
Zápis zo zasadnutia Volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FRI 
UNIZA, dňa 23.11.2021 (online) 

 
Prítomní členovia: Bachratý, Čičmancová, Holubčík, Kostolný, Olešnaníková, Moravčík, Staníková, Šotek, 
Ševčíková 
Neprítomní členovia: Tarábek 
 
 
1. Voľba predsedu volebnej komisie. 

Na základe návrhu volili členovia komisie predsedu volebnej komisie, jeden kandidát s nomináciou súhlasil 
a to p. Olešnaníková, s počtom platných hlasov: 9, neplatných: 0. 
 
2. Prerokovanie činnosti volebnej komisie. 

Predsedníčka volebnej komisie predstavila schválený harmonogram volieb kandidáta na dekana, uvedený 
nižšie: 
Uznesenie č. 2021/31: AS FRI UNIZA schvaľuje materiál Harmonogram volieb kandidáta na dekana FRI 
v predloženom znení. 
29.11. - 10.12.2021 Podávanie písomných návrhov kandidátov na dekana členom volebnej komisie 
(10.12. do 12:00). 
13.12. - 17.12.2021 Verifikácia kandidátnej listiny. 
17.12.2021 Zverejnenie kandidátnej listiny. 
17.1. - 21.1.2022 Stretnutie kandidátov s členmi akademickej obce. 
21.1.2022 Zasadnutie AS FRI UNIZA (čas 14:00, miesto bude upresnené v zmysle aktuálne platných 
protipandemických opatrení), na ktorom sa uskutoční predstavenie kandidátov na dekana a voľba 
kandidáta na dekana. 
1.4.2022 Nástup nového dekana do funkcie. 
 
Ďalej sa členovia komisie oboznámili s rokovacím poriadkom AS FRI UNIZA 
(https://www.fri.uniza.sk/uploads/files/1582800002-P-FRI-04-RokPorASFRI.pdf), najmä s §4 a §5, ktoré sa 
týkajú voľby kandidáta na dekana a zverejňovaním informácií pre členov akademickej obce. Na stretnutí sa 
dohodli nasledujúce kroky: 

- každý člen volebnej komisie zverejní na svojom pracovisku na viditeľnom mieste harmonogram volieb 
kandidáta na dekana v čo najkratšom čase, 

- predsedníčka volebnej komisie harmonogram zverejní na webovom sídle fakulty a na úradnej tabuli 
FRI, 

- každý člen volebnej komisie, ktorý obdrží písomný návrh na dekana ho riadne skontroluje a prijme 
len v prípade, že bude obsahovať všetky náležitosti stanovené Rokovacím poriadkom AS FRI (V 
návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko a tituly navrhovaného kandidáta na dekana. Návrh musí 
obsahovať meno, priezvisko, tituly, dátum a podpis navrhovateľa/navrhovateľov. Kandidát na dekana 
musí spĺňať podmienky podľa § 28 zákona o VŠ. O prijatí návrhu je člen volebnej komisie povinný 
informovať predsedu volebnej komisie.) 

- pokiaľ člen volebnej komisie obdrží návrh, nesmie o ňom informovať akademickú obec, len 
predsedníčku a členov volebnej komisie (až do termínu zverejnenia kandidátnej listiny), 

- ďalšie stretnutie volebnej komisie je naplánované na 13.12.2021 o 13:00 online. 
 
 
 
V Žiline 23.11.2021 Zapísal: V. Olešnaníková 
 


