
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického 

senátu Pedagogickej fakulty UK dňa 10.12.2018 

 
Začiatok zasadnutia: 14:00   
Miesto konania zasadnutia: miestnosť R-125 (PdF, Račianska ul. č. 59)   
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (19 členov AS UK PdF) 
 

Programu mimoriadneho zasadnutia:   

(podľa pozvánky)  

1. Kontrola uznesení 
2. Odstránenie prekážok plnenia uznesenia č. 9/9/2018 III. zo zasadnutia AS UK PdF zo 

dňa 25.9.2018 určením nového termínu a miesta konania volebného zasadnutia AS UK 

PdF. 

3. Odvolanie člena volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK – Mgr. 

Zsemberu. 

4. Dovolenie člena volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK v súlade 

s uznesením č. 9/9/2018 II. zo zasadnutia AS UK PdF zo dňa 25.9.2018. 
 

Zasadnutie viedol predseda AS UK PdF PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., ktorý skonštatoval, 

že AS UK PdF je uznášaniaschopný. 

 

Otvorenie 

 

Zasadnutie AS UK PdF otvoril predseda dr. Malovecký, ktorý privítal prítomných senátorov 

a hostí. Predsedajúci uviedol dôvod zvolania mimoriadneho zasadnutia AS UK PdF  podľa čl. 

11 odsek 1) písmeno a) Rokovacieho poriadku AS UK PdF a program mimoriadneho 

zasadnutia AS UK PdF, ktorý vychádza z návrhu iniciátorov mimoriadneho zasadnutia AS UK 

PdF v zmysle čl. 11 ods. 4  Rokovacieho poriadku AS UK PdF. 

 

1. Kontrola uznesení. 

 

Predseda akademického senátu, dr. Malovecký konštatoval, že všetky uznesenia sú splnené 

alebo sa plnia.  

 

2. Odstránenie prekážok plnenia uznesenia č. 9/9/2018 III. zo zasadnutia AS UK PdF zo 

dňa 25.9.2018 určením nového termínu a miesta konania volebného zasadnutia AS UK 

PdF. 

 

Predseda AS UK PdF dr. Malovecký otvoril diskusiu k prerokovávanému bodu programu. 
Dr. Malovecký navrhol, aby AS UK PdF prijal uznesenie v znení: Akademický senát 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave AS UK PdF mení uznesenie 

9/9/2018 v bode III. tak, že určuje termín a miesto konania volebného zasadnutia 

Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 19. 

december 2018 o 11:30 hod. v miestnosti R-10 v budove fakulty na Račianskej ul. 59. 
 

Do diskusie sa zapojil Mgr. Zsembera, ktorý obhajoval svoje doterajšie pôsobenie predsedu 

volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK.  
 



Dr. Malovecký upozornil Mgr. Zsemberu, že sa rokuje o bode 2 programu a požiadal ho, aby 

sa vyjadroval konkrétne k bodu 2) programu zasadnutia.  
 

Do diskusie sa zapojila aj dr. Cabanová, ktorá upozornila, že 19.12.2018 je naplánované 

zasadnutie AS UK a schválením návrhu by došlo ku kolízii termínov. 
 

Dr. Malovecký navrhol ďalší termín na voľbu kandidáta na voľbu dekana PdF UK – 18.12.2018 

o 12:30 hod. v R10 v budove Pedagogickej fakulty na Račianskej ulici 59. 

Predsedajúci dal v znení navrhnutého uznesenia hlasovať o novom termíne voľby kandidáta na 

dekana PdF UK. 

 

ZA: 15 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 4 

 

Uznesenie č. 1/12/2018 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave AS UK PdF 

mení uznesenie 9/9/2018 v bode III. tak, že určuje termín a miesto konania volebného 

zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave na 18. december 2018 o 12:30 hod. v miestnosti R-10 v budove fakulty na 

Račianskej ul. 59. 

 

Mgr. Zsembera predložil iný návrh znenia uznesenia, ktorý sa v častiach líšil od znenia, ktoré 

navrhol dr. Malovecký. Predseda AS UK PdF vyzval Mgr Zsemberu, aby prečítal svoj návrh 

za účelom hlasovania o úprave znenia podľa jeho návrhu. Mgr. Zsembera po výzve 

predsedajúceho, aby predniesol znenie návrhu však svoj návrh stiahol a nežiadal, aby sa o ňom 

hlasovalo. 

 

3.) Odvolanie člena volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK – Mgr. 

Zsemberu. 
 

V tomto bode programu dr. Malovecký otvoril diskusiu k bodu programu a predniesol  návrh 

aby: Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave AS UK 

PdF v súlade s ustanovením čl. 2 ods. 5. písm. d) Poriadku volieb kandidáta na dekana 

PdF UK schváleného Akademickým senátom PdF UK dňa 25. septembra 2018 odvolal 

člena Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana – Mgr. Róberta Zsemberu.   
 

Do diskusie sa zapojili Mgr. Zsembera, dr. Malovecký, dr. Kuruc, prof. Letz, doc. Činovský, 

doc. Lysý, Dr. Cabanová. 

 

V rámci búrlivej diskusie dr. Cabanová navrhla hlasovať o tom, aby sa ďalej nerokovalo o 3. a 

4. bode programu zasadnutia. Predsedajúci dal hlasovať o tomto návrhu. 

