
 

Zápisnica 

zo 4. zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

     Zápisnica zo štvrtého zasadnutia volebnej komisie je vyhotovená podľa Čl. 2 ods. 7  

Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK v Bratislave. 

Dátum konania zasadnutia : 10.12.2018 

Miesto konania zasadnutia: Bratislava, Račianska 59, miestnosť č. R-125 

Čas konania zasadnutia: 16.15 h. 

 

     Štvrté zasadnutie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK v Bratislave 

(ďalej len „volebná komisia“ v príslušnom gramatickom tvare) zvolal v poradí štvrté zasadnutie 

volebnej komisie podľa poriadku volieb kandidáta na dekana predseda AS UK PdF PhDr. 

Malovecký, PhD. vzhľadom na zmenu v zložení volebnej komisie a poveril plnením úloh 

predsedu volebnej komisie členku JUDr. Martu Kečkéšovú, PhD., ktorá v súlade s čl. 2, ods. 

10 otvorila zasadnutie VK a predniesla návrh programu volebnej komisie. 

     Poverená členka VK privítala prítomných členov VK,  potvrdila, že VK je uznášania 

schopná a zároveň predložila na schválenie program štvrtého zasadnutia VK.  

Návrh programu zasadnutia VK : 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia volebnej komisie 

2. Voľba predsedu volebnej komisie 

3. Organizačno-technické zabezpečenie predstavenia kandidátov pre voľbu kandidátov na 

dekana na zhromaždení AO PdF UK a organizačné zabezpečenie volebného aktu. 

Hlasovanie : 

Za : 3 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia : Navrhovaný program bol členmi VK schválený. 

 

Uznesenie č. 1 

Program zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK volebná 

komisia schválila.  

2. Určenie predsedu volebnej komisie.  

Členovia volebnej komisie si dohodou podľa čl. 2 ods. 9 Poriadku voľby kandidáta na dekana 

PdF UK určili za predsedu volebnej komisie JUDr. Martu Kečkéšovú, PhD. 

 

Hlasovanie : 



Za : 3 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia : Členovia VK určili dohodou spomedzi členov VK 

JUDr. Martu Kečkéšovú, PhD. za predsedu VK.  

 

Uznesenie č. 2 

Za predsedu VK za kandidáta na dekana PdF UK bola zvolená dohodou JUDr. Marta 

Kečkéšová, PhD. 

 

3. Organizačno-technické zabezpečenie predstavenia kandidátov pre voľbu kandidátov 

na dekana na zhromaždení AO PdF UK a organizačné zabezpečenie volebného aktu. 

Volebná komisia sa zhodla na úlohách týkajúcich sa organizačno-technického zabezpečenia 

predstavenia kandidátov na dekana PdF UK a o organizačnom zabezpečení volebného aktu 

kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana fakulty: 

- AS UK PdF na základe uznesenia zo dňa 10.12.2018 zmenil termín voľby kandidáta na 

dekana na funkčné obdobie od 01.02.2019 do 31.01.2023, voľba sa uskutoční dňa 

18.12.2018 o 12,30 hod., v miestnosti R-10 v budove PdF UK v Bratislave, Račianska 

59; 

- voľbu a jednotlivé kolá volieb kandidáta na dekana fakulty bude riadiť predseda 

volebnej komisie v úzkej súčinnosti s ostatnými členmi volebnej komisie  

- zvolanie zhromaždenia akademickej obce fakulty pri príležitosti predstavenia 

kandidátov na funkciu dekana fakulty je podľa poriadku volieb v kompetencii predsedu 

volebnej komisie;  

zodpovednosť: JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.  

- overenie mandátov členiek a členov akademického senátu (voliteľov) prostredníctvom 

dekanátu fakulty je potrebné vykonať pred volebným zasadnutím akademického senátu, 

aktuálnosťou k 18. decembru 2018, 11:30 hod.  

zodpovednosť: JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.  

- zabezpečenie potrebného počtu obálok pre jednotlivé kolá volieb a prezenčných listín 

k jednotlivým kolám volieb 

zodpovednosť: Mgr. Adriana Nagyová, PhD.  

- príprava návrhu hlasovacích lístkov, ich odsúhlasenie a ich schválenie 

zodpovednosť: členovia VK  

- rozmnoženie hlasovacích lístkov pre príslušné kolo voľby kandidáta na dekana  

zodpovednosť: JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. v súčinnosti s tajomníčkou AS PaedDr. 

Dorotou Smetanovou, PhD. 

- zabezpečenie pomôcky na výber (žreb) poradového čísla kandidátov na predstavenie  

zodpovednosť: Mgr. Adriana Nagyová, PhD.  

- zabezpečenie miestnosti, v ktorej bude čakať kandidát na dekana fakulty, ktorý 

neprezentuje svoj volebný program (vrátane diskusie); prítomnosť člena volebnej 

komisie sa určuje v zmysle volebného poriadku žrebom; zabezpečenie volebnej urny 

a zásteny na úplne zabezpečenie tajnosti volieb; prostredníctvom tajomníčky fakulty 

zodpovednosť: Bc. Maroš Gápa  



- časový rámec predstavenia a diskusie s kandidátmi: podľa čl. 9, ods. 3 nesmie byť kratší 

ako 15 min. (predstavenie) + nesmie byť kratší ako 10 min. (diskusia)  

zodpovednosť: predsedajúci z členov volebnej komisie – JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. 

- predstavovanie kandidátiek – aula PdF UK (R-10)  

- osobitné volebné miesto – voľba – R-125 samostatná miestnosť: určí sa dodatočne  

zodpovednosť 

 

Hlasovanie : 

Za : 3 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia : Členovia VK sa zhodli na rozdelení a zabezpečení 

plnenia úloh uvedených v bode 3.  

 

Uznesenie č. 3 

Členovia VK jednohlasne schvaľujú jednotlivé body týkajúce sa organizačno-technického 

zabezpečenia predstavenia kandidátov pre voľbu kandidátov na dekana na zhromaždení 

AO PdF UK a organizačného zabezpečenia volebného aktu. 

 

 

 

Volebná komisia: 

JUDr. Marta Kečkéšová, v.r.    (predsedkyňa volebnej komisie) 

Bc. Maroš Gápa, v.r.                    (člen volebnej komisie)   

Mgr. Adriana Nagyová, v.r.    (členka volebnej komisie)   

 


