
  

Akademický senát  

Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 

 

VYHLÁSENIE  VOĽBY  KANDIDÁTA  NA  DEKANA   STAVEBNEJ 
FAKULTY  ŽILINSKEJ  UNIVERZITY  V ŽILINE 

PRE  FUNKČNÉ  OBDOBIE  2022 - 2026 
 

Akademický senát (ďalej len „AS") Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „SvF UNIZA") na svojom zasadnutí 
dňa 28.03.2022 vyhlásil voľbu kandidáta na dekana a schválil nasledujúci  harmonogram voľby kandidáta na dekana SvF 
UNIZA. 

Časový harmonogram voľby kandidáta na dekana: 

28. marec 2022 Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana SvF UNIZA. 

29. marec 2022 – 5. apríl 2022  Predkladanie návrhov kandidátov na dekana SvF UNIZA. 

6. apríl 2022  

Uzávierka a potvrdenie zoznamu kandidátov návrhovou komisiou. Vyžiadanie 
písomných súhlasov navrhnutých kandidátov s ich kandidatúrou na dekana SvF 
UNIZA so všetkými náležitosťami v zmysle § 12 ods. 11 štatútu SvF UNIZA (krátky 
životopis a profesijná charakteristika). 

7. apríl - 20. apríl 2022 do 12:00 
Odovzdanie písomných súhlasov navrhnutých kandidátov s ich kandidatúrou na 
dekana SvF UNIZA s krátkym životopisom a profesijnou charakteristikou.  

21. apríl 2022   
Zverejnenie oficiálneho zoznamu kandidátov na dekana SvF UNIZA (kandidátnej 
listiny) na úradnej výveske SvF UNIZA a na webovej stránke fakulty. 

28. apríl 2022  o 13:00     
miestnosť AF104 o 13:00 hod. - verejné predstavenie kandidátov akademickej 
obci SvF UNIZA (spoločné pre študentov aj zamestnancov). 

5. máj 2022  o 8:00     
miestnosť AF1A2 (Aula A2)  o 8:00 hod.  -  verejné zasadnutie AS SvF UNIZA,     
v rámci ktorého sa uskutoční  predstavenie kandidátov a voľba kandidáta na 
dekana členmi AS SvF UNIZA.   

6. máj 2022 
Podanie návrhu AS SvF UNIZA rektorovi na vymenovanie dekana SvF UNIZA 
pre funkčné obdobie 2022 až 2026. 

Pozn.: V prípade kapacitných obmedzení (napr. v dôsledku zhoršenej pandemickej situácie) sa predstavenie kandidátov akademickej obci 
a zasadnutie AS SvF UNIZA, na ktorom sa uskutoční voľba kandidáta na dekana, realizuje online formou v prostredí Microsoft Teams. 
 

V súlade s § 12 ods. 11 štatútu SvF UNIZA a s rokovacím poriadkom AS SvF UNIZA § 2 ods. 1 návrhy na zaradenie 
kandidátov na kandidátnu listinu môžu v písomnej forme podávať členom návrhovej komisie členovia akademickej 
obce (jednotlivci alebo skupiny) v lehote podľa harmonogramu volieb. Návrh na kandidáta môže obsahovať najviac 
jedného kandidáta na dekana. Návrhy sa predkladajú priamo členom návrhovej komisie v zalepenej obálke s označením 
„Návrh kandidáta na dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline“.  
 
V návrhu musí byť uvedené: 

 meno, priezvisko a tituly kandidáta na dekana,  

 meno, priezvisko a tituly navrhovateľa/navrhovateľov, 

 dátum a podpis navrhovateľa/navrhovateľov. 
 
Na nekompletné návrhy a/alebo návrhy doručené po termíne sa neprihliada. Prijímanie návrhov na kandidáta na funkciu 
dekana SvF UNIZA a prípravu kandidátnej listiny zabezpečujú členovia návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana.  
 
Zoznam členov návrhovej komisie: 

 

Predseda:   Ing. Matúš Farbák PhD.    (kancelária AF306) 

Členovia:    prof. Dr. Ing. Martin Decký  (kancelária AE020) 

Ing. arch. Zuzana Grúňová, PhD. (kancelária AD018)   

Ing. Marek Bartko    (kancelária AD017) 

Lenka Lapašová    (štud. sk. 4ZS436) 

 

Návrhová komisia si od všetkých navrhnutých kandidátov vyžiada ich písomný súhlas s kandidatúrou. Následne komisia 
v zmysle harmonogramu volieb zverejní na úradnej výveske SvF UNIZA a na webovej stránke fakulty kandidátnu listinu. 

 

         
V Žiline, dňa 28. marca 2022  
 
 

........................................................ 
doc. Ing. Eva Remišová, PhD.  v.r. 

 
predsedníčka AS SvF UNIZA 

.................................................... 
Ing. Matúš Farbák, PhD.  v.r. 

 
predseda návrhovej komisie pre voľbu kandidáta na dekana 

SvF UNIZA 

 


