
Zápisnica  

z 2. zasadnutia  

volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Zápisnica je vyhotovená v zmysle čl. 2 ods. 7 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK. 

Dátum a miesto konania: 29. október 2018 (pondelok) o 13:00 hod. 

   m. č. M-311  

    (budova fakulty na Moskovskej ul.) 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

Predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej len „volebná komisia“) privítal prítomných, konštatoval, že 

podľa čl. 2 ods. 7 Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK (ďalej len „poriadok volieb“) 

je 2. zasadnutie volebnej komisie uznášaniaschopné a predstavil návrh programu zasadnutia 

volebnej komisie.  

Predseda volebnej komisie dal následne hlasovať o návrhu programu 2. zasadnutia volebnej 

komisie v znení: 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje program 2. zasadnutia nasledovne: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Overenie návrhov kandidátov. 

3. Určenie lehoty na podávanie námietok proti zoznamu kandidátov. 

4. Rôzne a záver. 

Hlasovanie: ZA: -3- 

PROTI: -0- 

ZDRŽAL SA: -0- 

Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia: uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 1-VK-29102018 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave schvaľuje program 2. zasadnutia nasledovne: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia. 

2. Overenie návrhov kandidátov. 

3. Určenie lehoty na podávanie námietok proti zoznamu kandidátov. 

4. Rôzne a záver. 



2. Overenie návrhov kandidátov. 

Predseda volebnej komisie v úvode konštatoval, že obdržal v stanovenom termíne, a teda do 

26. októbra 2018, do 12:00 hod. celkovo 10 obálok, z toho jedna nebola doručená 

prostredníctvom podateľne fakulty a označená dátumovou pečiatkou podateľne fakulty 

a z celkového počtu tri obálky nemali uvedené kompletné údaje adresáta (tie predseda volebnej 

komisie vzhľadom na neurčitosť adresovanej pošty otvoril vopred). 

Doručenie sprievodných dokumentov: 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc. – 26. 10. 2018 o 11:40 hod. (príloha č. 1) 

prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD. – 26. 10. 2018 o 11:46 hod. (príloha č. 2) 

Prítomní členovia komisie postupne otvárali doručené obálky a zistili nasledovné: 

1. Návrh členky akademickej obce fakulty PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 16. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. Návrh neobsahoval vlastnoručne 

podpísané vyhlásenie kandidáta pre voľbu, že súhlasí so svojou kandidatúrou na funkciu 

dekana fakulty. 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh nespĺňa podmienky podľa čl. 5 ods. 3. 

poriadku volieb. Zároveň k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na dekana 

fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty.  

2. Návrh členky akademickej obce fakulty doc. Mgr. Margity Schmidtovej, PhD. doručený 

dňa 15. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta na dekana fakulty doc. PaedDr. 

Terézia Harčaríková, PhD. Návrh neobsahoval vlastnoručne podpísané vyhlásenie 

kandidáta pre voľbu, že súhlasí so svojou kandidatúrou na funkciu dekana fakulty. 

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh nespĺňa podmienky podľa čl. 5 ods. 3. 

poriadku volieb. Zároveň k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na dekana 

fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli dourčené sprievodné dokumenty. Návrh 

kandidáta nebol doručený prostredníctvom podateľne fakulty. 

3. Návrh členky akademickej obce fakulty Mgr. Kataríny Minarovičovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

4. Návrh členky akademickej obce fakulty Mgr. Zuzany Brunclíkovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 



5. Návrh člena akademickej obce fakulty prof. PhDr. Ericha Mistríka, CSc. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

6. Návrh člena akademickej obce fakulty prof. PhDr. Jozefa Lysého, CSc. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

7. Návrh členky akademickej obce fakulty PhDr. Viery Andreánskej, CSc. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

