
VYHLÁŠKA O VYHLÁSENÍ VOĽBY 
 

KANDIDÁTA NA DEKANA FAKULTY PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV, ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 
 
Akademický senát Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej „AS FPEDAS“) na svojom zasadnutí dňa 
9.februára 2022 schválil zloženie volebnej komisie a harmonogram voľby kandidáta na dekana.  
 
 
 
VOLEBNÁ KOMISIA:             HARMONOGRAM VOĽBY:  

Predseda:  
 

1. 
 
Vyhlásenie volieb:  

doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková, PhD. (KLD)    22. február 2022   
  2. Predkladanie návrhov kandidátov:  

Členovia za zamestnaneckú časť:    
23.február 2022 – 8. marec 2022 do 12:00 h. 
-najneskôr 8. marca 2022 do 12:00 h. musia byť návrhy doručené od 
senátorov AS FPEDAS volebnej komisii  

doc. Ing. Bibiána Buková, PhD. (KŽD) 3.  
Vyžiadanie písomných súhlasov a stručných životopisných 
a profesijných charakteristík kandidátov 

prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD. (KE)  
8.marec 2022-11. marec 2022 do 12:00 h. 
 

Ing. Jozef Paľo, PhD. (KCMD) 3. 
Zverejnenie kandidátskej listiny so stručnými životopisnými 
a profesijnými charakteristikami kandidátov 

   11.marec 2022 o 14:00 h.  
 4. Verejné predstavenie kandidátov akademickej obci: 

    
16.marec 2022 o 10:00 h. (aula Datalan) 
 

Člen za študentskú časť: 5. Zasadnutie AS FPEDAS a voľba kandidáta na dekana: 

 Bc. Dominika Kapečková   
22.marec 2022 o 8:00 h. (aula Datalan) 
 

    

        
 
 

Kandidáta na funkciu dekana volí podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov AS FPEDAS. Voľba kandidáta na dekana je upravená v § 9 ods. 5 Smernice č. 4 Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy 
a spojov Žilinskej univerzity v Žiline -Štatút (ďalej len „Štatút FPEDAS“).  

Voľby na dekana sa v súlade s § 9 ods. 5  písm. f) Štatútu FPEDAS vyhlasujú vyhláškou zverejnenou na všetkých pracoviskách 
fakulty. Vyhláška obsahuje:  časový harmonogram volieb,  spôsob navrhovania kandidátov, zoznam členov volebnej komisie 
AS FPEDAS, ktorým možno odovzdať návrhy,  spôsob a termín zverejnenia kandidátky, termíny a miesto predstavovania 
kandidátov, termín verejného zasadnutia AS FPEDAS na ktorom sa uskutoční voľba kandidáta na dekana. 

V súlade s § 9 ods. 5  písm. g) Štatútu FPEDAS akademická obec FPEDAS sa zúčastňuje tvorby kandidátskej listiny 
prostredníctvom svojich zástupcov v AS FPEDAS. Návrhy môžu senátorom podávať kolektívy i jednotlivci v stanovenom termíne. 
Po jeho uplynutí predložia členovia AS FPEDAS získané návrhy písomne volebnej komisii. 

Návrhy možno podávať do 14 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia volieb v súlade s § 9 ods. 5 písm. h) Štatútu FPEDAS. 
Volebná komisia priebežne registruje podané návrhy, pričom priebežný stav registrovaných návrhov sa nezverejňuje.  

Podľa § 9 ods. 5  písm. h) Štatútu FPEDAS kandidátsku listinu so stručnými životopisnými a profesijnými charakteristikami 
kandidátov zverejní volebná komisia tak, aby sa každý člen akademickej obce fakulty mohol s ňou zoznámiť najneskôr do 2 
týždňov od vyhlásenia volieb. 

 

Upresnenie k navrhovaniu kandidátov na dekana: Návrh na kandidáta môže obsahovať najviac jedného kandidáta na dekana. 
Návrhy sa predkladajú v písomnej forme členom AS FPEDAS v zalepenej obálke s označením „Návrh kandidáta na dekana Fakulty 
prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline“. V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko a tituly kandidáta 
na dekana a meno, priezvisko, tituly, dátum a podpis navrhovateľa/navrhovateľov. Na návrhy doručené po termíne sa neprihliada.  

 
 
 

S ohľadom na súčasnú epidemickú situáciu v SR a zabránenie šíreniu choroby COVID-19 v prípade, že nebude možné 
vykonať ktorúkoľvek z činností, ktoré sú súčasťou harmonogramu volieb prezenčnou formou, budú tieto činnosti vykonaná 
online/elektronicky, tzn. v prípade podávania návrhov na kandidátov na dekana budú zaslané emailom členom volebnej 
komisie vo forme PDF s podpisom, rovnako aj vyžiadanie písomných súhlasov a stručných životopisných a profesijných 
charakteristík kandidátov, kedy zverejnenie kandidátskej listiny so stručnými životopisnými a profesijnými 
charakteristikami kandidátov bude následne na webovej stránke FPEDAS ako aj na intranete FPEDAS. Verejné predstavenie 
kandidátov akademickej obci by v tomto prípade bolo organizované prostredníctvom aplikácie MS Teams, kedy verejný 
odkaz pre možnosť prístupu bude publikovaný na webovej stránke FPEDAS a na intranete FPEDAS, rovnako aj v prípade 
zasadnutia na ktorom bude voľba kandidáta, ktorá bude formou využitia aplikácie MS Teams-tajná voľba.  
 
 

 
 
V Žiline, dňa 9. februára 2022                                                         doc. Ing. JUDr. Alena Novák Sedláčková PhD., v. r.   
                                                             predsedníčka AS FPEDAS 
 


