Zápisnica zo zhromaždenia akademickej obce
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 18.12.2018
Začiatok zasadnutia: 12:30 hod.
Miesto konania zasadnutia: miestnosť R-10 (PdF, Račianska ul. č. 59)
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (19 členov AS UK PdF)
a členovia AO PdF UK
Program zasadnutia:
Predstavenie kandidátiek na voľbu dekana PdF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2019
do 31. 1. 2023.
Zhromaždenie zvolala JUDr. Marta Kečkéšová, predsedníčka volebnej komisie AS UK PdF.
Otvorenie
Zhromaždenie AO PdF UK otvorila JUDr. M. Kečkéšová. Požiadala dve prítomné
kandidátky, Prof. PaedDr. Jaroslavu Šickovú-Fabrici, akad. Sculptor, PhD. a doc. RNDr.
Editu Partovú, CSc., aby si vylosovali poradové číslo pre predstavovanie pred zhromaždením
akademickej obce. Doc. Partová si vylosovala číslo 2, prof. Šicková-Fabrici číslo 1. JUDR.
M. Kečkéšová potom upozornila kandidátky na dodržanie časových limitov pri prezentácii
a diskusii a na platné predpisy, ktoré určujú, že pri predstavení jednej z kandidátok druhá
nemôže byť v miestnosti, kde sa koná zhromaždenie AO fyzicky prítomná. Súčasne
upozornila, že po predstavení kandidátok sa môžu pozvaní hostia zúčastniť voľby dekana,
ktorá bude prebiehať v miestnosti č. R-125. Po odchode kandidátky č. 2 doc. Partovej sa pred
AO predstavila kandidátka č. 1 prof. Šicková-Fabrici. Kandidátka uviedla dôvody, ktoré ju
viedli k súhlasu s kandidatúrou. Na PdF UK pôsobí 27 rokov, pozná prostredie a vždy sa
usilovala pozitívne ho zmeniť. Má bohaté medzinárodné skúsenosti a kontakty. Ako dekanka
ich chce využiť v prospech fakulty. Potom premietla krátke video, ktoré obsahovalo
informácie o jej tvorbe a filozofických názoroch. Nasledovala powerpointová prezentácia,
ktorá obsahovala programové tézy. V diskusii kandidátke kládli otázky prof. Cséfalvay, prof.
Tarcsiová a doc. Lopuchová. Po zodpovedaní otázok prof. Šicková-Fabrici opustila miestnosť
a prišla kandidátka č. 2 doc. Partová. Kandidátka uviedla, že na fakulte pracuje od roku 1989.
Pôsobila na viacerých pedagogických fakultách na Slovensku i v zahraničí. Zastávala riadiace
funkcie prodekanky. Absolvovala zahraničné pobyty a stáže. Kandidátka potom premietla
SWOT analýzu fakulty, pričom poukázala na jej silné stránky, slabé stránky a výzvy. Po
skončení jej prezentácie otázky kládli prof. Cséfalvay, prof. Letz a dr. Ševčovič. Po
zodpovedaní otázok kandidátkou sa členovia AS PdF UK pobrali do miestnosti R-125,
určenej pre volebný akt. Po volebnom akte členovia volebnej komisie oznámili výsledky
zhromaždeniu AO PdF UK. Na voľbe sa zúčastnilo 19 členov AS PdF UK. Odovzdaných
bolo 19 platných hlasov, z toho 12 získala doc. Partová, 4 prof. Šicková-Fabrici a 3 sa zdržali.
Predsedkyňa Volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK zablahoželala prof.
Partovej k zvoleniu za dekanku PdF UK.
Tajomníčka AS PdF UK PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. podľa Čl. 9 ods. 6 Poriadku volieb
kandidáta na dekana PdF UK, poverila písomným záznamom o priebehu zhromaždenia prof.
PhDr. R. Letza, PhD.

V Bratislave, dňa 18. 12. 2018
Zapísal:
prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
Overili:
Mgr. Adriana Nagyová, PhD. (člen volebnej komsie)
Bc. Maroš Gápa (člen volebnej komisie)
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
Predsedníčka volebnej komisie
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Predseda AS PdF UK