8. Návrh členky akademickej obce fakulty PaedDr. Doroty Smetanovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za 

kandidáta na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti 

podľa čl. 5 ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

9. Návrh člena akademickej obce fakulty Mgr. Róbert Zsembera podaný prostredníctvom 

podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta na dekana 

fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 ods. 3 

poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

10. Návrh členky akademickej obce fakulty Ing. Evy Tóblovej, PhD. podaný prostredníctvom 

podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta na dekana 

fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 ods. 3 

poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

11. Návrh člena akademickej obce fakulty prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za 



kandidáta na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti 

podľa čl. 5 ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

12. Návrh člena akademickej obce fakulty Mgr. Petra Ostradického podaný prostredníctvom 

podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta na dekana 

fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 ods. 3 

poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

13. Návrh členky akademickej obce fakulty Mgr. Adriany Nagyovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za 

kandidáta na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti 

podľa čl. 5 ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

14. Návrh členky akademickej obce fakulty PaedDr. Evy Vancu, PhD. podaný prostredníctvom 

podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta na dekana 

fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 ods. 3 

poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

15. Návrh členky akademickej obce fakulty Mgr. Miroslavy Lemešovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za 

kandidáta na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti 

podľa čl. 5 ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

16. Návrh členky akademickej obce fakulty PhDr. Nataši Ondruškovej, CSc. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za 

kandidáta na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti 

podľa čl. 5 ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

17. Návrh člena akademickej obce fakulty doc. PhDr. Branislava Malíka, CSc. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. októbra 2018, ktorým bola navrhnutá za 

kandidáta na dekana fakulty PhDr. Katarína Cabanová, PhD. Návrh obsahoval náležitosti 

podľa čl. 5 ods. 3 poriadku volieb.  



Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb neboli doručené sprievodné dokumenty. 

18. Návrh členky akademickej obce fakulty doc. Mgr. art. Xénii Bergerovej, ArtD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty prof. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD. Návrh obsahoval náležitosti podľa 

čl. 5 ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že predložený návrh spĺňa podmienky na zaradenie do 

zoznamu kandidátov na dekana fakulty a k lehote stanovenej na podávanie návrhov 

kandidátov na dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné 

dokumenty prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

19. Návrh člena akademickej obce fakulty PhDr. Mojmíra Maloveckého, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

20. Návrh členky akademickej obce fakulty doc. PaedDr. Jany Lopúchovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

21. Návrh člena akademickej obce fakulty Mgr. Martina Kuruca, PhD. podaný prostredníctvom 

podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta na dekana fakulty 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 ods. 3 poriadku 

volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

22. Návrh členky akademickej obce fakulty PaedDr. Mgr. art. Jaromíry Púčikovej, PhD. 

podaný prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za 

kandidáta na dekana fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti 

podľa čl. 5 ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 



23. Návrh člena akademickej obce fakulty PaedDr. Róberta Osaďana, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

24. Návrh členky akademickej obce fakulty Mgr. Evy Faithovej, PhD. podaný prostredníctvom 

podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta na dekana fakulty 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 ods. 3 poriadku 

volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

25. Návrh členky akademickej obce fakulty doc. PaedDr. Terézie Harčaríkovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

26. Návrh člena akademickej obce fakulty Bc. Mária Obročníka podaný prostredníctvom 

podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta na dekana fakulty 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 ods. 3 poriadku 

volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

27. Návrh členky akademickej obce fakulty PaedDr. Margaréty Osvaldovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

28. Návrh členky akademickej obce fakulty doc. Mgr. Margity Schmidtovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  



Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

29. Návrh členky akademickej obce fakulty prof. PaedDr. Miroslavy Bartoňovej, PhD. podaný 

prostredníctvom podateľne fakulty dňa 26. 10. 2018, ktorým bola navrhnutá za kandidáta 

na dekana fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Návrh obsahoval náležitosti podľa čl. 5 

ods. 3 poriadku volieb.  

Volebná komisia konštatuje, že k lehote stanovenej na podávanie návrhov kandidátov na 

dekana fakulty podľa čl. 5 ods. 8 poriadku volieb boli doručené sprievodné dokumenty 

prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predsedu volebnej komisie. 

 

Zaradenie do zoznamu kandidátov na dekana fakulty 

Predseda volebnej komisie informoval prítomných členov volebnej komisie, že obdržal od 

zástupcov fakulty v Pedagogickej a vedeckej komisii Akademického senátu Univerzity 

Komenského v Bratislave písomnú informáciu o doručení programových téz a životopisu doc. 

