
Zápisnica z volebného zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK dňa 18.12.2018 

 
Začiatok zasadnutia: 15.10 h   
 

Miesto konania zasadnutia: miestnosť R125 (PdF UK, Račianska ul. č. 59)   
 

Počet všetkých členov AS PdF UK: 21  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (19 členov AS UK PdF) 
 

Prítomní členovia Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK: 
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD., Mgr. Adriana Nagyová, PhD., Bc. Maroš Gápa 

 

Hostia: doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., člen predsedníctva AS UK,  

(v úvode zasadnutia AS UK PdF jednohlasne vyjadril súhlas s prítomnosťou zástupcu AS 

UK; ZA: 19, PROTI: 0, ZDRŽALO SA: 0; súhlas vyjadrila aj Volebná komisia pre voľbu 

kandidáta na dekana PdF UK) 
 

 

Programu volebného zasadnutia:   

(podľa pozvánky)  

1) Správa predsedu volebnej komisie 
2) Rozprava k navrhnutým kandidátom na voľbu 

3) Poučenie členov AS o spôsobe hlasovania 

4) Voľba kandidáta na dekana PdF UK 
 

 

Otvorenie 
 

Volebné zasadnutie AS UK PdF otvoril a viedol predseda AS UK PdF PhDr. Mojmír 

Malovecký, PhD., ktorý skonštatoval, že AS UK PdF je uznášaniaschopný. Predseda AS UK 

PdF uviedol, že Volebné zasadnutie AS UK PdF bude prebiehať podľa Poriadku volieb 

kandidáta na dekana PdF UK (ďalej len Poriadok volieb) schváleného akademickým senátom 

PdF UK dňa 25. septembra 2018., program zasadnutia sa riadi článkom 11 Poriadku volieb 

dekana PdF UK. 

 

 

1) Správa predsedníčky volebnej komisie 
 

V súlade článkom 11 ods. 4 udelil predseda AS UK PdF slovo predsedníčke Volebnej 

komisie pre voľbu kandidáta na dekana, aby podala správu. Predsedníčka Volebnej komisie 

pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK podala správu o výsledkoch overenia návrhov 

kandidátov, podrobne v súlade s článkom 6 Poriadku volieb. Volebná komisia pre voľbu 

kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave I. podľa čl. 6 

ods. 2 Poriadku volieb kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave zaradila prof. PaedDr. Jaroslavu Šickovú - Fabrici, akad. soch., PhD., doc. 

RNDr. Editu Partovú, CSc. do zoznamu kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, II. podľa čl. 6 ods. 3 poriadku 



volieb nezaradila PhDr. Katarínu Cabanovú, PhD. do zoznamu kandidátov pre voľbu 

kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z dôvodu 

nesplnenia povinnosti podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb a doc. PaedDr. Teréziu 

Harčaríkovú, PhD. do zoznamu kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa čl. 5 ods. 

8 a čl. 5 ods. 3 písm. e) poriadku volieb. 

 

 

2) Rozprava k navrhnutým kandidátom na voľbu 
 

Predseda akademického senátu v súlade s článkom 11, ods. 5 Poriadku volieb otvoril 

rozpravu k navrhnutým kandidátom pre voľbu. Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS 

preto rozpravu ukončil.  

 

 

3) Poučenie členov AS o spôsobe hlasovania 
 

Predseda AS UK PdF vyzval predsedníčku volebnej komisie, aby poučila členov 

akademického senátu o spôsobe tajného hlasovania. 
 

Predsedníčka Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK poučila prítomných 

členov AS PdF UK o priebehu tajného hlasovania v zmysle čl. 12 poriadku volieb tak, že v 

zmysle článku 11, odsek 6 uviedla, akým spôsobom bude prebiehať tajné hlasovanie, aká je 

platná úprava hlasovacieho lístka a vyzvala členov akademického senátu, aby sa odobrali na 

osobitné volebné miesto a vykonali voľbu. 

 

 

4) Voľba kandidáta na dekana PdF UK 
 

Na výzvu volebnej komisie prebehol v súlade s príslušnými ustanoveniami volebného 

poriadku volebný akt, ktorý viedla predsedníčka Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na 

dekana PdF UK.  

 

Volebná komisia po ukončení volebného aktu konštatovala nasledovné skutočnosti: 

Počet všetkých členov AS PdF UK: 21 členov  
Volieb v 1. kole sa zúčastnilo: 19 členov AS PdF UK (podľa zoznamu hlasujúcich).  
 

V 1. kole voľby kandidáta na dekana PdF UK bol:  
počet vydaných hlasovacích lístkov:       19,  

počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 19, 
počet neplatných hlasovacích lístkov:     0, 

počet platných hlasovacích lístkov:         19. 
 

Výsledky 1. kola volieb:  
Počty platných hlasov pre kandidáta:  
doc. RNDr. Edita Partová, CSc.: ZA: 12,  PROTI: 4,  ZDRŽALO SA: 3, 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, akad. soch., PhD.: ZA: 4, PROTI: 12,  ZDRŽALO SA: 3.  
Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK konštatovala, že na na funkčné 

obdobie 01. 02. 2019 – 31. 01. 2023 bola v súlade s čl. 14 Poriadku volieb kandidáta na 

dekana PdF UK schváleného na zasadnutí AS PdF UK 25. septembra 2018 zvolená počtom 



hlasov 12 - doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Volebná komisia pre voľbu kandidáta na 

dekana konštatovala, že voľba kandidáta na dekana bola v súlade s platnými predpismi. 
 

 

5) Ukončenie zasadnutia 

Predseda AS UK PdF po oznámení volebnej komisie o zvolení dekanky v súlade s čl. 14 ods. 

3 poriadku volieb v 1. kole voľby kandidáta na dekana PdF UK, konštatoval že druhé kolo a 

ďalšie kolá volieb nie je potrebné realizovať. Predseda AS UK PdF konštatoval naplnenie 

programu volebného zasadnutia v súlade s čl. 11 Poriadku volieb kandidáta na dekana, 

poďakoval členom AS UK PdF, a Volebnej komisii pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK a 

ukončil zasadnutie. 

 

 

 

V Bratislave dňa 18.12.2018 
 

 

 

Zapísala: PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. v. r. 
Overil:  prof. PhDr. Róbert Letz PhD. v. r. 

 

 

  

 

           PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. 

                         predseda AS UK PdF v. r. 

 

 
 