 

ZA: 6 

PROTI: 9 
ZDRŽALO SA: 4 

 

Vzhľadom na to, že AS UK PdF návrh neschválil pokračovalo rokovanie o bode 3. programu 

zasadnutia. 



O vystúpenie v tomto bode prejavil záujem i prítomný hosť (študent) Matej Gajdoš, ktorý sa 

prezentoval ako člen ŠRVŠ. Dr. Malovecký dal v zmysle čl.13, ods.3 Rokovacieho poriadku 

AS UK PdF hlasovať o súhlase AS UK PdF s vystúpením študenta Gajdoša. 
 

Akademický senát PdF UK jednomyseľne súhlasil s umožnením vystúpenia študenta Mateja 

Gajdoša na zasadnutí. 

 

ZA: 19 

PROTI: 0 
ZDRŽALO SA: 0 
 

Študent Matej Gajdoš vyjadril svoj postoj k prerokovávanému bodu, viacerí členovia AS UK 

PdF vyjadrili nesúhlas so spôsobom vystúpenia študenta Gajdoša, študent Gajdoš sa následne 

za spôsob svojho vystúpenia prítomným ospravedlnil. 

 

Zo zasadnutia odišiel prof. Letz a tým sa počet prítomných členov AS UK PdF znížil na 18.  

 

Dr. Cabanová navrhla, aby hlasovanie o odvolaní člena volebnej komisie pre voľbu kandidáta 

na dekana PdF UK – Mgr. Zsemberu bolo tajné. Dr. Malovecký dal o prednesenom návrhu 

hlasovať. 

 

ZA: 12 
PROTI: 3 

ZDRŽALO SA: 3 

 

Akademický senát schválil tajné hlasovanie o odvolaní člena volebnej komisie voľbu kandidáta 

na dekana PdF UK – Mgr. Zsemberu. 
 

Predseda AS UK PdF vyzval volebnú komisiu AS PdF UK na prípravu a uskutočnenie 

volebného aktu tajným hlasovaním.  
 

Volebný akt viedla predsedníčka volebnej komisie AS PdF UK. 

Volebná komisia vyhotovila Zápisnicu volebnej komisie AS PdF UK z hlasovania o odvolaní 

člena volebnej komisie pre voľbu kandidáta na voľbu dekana PdF UK – Mgr. Róberta Zsemberu 

zo dňa 10.12.2018. 

Výsledok tajného hlasovania: 
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 18 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 18 

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0 

Počet platných hlasovacích lístkov: 18 

Zdržali sa hlasovania: 2 

Súhlas s odvolaním: 11 

Nesúhlas s odvolaním: 5 
 

Uznesenie 2/12/2018 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave AS UK PdF 

v súlade s ustanovením čl. 2 ods. 5. písm. d) Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF 

UK schváleného Akademickým senátom PdF UK dňa 25. septembra 2018 odvolal člena 

Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana Mgr. Róberta Zsemberu. 

 



Vystúpil Mgr. Zsembera, ktorý vyhlásil, že sa vzdáva funkcie podpredsedu AS UK PdF aj 

členstva v AS UK PdF, čím sa znížil počet prítomných členov AS PdF UK na 17. 
 

4) Dovolenie člena volebnej komisie v súlade s uznesením č. 9/9/2018 II. zo zasadnutia 

AS UK PdF zo dňa 25.9.2018. 
 

Predseda akademického senátu v súlade s čl. 3 odsek 5 Poriadku volieb kandidáta na dekana 

PdF UK schváleného Akademickým senátom PdF UK dňa 25. septembra 2018 vzhľadom na 

to, že sa počet členov volebnej komisie znížil pod určený počet a v súlade s citovaným 

predpisom „zostávajúcich členov volebnej komisie bezodkladne zvolí predsedníctvo 

akademického senátu“ navrhol na uprázdnené miesto člena volebnej komisie pre voľbu 

kandidáta na dekana PdF UK študenta Bc. Maroša Gápu, ktorého sa opýtal, či s nomináciou 

súhlasí. Bc. Gápa súhlasil. Predseda AS UK PdF vyzval členov predsedníctva k hlasovaniu o 

tomto návrhu. 

 

Predsedníctvo AS PdF UK (prítomní: dr. Malovecký, doc. Lysý, dr. Minarovičová a dr. 

Smetanová) hlasovalo verejne o návrhu a jednohlasne ho schválilo. 

 

Predsedníctvo AS UK PdF zvolilo študenta Bc. Maroša Gápu za člena volebnej komisie 

pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK. 
 

ZA: 4 
PROTI: 0 
ZDRŽAL SA: 0 
 

V súlade s ustanovením čl. 10 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK schváleného 

Akademickým senátom PdF UK dňa 25. septembra 2018 predseda AS UK PdF poveril členku 

volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK dr. Kečkéšovú  plnením úloh 

predsedu volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK v plnom rozsahu. Dr. 

Kečkéšová poverenie prijala. 
 

Predseda AS UK PdF skonštatoval vyčerpanie všetkých bodov programu, poďakoval sa 

prítomným za účasť a ukončil mimoriadne zasadnutie AS PdF UK. 
 

V Bratislave dňa 10.12.2018 

 

Zapísala: 

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD. 

Overil: Bc. Mário Obročník 

 

  

 

            PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. 

                         predseda AS UK PdF 
 

 
 