RNDr. Edity Partovej, CSc., ktoré adresovala všetkým členom predmetnej komisie (príloha       

č. 3). Zároveň obdržal kópiu odpovede na e-mail od predsedu AS UK prof. RNDr. Daniela 

Ševčoviča, DrSc., ktorý posunul informáciu o tejto skutočnosti na zástupcov fakulty 

v Predsedníctve AS UK. Predseda volebnej komisie uviedol, že takéto konanie je neštandardné 

a nepozná dôvody, prečo tak bolo učinené. JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. uviedla, že k tejto 

situácii pravdepodobne došlo z dôvodu, že poriadok volieb neobsahuje alternatívu kam zaslať 

príslušné sprievodné dokumenty v prípade, že predseda akademického senátu fakulty sa vzdal 

svojej funkcie, napríklad z dôvodu svojej kandidatúry.  

Následne dal hlasovať o návrhu uznesenia:  

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 (ďalej len „poriadok volieb“) zaraďuje  

prof. PaedDr. Jaroslavu Šickovú, PhD., akad. soch., 

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 nezaraďuje 

A. 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. 

B. 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. 

Hlasovanie: ZA: -3- 

PROTI: -0- 

ZDRŽAL SA: -0- 

Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia: uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 2-VK-29102018 

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 (ďalej len „poriadok volieb“) zaraďuje  

prof. PaedDr. Jaroslavu Šickovú, PhD., akad. soch., 

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 nezaraďuje 

A. 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. 

B. 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. 

 

3. Určenie lehoty na podávanie námietok proti zoznamu kandidátov. 

Predseda volebnej komisie v súlade s čl. 7 ods. 1 poriadku volieb navrhol určiť lehotu na 

podávanie námietok proti zoznamu kandidátov v lehote do 96 hodín od zverejnenia zoznamu 

kandidátov na webovom sídle fakulty.  

 

 

 

 

 

 



Návrh uznesenia: 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave určuje lehotu na podávanie námietok proti zoznamu kandidátov v rozsahu do 96 

hodín od zverejnenia zoznamu kandidátov na webovom sídle fakulty. 

Hlasovanie: ZA: -3- 

PROTI: -0- 

ZDRŽAL SA: -0- 

Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia: uznesenie prijaté 

 

Uznesenie č. 3-VK-29102018 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave určuje lehotu na podávanie námietok proti zoznamu 

kandidátov v rozsahu do 96 hodín od zverejnenia zoznamu kandidátov na webovom sídle 

fakulty. 
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Zsembera Róbert

Od: Zsembera Róbert
Odoslané: 26. októbra 2018 15:54
Komu: Partová Edita
Predmet: Re: volby

Dobry den prajem, pani docentka, 
 
potvrdzujem prijatie zivotopisu a Vasich tez.  
 
Pozdravuje, 
 
Róbert Zsembera 
  

Od: Partová Edita <partova@fedu.uniba.sk> 
Odoslané: piatok, októbra 26, 2018 11:40 AM 
Komu: Zsembera Róbert 
Predmet: volby  
  
Dobry den,  
 v zmisle pravidiel volby kandidáta na dekana Vám zasielam požadovane soku,menty 
 
 
doc. RNDr.  Edita Partová, CSc. 
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium  
Univerzita Komenského v Bratislave 
Pedagogická fakulta 
Račianska 59 
81334 Bratislava 
Tel:+421249287202 
Miestnosť R202 
e-mai: partova@fedu.uniba.sk 
  
 



Životopis 

Doc. RNDr. Edita Partová, CSc. 

Vzdelanie 

 1983 učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: matematika – fyzika, MFF UK 

Bratislava 

 1985- rigorózna skúška - teória vyučovania matematiky, MFF UK Bratislava 

 1998-obhajoba dizertačnej práce -  Pedagogika PdF UK Bratislava 

 2004- habilitácia - Teória vyučovania predmetov všeobecnej a odbornej povahy, PdF UMB 

Banská Bystrica 

Pedagogická prax 

 1983-1984 učiteľ, Základná škola Gbelce 

 1984-1989 učiteľ, Stredné odborné učilište stavebné, Bratislava,  Ivánska cesta 21 

 od 1989- 1.5.2005 odborný asistent, katedra matematiky, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 81334 Bratislava 

 1.9.2005- 10.2.2006 docent,  katedra matematiky a informatiky, Univerzita Konštantína 

filozofa v Nitre, vedúca katedry 

 1.5.2005 – 15.9.2010 docent,  katedra matematiky, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta, Račianska 59, 81334 Bratislava 

 1.9.2010- 1.9.2011 Univerzita J. Selyeho v Komárne, docent, prodekan pre vedecko 

výskumnú činnosť. 

