
VYHLÁSENIE VOLIEB 
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 

Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 
V zmysle § 2 ods. 5 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  
 

VOĽBY ČLENOV ZAMESTNANECKEJ A 
ŠTUDENTSKEJ ČASTI 

AKADEMICKÉHO SENÁTU 
Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 
SPÔSOB USKUTOČNENIA VOLIEB DO AS FPEDAS 

 
Voľby členov 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 (ďalej len „Zásad volieb do AS FPEDAS“).  
 
V zmysle § 2 ods. 3 Zásad volieb do AS FPEDAS Návrhy kandidátov na zástupcov akademickej obce 
fakulty za jednotlivé katedry, resp. pracoviská (zamestnanecká časť) sa podávajú písomne príslušnej 
volebnej komisii (v návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko, titul, email, katedra/pracovisko kandidáta ako aj 

meno, priezvisko, titul a katedra navrhovateľa/ov): 
Dekanát       Katedra železničnej dopravy 
Ing. Marián Pecko, PhD.     doc. Ing. Eva Brumerčíková, PhD. 
Ing. Katarína Kanderová     doc. Ing. Juraj Čamaj, PhD. 
Ing. Iveta Ďurneková      Ing. Milan Dedík, PhD. 
Katedra leteckej dopravy     Katedra spojov 
doc. Ing. Benedikt Badánik, PhD.     Ing. Miriam Garbárová, PhD. 
Ing. Matúš Materna, PhD.     Ing. Martina Kováčiková, PhD. 
Ing. Pavol Pecho, PhD.      Ing. Emília Madudová, PhD. 
Katedra cestnej a mestskej dopravy    Katedra ekonomiky 
Ing. Šimon Senko, PhD.      Ing. Katarína Zvaríková, PhD. 
Ing. Veronika Harantová, PhD.      Ing. Juraj Cúg, PhD. 
Ing. František Synák, PhD.                Ing. Lucia Michalková, PhD. 
Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky a Katedra vodnej dopravy 
RNDr. Mária Vojteková, PhD. 
Mgr. Gabriela Böhmová, PhD. 
doc. Ing. Jarmila Sosedová, PhD. 
 
Návrhy kandidátov za študentov za jednotlivé katedry a doktorandské štúdium sa podávajú 
písomne študentskej volebnej komisii (v návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko, email, ročník, katedra 

kandidáta ako aj meno, priezvisko a katedra navrhovateľa/ov): 
Ing. Kristína Kováčiková 
Petra Dubeňová 
Bc.  Ivona Kuzmová 
 
Písomný návrh kandidáta na člena AS FPEDAS môže príslušnej volebnej komisii podať iba člen alebo 
skupina členov akademickej obce fakulty.  
 
Po uplynutí lehoty na odovzdanie návrhov si volebná komisia vyžiada písomný súhlas všetkých 
navrhovaných kandidátov a zostaví výslednú kandidátnu listinu.  
 
Každý člen akademickej obce katedry,  resp. pracoviska môže voliť najviac dvoch kandidátov 
z príslušnej časti akademickej obce katedry, resp. pracoviska.  



Každý člen akademickej obce katedry (študent) a študent doktorandského štúdia môže voliť najviac 
jedného kandidáta z príslušnej časti akademickej obce katedry/doktorandského štúdia. Iný spôsob 
voľby je neplatný.  
 
Volebná komisia určí poradie kandidátov podľa počtu získaných hlasov a členom AS FPEDAS za 
jednotlivé katedry, resp. doktorandské štúdium sa stáva kandidát podľa určeného poradia. 

 

KONANIE VOLIEB do zamestnaneckej časti AS FPEDAS za jednotlivé 
pracoviská bude v dňoch: 

25.01.2023 od 9.00 do 27.01.2023 do 15.00 hod. sekretariát konkrétneho pracoviska (katedra/dekanát) 
 

KONANIE VOLIEB do študentskej časti AS FPEDAS -doktorandi bude v dňoch: 
25.01.2023 od 9.00 do 27.01.2023 do 15.00hod. oddychová miestnosť FPEDAS, BF002 

 

KONANIE VOLIEB do študentskej časti AS FPEDAS bude v dňoch: 
27.02.2023 od 9.00 do 01.03.2023 do 15.00hod. v miestnostiach stanovených a oznámených študentskou 

volebnou komisiou podľa jednotlivých študijných programov garantovaných jednotlivými katedrami (oddychová 
miestnosť FPEDAS-BF 002 a LA202) 

 
ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLIEB ČLENOV AS FPEDAS 

 

 
V Žiline, 18.01. 2023 doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková PhD., v. r.      

predsedníčka AS FPEDAS 

Dátum Úkon  Zodpovedný  Poznámka  

18.01. 2023 Vyhlásenie volieb do AS 
FPEDAS a zverejnenie 
vyhlásenia  

Predsedníčka AS 
FPEDAS 

Zverejnenie vyhlásenia volieb na intranete 
FPEDAS, webstránke FPEDAS. 

Zamestnanecká 
časť/ doktorandi: 
od 18.01. 2023 
do 23.01.2023 
do 9.00 hod. 

Študenti Bc./Ing. 
štúdia: 
od 20.02.2023 do 
24.02.2023 do 9.00 hod. 

Odovzdávanie návrhov 
kandidátov na člena  AS 
FPEDAS príslušnej 
volebnej komisii. 

Jednotlivé 
volebné komisie 
pod dohľadom 
Stálej volebnej 
komisie  

Návrhy sa odovzdávajú písomne členom 
volebnej komisie najneskôr do 9.00 hod. 
v stanovený deň. 

Zamestnanecká 
časť/doktorandi: 
23-24.01.2023 

Študenti Bc./Ing. 
štúdia: 
24.02.2023 

Vyžiadanie súhlasov 
s kandidatúrou 
a spracúvaním osobných 
údajov, zostavenie 
kandidátnej listiny pre 
voľby do AS FPEDAS a 
ich zverejnenie.  

Jednotlivé 
volebné komisie 
pod dohľadom 
Stálej volebnej 
komisie 

Kandidátne listiny budú zverejnené na intranete 
FPEDAS.    
 
 

Zamestnanecká časť/ 
doktorandi: 
25.01.2023 od 9.00 do 
27.01.2023 do 15.00hod. 

 
Študenti Bc./Ing. 
štúdia: 
27.02.2023 od 9.00 do 
01.03.2023 do 15.00hod 

Voľby členov AS 
FPEDAS  

Volebné komisie  Zamestnanecká časť :  sekretariát konkrétneho 
pracoviska (katedra/dekanát) 
 
Doktorandi: oddychová miestnosť FPEDAS,BF002 

Študenti Bc./Ing. štúdia: v miestnostiach 
stanovených a oznámených študentskou volebnou 
komisiou podľa jednotlivých študijných programov 
garantovaných katedrami (Oddychová miestnosť 
FPEDAS-BF 002 a LA202) 

Zamestnanecká 
časť/doktorandi: 
30.01.2023 

 
Študenti Bc./Ing. 
štúdia: 
03.03.2023 

Vypracovanie zápisu o 
priebehu a výsledku 
volieb.  
Vyhlásenie výsledkov 
volieb do študentskej 
časti AS FPEDAS. 

Jednotlivé 
volebné komisie 
pod dohľadom 
Stálej volebnej 
komisie. 

 
 
 
 
Výsledky volieb budú vyhlásené do 17.00 hod 
na intranete FPEDAS, webovej stránke 
FPEDAS.  

Do 13.3.2023 Ustanovujúce zasadnutie 
AS FPEDAS 

Predsedníčka AS 
FPEDAS 

 


