
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie  

pre voľbu kandidáta na dekana FRI UNIZA 

zo dňa 15.1.2018 (miesto IC FRI UNIZA) 

 

 

Prítomní členovia volebnej komisie: Bachratý, Boteková, Jankal, Juríček, Smieško, 

Tokarčíková, Varga 

 

Neprítomní (ospravedlnení) členovia volebnej komisie: Gábrišová, Línek, Přikrylová 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Voľba  predsedu volebnej komisie 

Na základe návrhu volebná komisia hlasovala a zvolila za svoju predsedkyňu  p. 

Tokarčíkovú (KMME). Výsledky hlasovania: za: 6; proti: 0; zdržal sa: 1. 

 

2. Prerokovanie činnosti volebnej komisie  

Členovia volebnej komisie sa na základe schváleného harmonogramu volieb dohodli na 

spôsobe zverejňovania informácií členom akademickej obce FRI (zamestnanci, 

študenti) o priebehu voľby kandidáta na dekana FRI UNIZA a na nasledujúcich  

organizačných krokoch: 

- príprava oznamov a informácií pre akademickú obec FRI o priebehu voľby kandidáta 

na dekana FRI UNIZA ( Bachratý, Tokarčíková), 

 

- zverejnenie informácií členom akademickej obce FRI o podávaní písomných 

návrhov kandidátov na dekana FRI UNIZA členom volebnej komisie bude prebiehať 

prostredníctvom internetovej stránky FRI v aktualitách (Tokarčíková), emailovej 

správy (Tokarčíková),  facebookovej stránky FRI (Boteková) a zverejnením 

oznamov na nástenkách jednotlivých katedier (všetci členovia volebnej komisie),  

 

- písomné návrhy kandidátov musia obsahovať meno/mená navrhovateľov, meno 

kandidáta, dátum, podpisy a byť odovzdané niekomu z členov volebnej komisie do 

od 29.1.2018 do 2.2. 2018 do 12.00 hod.  (Poznámka: uvedené bolo po následnom 

overení zosúladené s Rokovacím poriadkom AS FRI UNIZA  cit. : § 4 ods. 6. Návrhy 

kandidátov na dekana podávajú členovia akademickej obce fakulty. Návrhy sa  

podávajú písomne členom volebnej komisie v lehote určenej harmonogramom volieb.  

Kandidát na dekana musí spĺňať podmienky podľa § 28 zákona o VŠ.  

7. Volebná komisia u všetkých kandidátov overí splnenie podmienok § 28 zákona o VŠ  

a vyžiada si ich písomný súhlas s kandidatúrou. Volebná komisia následne zostaví a na  

úradnej tabuli a webovom sídle fakulty zverejní kandidátnu listinu.) 

 

- ďalšie stretnutie členov volebnej komisie a zhromaždenie písomných návrhov na 

kandidátov na dekana FRI UNIZA  sa uskutoční 2.2.2018 o 13.00  hod. v IC FRI. 

 

 

V Žiline, 15.1.2018                                                              

Zapísala: doc. Ing. Tokarčíková Emese, PhD.  

Upravila: dňa 18.1.2018,  doc. Ing. Tokarčíková Emese, PhD 