 1.9.2011- 31.8.2014 Univerzita J. Selyeho v Komárne, docent 

 1.3.2014 – docent, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra pred 

primárnej a primárnej pedagogiky, Račianska 59, 81334 Bratislava, 

 1.1.2017- prodekan pre vedecko výskumnú činnosť a doktorandské štúdium, Pedagogická 

fakulta, katedra pred primárnej a primárnej pedagogiky, Račianska 59, 81334 Bratislava, 

 1.9.2017 – vedúca katedry didaktiky prírodovedných predmetov pre primárne vzdelávanie. 

 

Vedecká činnosť:  

Oblasť výskumu: Vyučovanie matematiky na 1.stupni ZŠ a v predškolské matematické vzdelávanie 

Vedecké projekty ( vo funkcii vedúceho  alebo zástupcu vedúceho) 

 Vplyv internetom šírených vyučovacích materiálov na rozvoj matematických kompetencií 

žiakov1.stupňa ZŠ.     VEGA 1/9173/02                            

 Elektronická učebnica didaktiky elementárnej matematiky. Číslo projektu: 3/3073/05 

Riešiteľské pracovisko: UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra matematiky 

 Názov: Vyučovanie matematiky a prírodovedy na 1. st. ZŠ pomocou interaktívnej tabule. 

KEGA 3/7027/09  UK Pedagogická fakulta v Bratislave, Katedra matematiky 

 Špecifické matematické poznatky učiteľov matematiky pre primárne a nižšie sekundárne 

vzdelávanie VEGA 1/0534/11 (2011-13)  

 Vzdelávací portál pre učiteľov a študentov škôl s vyučovacím jazykom maďarským na 

Slovensku, KEGA 004UJS-4/2012 (2012-14) -  zástupca vedúceho 

 Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných potrieb a 

schopností žiakov mladšieho školského veku. APVV-15-0378- (2016-2020) 

Znalosť cudzích jazykov: maďarčina, angličtina,   

 

 

V Bratislave 25.10.2018 



Tézy programového vyhlásenia 

 

Úlohu dekana vnímam ako službu pedagogickej fakulte pri realizácii jej poslania 

v univerzitnom zväzku, ktorú napĺňajú  študenti, učitelia a ďalší zamestnanci v zodpovedajúcej 

infraštruktúre. Pre ďalšie funkčné obdobie dekana považujem za kľúčové slobodné bádanie,  

kvalitné vzdelávanie, aktívnu prezentáciu výsledkov fakulty na národnej a medzinárodnej 

úrovni a presadzovanie záujmov fakulty v rámci univerzity.  

Za priority pre riadenie fakulty považujem: 

 

v oblasti vzdelávania   

 udržať záujem o štúdium na fakulte zachovaním rôznorodosti  študijných programov, ktoré 

sú v mnohých prípadoch jedinečné,  

 podporovať akreditáciu ďalších inovatívnych študijných programov, ktoré reagujú na   

zmeny rozvoja vedy a potreby spoločnosti, 

 podporovať inovácie vo vzdelávaní a motivovať inovatívnych pedagógov, nadaných 

a tvorivých študentov,  

 zabezpečiť možnosti kvalifikačného rastu pedagógov, podporovať rozvíjanie ich 

profesijných zručností  v oblasti technológií vzdelávania, 

  budem klásť dôraz na vyváženosť ponímania pedagogickej a vedeckej práce 

zamestnancov,  

 rešpektovať autonómnosť katedier a ústavov pri tvorbe koncepcie študijných programov 

ich realizácie, zároveň podporovať solidaritu jednotlivých pracovísk pri presadzovaní 

záujmov fakulty v oblasti  akreditácie a zabezpečenia kvality, 

 podporovať a oceňovať zvýšenie elektronizácie výučbového procesu, 

 podľa možností jednotlivých pracovísk rozšíriť možnosti poskytnutia študijných 

programov v cudzom jazyku, podporiť jazykové vzdelávanie študentov a zamestnancov, 

