandského štúdia majú vytvorené vlastné skupiny
na MS Teams. Správcom týchto skupín je predseda stálej volebnej komisie FPEDAS
Ing. Jozef Paľo, PhD. Návod ako postupovať pri hlasovaní bude publikovaný
v jednotlivých skupinách spolu s harmonogramom volieb.
V zmysle § 2 ods. 3 Zásad volieb do AS FPEDAS Návrhy kandidátov na zástupcov
študentskej časti akademickej obce fakulty za jednotlivé katedry a doktorandské štúdium sa
podávajú písomne prostredníctvom emailu stálej volebnej komisii (scan návrhu
s podpisom):
Ing. Jozef Paľo, PhD.- predseda (jozef.palo@fpedas.uniza.sk)
Ing. Vladimír Šalaga, PhD.- člen zamestnaneckej časti
Bc. Dominika Kapečková- člen študentskej časti,
kedy v návrhu je potrebné uviesť meno, priezvisko, katedru, ročník a emailový kontakt na
kandidáta. Písomný návrh kandidáta na člena AS FPEDAS môže stálej volebnej komisii podať
iba člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty.
Po uplynutí lehoty na odovzdanie návrhov si stála volebná komisia vyžiada písomný súhlas
všetkých navrhovaných kandidátov (scan súhlasu s podpisom zaslaný elektronicky na adresu
stálej volebnej komisie) a zostaví výslednú kandidátnu listinu. Kandidáti po odsúhlasení
kandidatúry doručia miestnej volebnej komisii bezodkladne (prostredníctvom emailu) stručnú
životopisnú a profesijnú charakteristiku.

Každý člen študentskej časti akademickej obce katedry/doktorandského štúdia môže voliť
najviac
jedného
kandidáta
zo
študentskej
časti
akademickej
obce
katedry/doktorandského štúdia prostredníctvom MS Teams. Iný spôsob voľby je
neplatný.
Stála volebná komisia určí poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a členom
študentskej časti AS FPEDAS za jednotlivé katedry, resp. doktorandské štúdium sa stáva
kandidát podľa určeného poradia.

ZOZNAM ČLENOV VOLEBNEJ KOMISIE
PRE DOPLŇUJÚCE VOĽBY DO AS FPEDAS
Ing. Jozef Paľo, PhD.
Ing. Vladimír Šalaga, PhD
Bc. Dominika Kapečková

KONANIA VOLIEB prostredníctvom aplikácie MS Teams dňa:
12.10.2020 od 9.00 do 15.00.

ČASOVÝ HARMONOGRAM DOPLŇUJÚCICH VOLIEB ČLENOV ŠTUDENTSKEJ
ČASTI FPEDAS za KE, KVD, KŽD a doktorandské štúdium
Dátum
28.9. 2020

Úkon
Vyhlásenie doplňujúcich
volieb do AS FPEDAS a
zverejnenie vyhlásenia

Zodpovedný
stála volebná
komisia

Od 28.9. 2020
do 1.10.2020
do 9.00 hod.

Odovzdávanie návrhov
kandidátov na člena
študentskej časti AS
FPEDAS za KE, KVD, KŽD
a doktorandské štúdium
(scan návrhu
s podpisom/podpismi)
Vyžiadanie písomných
súhlasov s kandidatúrou
a spracúvaním osobných
údajov (scan súhlasu
s podpisom), odovzdanie
stručnej životopisnej a
profesijnej charakteristiky
kandidátov, zostavenie
kandidátnej listiny pre
doplňujúce voľby do AS
UNIZA a ich zverejnenie
Oboznamovanie sa s
kandidátmi

stála volebná
komisia

1.10. 2020

2.10.2020 do
11.10.2020

Poznámka
Zverejnenie vyhlásenia
volieb na intranete
FPEDAS, webstránke
FPEDAS a v MS Teams.
Návrhy sa odovzdávajú
emailom členom stálej
volebnej komisie
najneskôr do 1.10.2020
do 9.00 hod.

stála volebná
komisia

Kandidátna listina
a stručná životopisná
a profesijná
charakteristika budú
vyvesené na intranete
FPEDAS a v MS
Teams.

stála volebná
komisia

stručné životopisné
a profesijné
charakteristiky
jednotlivých kandidátov
budú vyvesené na
intranete FPEDAS
a v MS Teams.

12.10. 2020

13.10. 2020

Voľby člena študentskej
časti AS FPEDAS (KE,
KVD, KŽD a doktorandské
štúdium)
Vypracovanie zápisu o
priebehu a výsledku volieb.
Vyhlásenie výsledkov
doplňujúcich volieb do
študentskej časti AS
FPEDAS (KE, KVD, KŽD
a doktorandské štúdium) .

stála volebná
komisia

Aplikácia MS Teams
Od 9.00 hod.
do 15.00 hod.

Stála volebná
komisia

Výsledky volieb budú
vyhlásené do 17.00 hod
na intranete FPEDAS,
webovej stránke
FPEDAS a v MS Teams.

V Žiline, 28.9. 2020
doc. Ing.JUDr. Alena Novák Sedláčková PhD., v. r.
predsedníčka AS FPEDAS

