
Zápisnica 

z 5. zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana 

Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

     Zápisnica z piateho zasadnutia volebnej komisie je vyhotovená podľa Čl. 2 ods. 7  Poriadku 

volieb kandidáta na dekana PdF UK v Bratislave. 

Dátum konania zasadnutia : 17.12.2018 

Miesto konania zasadnutia: Bratislava, Moskovská 3, miestnosť č. M-311 

Čas konania zasadnutia: 09.00 h. 

 

     Piate zasadnutie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK v Bratislave (ďalej 

len „volebná komisia“ v príslušnom gramatickom tvare) zvolala predsedníčka VK JUDr. Marta 

Kečkéšová, PhD., ktorá v súlade s čl. 2, ods. 10 otvorila zasadnutie VK a predniesla návrh 

programu volebnej komisie. 

     Predsedníčka VK privítala prítomných členov VK,  potvrdila, že VK je uznášania schopná 

a zároveň predložila na schválenie program piateho zasadnutia VK.  

Návrh programu zasadnutia VK : 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia volebnej komisie 

2. Príprava a odsúhlasenie hlasovacích lístkov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK. 

3. Odsúhlasenie zápisníc pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK. 

 

Hlasovanie : 

Za : 3 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia : Navrhovaný program bol členmi VK schválený. 

 

Uznesenie č. 1 

Program piateho zasadnutia volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK bol 

členmi VK schválený.  

2. Príprava a odsúhlasenie hlasovacích lístkov pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK. 

Hlasovanie : 

Za : 3 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 



Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia : Členovia VK spomedzi viacerých návrhov odsúhlasili 

spoločný návrh hlasovacích lístkov pre jednotlivé kolá volieb kandidáta na dekana PdF UK.  

 

Uznesenie č. 2 

Členovia volebnej komisie sa zhodli na jednotnom návrhu hlasovacích lístkov pre jednotlivé 

kolá volieb kandidáta na dekana PdF UK. 

 

3. Odsúhlasenie zápisníc pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK. 

Hlasovanie : 

Za : 3 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Výsledok hlasovania o návrhu uznesenia : Členovia VK spomedzi viacerých návrhov odsúhlasili 

spoločný návrh zápisnice pre jednotlivé kolá volieb kandidáta na dekana PdF UK.  

 

Uznesenie č. 3 

Členovia volebnej komisie sa zhodli na jednotnom návrhu zápisnice pre jednotlivé kolá 

volieb kandidáta na dekana PdF UK. 

 

 

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) 