čo je dôležitým faktorom zvýšenia  kvality mobility študentov a učiteľov, 

 zlepšiť najmä webovú prezentáciu fakulty pre zahraničných záujemcov o štúdium 

a spoluprácu,  

 pokračovať na zlepšovaní podmienok štúdia študentov so zdravotným znevýhodnením 

a študentov zo sociálne znevýhodnených podmienok. V tejto oblasti úzko spolupracovať 

s rektorátnymi pracoviskami, ako aj s ďalšími odbornými inštitúciami, organizáciami, 

 zlepšiť dostupnosť knižničných služieb zabezpečením čitárne printovej a elektronickej 

odbornej literatúry a zvýšiť informovanosť v oblasti práce s dostupnými knižničnými 

databázami,  

 

v oblasti vedeckej  a umeleckej činnosti 

 podporiť vytváranie medzinárodných vedeckých tímov a stratégií na zvýšenie úspešnosti 

v projektových schémach,  

 podporovať, motivovať a oceňovať tých, ktorí tvoria kvalitné publikačné výstupy  

vedeckých výsledkov, 

 na základe diskusie a spolupráce s príslušnými komisiami inovovať kritériá hodnotenia 

vedeckej a publikačnej činnosti pri zohľadnení reálnych možností tak, aby motivovali 

na zvýšenie kvality vedeckej aj odbornej činnosti  pracovníkov a doktorandov, 

 vytvoriť možnosti na vydávanie viacerých fakultných vedeckých publikácií z rôznych 

odborov,  

 podporiť takto tiež publikačné aktivity študentov,  

 podporiť umeleckú činnosť pedagógov a študentov a spoločne s nimi hľadať nové 

možnosti reprezentácie a šírenia dobrého mena fakulty, 



 v doktorandskom štúdiu posilniť smerovanie doktorandov k bádaniu pedagogických 

procesov v najširšom ponímaní, 

 

v personálnej oblasti 

 udržať stabilizáciu pracovníkov na všetkých pozíciách, ale prioritne učiteľov a výskumných 

pracovníkov, lebo ich výsledky sa neprejavujú okamžite, ale až po dlhoročnej práci,  

 zabezpečiť kvalitu personálneho obsadenia, preto treba naďalej podporiť autonómnosť 

katedier a ústavov vo veciach odbornosti a personálnej politiky, lebo som presvedčená, že 

na pracoviskách je zrejmá snaha o skvalitnenie vedeckej i pedagogickej činnosti 

zamestnancov,  

 podporovať prípravu potenciálnych mladých kolegov posilnením doktorandského štúdia 

vzhľadom  na postupné nevyhnutné generačné obmeny,  

 motivovať  nepedagogických  zamestnancov k tvorivému prístupu k ich činnosti, pretože sú 

nevyhnutnou súčasťou fakulty, 

 zabezpečiť pre všetkých zamestnancov čo najlepšie pracovné podmienky a – v rámci 

možností fakulty – čo najlepšie finančné ohodnotenie kvalitnej práce, 

 

v  oblasti komunikácie a spolupráce a infraštruktúry   

 zlepšiť komunikáciu s ľuďmi aj cestou rozličných diskusných fór, sieťovania 

a neformálnych názorových platforiem. Študenti a zamestnanci predstavujú tvorivý základ 

fakulty, napĺňajú zmysel existencie a poslania fakulty. Tvoriví kolegovia i študenti 

s množstvom nápadov na zlepšenie fungovania a zviditeľnenie fakulty, ktoré môžeme 

zúročiť len ak  do komunikácie viac zaangažujeme aj študentov, 

  podporiť fakultný študentský e časopis,  

 skvalitniť webovú stránku fakulty najmä smerom k uchádzačom a študentom, rozšíriť 

používanie moderných foriem komunikácie posilnením využívania sociálnych sietí 

a ďalších moderných prezentačných možností, 

 vytvárať podmienky pre neformálne stretnutia na podporu komunikácie a kooperácie 

medzi pracoviskami, realizovať neformálne aktivity pre zamestnancov i študentov, 

  klásť väčší dôraz na autonómnosť a transparentnosť rozhodovacích procesov na 

jednotlivých kompetenčných úrovniach, 

 zintenzívniť spoluprácu so študentskou komorou AS a s inými študentskými 

zoskupeniami, ako aj so zástupcami zamestnancov, podporovať zmysluplné študentské 

aktivity, 

 zintenzívnim komunikáciu s orgánmi fakulty,  

 v maximálnej možnej miere rozvíjať komunikáciu a spoluprácu fakulty smerom 

k univerzitným štruktúram, orgánom, ako sú RVŠ, ŠRVŠ, SPÚ, SAV, VÚDPaP, 

ministerstvá, akreditačná agentúra (v súčasnosti akreditačná komisia), 

 doplniť existujúce vybavenie učební modernými pomôckami a zlepšiť počítačové a 

technické vybavenie pracovísk,  

 pokračovať v rekonštrukčných prácach na budovách fakulty, modernizovať sociálne 

zariadenia, riešiť otázku parkovacích miest pre zamestnancov i študentov, pokračovať v 

začatých prácach na debarierizácii prostredia, ekologizácii, na postupnej modernizácii 

zariadenia fakulty,  

 podporovať a realizovať aktivity posilňujúce dostupnosť a propagáciu toho, čo fakulta 

ponúka smerom k študentom, zamestnancom, univerzite i verejnosti, 

 podporiť budovanie funkčnej kooperácie a rozširovať siete alumni. 

 

V Bratislave 26.10.2018                                                 doc.  RNDr. Edita Partová, CSc. 



1

Zsembera Róbert

Od: Zsembera Róbert
Odoslané: 26. októbra 2018 15:54
Komu: Šicková Jaroslava
Predmet: Re: CV, Tézy

Dobry den, pani profesorka, 
 
potvrdzujem prijatie Vasho zivotopisu a Vasich tez.  
 
Pozdravuje, 
 
Róbert Zsembera 
  

Od: Šicková Jaroslava <sickova@fedu.uniba.sk> 
Odoslané: piatok, októbra 26, 2018 11:46 AM 
Komu: Zsembera Róbert 
Kópia: Cabanová Katarína 
Predmet: CV, Tézy  
  
Dobrý den,  
važení kolegovia, 
pripajam strukturovany CV a tezy programoveho vyhlasneia ako navrhonvana kandidatka na dekanku 
PdFUK. 
So srdečným pozdravom 
Prod. PaedDr. Jaroslava Šicková, PhD, akad.soch 



Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková - 
Fabrici, akad.soch, PhD 
 
Dátum a miesto narodenia: 22.10.1950 v Bratislave 
 
Štúdium: 
Gymnázium Vazovova 6, Bratislava 
VŠVU, Bratislava 1969-75 monumentálne sochárstvo (Prof. Jozef Kostka) 
Karlova univerzita, Praha: 2004-2006- špeciálna pedagogika. PhD 
liečebná pedagogika na UK  v Bratislave,  2004 PaedDr 
špeciálna pedagogiku a arteterapia , Karlova univerzita Praha  2004- 2006 
študijné pobyty na Hahneman univerzity vo Filadelfii a Montclair state university 
v New Jersey, USA a na Wheaton College, Chicago, (1997, 1999, 2007, 2014). 
 
Zamestnanie: 
Od roku 1984 Ústav Prof .Matulaya, Bratislava , kde založila arteterapeutickú 
keramickú dienu, ktorá funguje dodnes. 
v roku 1991 na Gymnázium, Bilíkova  ako výtvarný pedagóg 
od roku 1991 dodnes prednáša  arteterapiu na PdFUK v Bratislave na katedre 
liečebnej pedagogiky, psychoógie, výtvarnej  výchovy a logopédie 
od roku  1998 prednáša pravideľne  aj na Jihočeskej univerzite v Českých 
Budejoviciach , na Karlovej univrezite v Prahe 
od roku 2000 -2002 na Husovej theologickej  fakulte v  Prahe 
a na ďalších významných univerzitách v Európe (napr. Barczy Institut 
v Budapesti, Pradiger seminar, Kassel, Nemecko ,  Hahneman univerzity 
Filadelfia a Montclair state university v New Jersey, USA a na Wheaton College, 
Chicago, USA (1997, 1999, 2007,2014 ) Sunshine cost universiry v Brisbane, 
Austrála (2005) 
Od roku 2000 dodnes pracovala s viac ako tisíc deťmi a mladými ľuďmi   v centre 
Terra Therapeutica 
od roku 2010 vedie ako riaditeľka  Inštítút pre vzdelávanie v arteterapii v 
Bratislave - od roku 2000-2018  má Inštitút vyše 200 absolventov 
V rokoch 2004, 2008   pracovala ako dobrovoľníčka  so sirotami v Japonsku 
v sirotinci v provincii Miyazaki, mesto  Takanabe 
V roku 2015ako dobrovoľníčka  s deťmi s Autistickým spektrom ochorenia na 
Novom Zélande  v organizácii Spectrum Care v Aucklande . 
V rokoch 2005-2018 uskutočnila medzinárodný výskum  preferovaných hodnôt 
v kresbách tínedžerov  zo štyroch kontinentov. 
 
Členstvo v organizáciach: 
 
Spoločnosť pre vedu a umenie so sídlom vo Washingtone, USA 
Rada pre kultúru a umenie 
vedecká rada PdfUK 
členka redakčnej rady časopisu Arteterapie so sídlom v Prahe, ČR 
predsedkyňa neziskovej organizácie  OZ Terra Therapeutica 
prezidentka  Asociácie slovenských  arteterapeutov 



spoluzakladteľka európskej arteterapeutickej federácie EFAT  so sídlom 
v Bruseli. 
 
Publikačná činnosť: 
Základy arteterapie (2002, 2016) , 
Arteterapia- úžitkové umenie,(2007), 
Art &Art therapy (2016) 
Význam výtvarných materiálov a  médií v arteterapii,(2006) 
Terra therapeutica (2010), 
Basic Art therapy, (2005 ) 
Modelieren mit Ton in Kunst therapie (2008) 
 
Samostatné výstavy: 
35 individuálnych  sochárskych výstav na Slovensku, v USA , v Európe, Japonsku, 
na Novom Zélande a Austrálii 
 
Účasť a organizovanie  medzinárodných  sochárskych a keramických 
sympózií: 
30 medzinárodných sochárskych sympóziii  v Európe, Azii, Austrálii, 
spolu s manželom Jánom Šickom ,akad.sochárom zorganizovali 6. 
medzinárodných sochárskych a keramických sympózií na Slovensku( Dudince, 
2000, Topolčianky 2004, 2008, Kalinovo 2004, 2005, 2006, 2009) 
 
Diela v zbierkach: 
jej sochárske diela sa nachádzajú  
SNG, Galéria Petra Matejku, Galéria Mesta Bratislavy, Novohradská galéria, So 
lang Gallery,Švédsko, EKC Bad Orb, Nemecko, 
Jej monumentálne diela sú umiestnené na mnohých verejných miestach 
v mestách Európy, Japonska, Južnej Kórey a Austrálie. 
Ocenenia: 
Je nositelkou viacerých ocenení a vyznamenaní v oblasti umenia  i pedagogiky ( 
Socha piešťanských parkov 1987, 1985,1979) Cena za sériu detských 
portrétov(1980) 
bronzová medaiia  PdfUK (2010 )a 
strieborná medaila PdfUK a 
medaila UK  2015) 
cena za školiteľtvo najlepšej diplomovej práce 
Identfiikačný kód Slovenska.  
 
 



Tézy	k	programovému	vyhláseniu:	
Prof.PaedDr.	Jaroslava	Šicková,	akad.soch.PhD	
	
Motto	programu:		Späť	ku		Komenského		„Centrum	Securitatis“!	
	
1.Navrátenie		PdfUK			kreditu			fakulty,	ktorá	sa	hlási		k	filozofii	a	pedagogike	
v	intenciách	J.	A	Komenského	(	etika,	morálka,	spiritualita,	tolerancia,ekollógia	
úcta	a	spolupráca)		
	
2.Navrátenie		významného		pozitívneho	kreditu	profesii	„	pedagóg“	
	
3.	Užšia	spolupráca	vedy	a	umenia	(v	rámci	katedier,	ústavov	,	škôl	a	zariadení,	
školiacich	stredísk	
	
4	.	Otvorenie	sa	medzinárodným	kontaktom		a	výmene	študnetov	i	pedagógov		
s	univerzitami			v	EU,	v	USA	,	v	Ázii	,	v	Austrálii	a	na	Novom	Zélande	
	
5	Dôraz	na	osobnostný		a	nielen		profesný	rast	pedagógov			
	
6	Dôraz	na	osobnostný	rast	študnetov	PdFUK	ako		budúcich	pedagógov	
	
7.Priority		vedecko-	pedagogického		výskumu	a	publikačnej	činnosti		v	spolupráci	
so	zahraničnými	odborníkmi	
	
6.	Spolupráca	s	Inštitútom	Komenského	(	Zaježová,	SK		a	inými	„	menovcami“	(	
Komenského	inštitútu(		v	Prahe...	v	iných	krajinách	
	
7.	Etablovanie	nových	študijných	odborov	a	programov	
	
9.	Pozitívne	zviditeľňovanie	PdFUK	prostredíctvom	oficiálenho		komentovania	
diania	v	školstvíe,	v	kultúre	,	v	umení	a	vo	vede	na	Slovensku	i	vo	svete	
	
10.	Estetizácia	a	skultúrnenie	vzťahov	i		prostredia		na	PdFUK	
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Zsembera Róbert

Od: Pallová Zuzana
Odoslané: 28. októbra 2018 16:09
Komu: Partová Edita; Zsembera Róbert
Kópia: sevcovic@fmph.uniba.sk; Cabanová Katarína; Andreánska Viera; Brunclíková Zuzana; 

Harčaríková Terézia; Činovský Martin; Kostrub Dušan; Kuruc Martin; Kečkéšová 
Marta; Letz Róbert; Lysý Jozef; Malovecký Mojmír; Minarovičová Katarína; Púčiková 
Jaromíra; Gápa Maroš; Ivanová Zuzana; Kinová Martina; Kozár Patrik; Obročník 
Mário

Predmet: Materiály na voľbu kandidáta na dekana PdF UK
Prílohy: Tezy programoveho vyhlesenia Partova.pdf; zivotopis partova.pdf

Vážená pani prodekanka, 

  

ako členka študentskej časti AS UK, Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK a študentskej časti AS UK 
Pedagogickej fakulty, si Vás dovoľujem poprosiť o dodatočné objasnenie s akým zámerom ste Vaše materiály 
k nadchádzajúcej voľbe kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty UK zaslali dňa 26.10.2018 členom 
Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK.  

  

Predstavenie kandidátov a samotná voľba kandidáta na dekana PdF UK sa podľa pokynov schválených na 
ostatnom zasadnutí AS PdF UK zo dňa 25.09.2018 a odo dňa 28.09.2018 zverejnených na webovej stránke 
fakulty pod hlavičkou Oznamu o vyhlásení volieb kandidáta na dekana PdF UK na funkčné obdobie od 1. 2. 
2019 do 31. 1.2023 (link na oznam: https://www.fedu.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pedagogicka-
fakulty-univerzity-komenskeho/article/volby-kandidata-na-dekana-pdf-uk-1/), má konať dňa 21. novembra 
2018 na zhromaždení členov akademickej obce Pedagogickej fakulty UK, resp. členov menovaných do 
volebnej komisie. 

  

Zároveň je podľa schválených pokynov potrebné návrhy na kandidáta na dekana adresovať predsedovi 
volebnej komisie, ktorým je Mgr. Róbert Zsembera. Dovoľujem si mu teda v prílohe preposlať Vaše 
materiály, ktoré som obdržala a zároveň, informatívne aj ostatným členom AS PdF UK. 

  

Vopred Vám ďakujem za Vašu odpoveď a ostávam s pozdravom. 

  

Bc. Zuzana Pallová, 

členka ŠČ AS UK a ŠČ AS UK PdF 
_____________________________________________________________________________ 

 

volby 
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od: Partová Edita 
<partova@fedu.uniba.sk> 

komu: AS UK Pedagogická a vedecká 
komisia 
<as.pedagogicka@rec.uniba.sk>
 

dátum: 26. 10. 2018 13:22 

predmet: volby 

odoslané z: fedu.uniba.sk 

podpísané 
od: 

liveuniba.onmicrosoft.com 

 
 
Posielam materialy 
 
doc. RNDr.  Edita Partová, CSc. 
prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium  
Univerzita Komenského v Bratislave 
Pedagogická fakulta 
Račianska 59 
81334 Bratislava 
Tel:+421249287202 
Miestnosť R202 
e-mai: partova@fedu.uniba.sk 

2 prílohy 


