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Zápis č. 10 

zo zasadnutia Akademického senátu FTVŠ UK 

dňa 7. 11. 2018 

 

Prítomní členovia a členky AS: Podľa prezenčnej listiny.  

Ospravedlnení: Samuel Lacko. 

Hostia: doc. B. Antala – člen volebnej komisie, Mgr. P. Schickhofer – predseda volebnej komisie 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK v Bratislave a diskusia 

3. Voľby kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK v Bratislave 

4. Rôzne 

5. Záver  

K bodu 1 Otvorenie rokovania 

Rokovanie senátu otvoril predseda AS FTVŠ UK doc. M. Vavák. Program zasadnutia AS bol 

jednomyseľne schválený. Mgr. Michal Králik ako predseda mandátovej komisie konštatoval 

uznášania schopnosť zasadnutia AS, bol poverený za overovateľa zápisu. 

 

K bodu 2 Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK v Bratislave a diskusia  

Predseda volebnej komisie pre vykonanie voľby kandidáta na kandidáta na funkciu dekana FTVŠ 

UK Mgr. P. Schickhofer, PhD. uviedol podstatnú časť zo Správy volebnej komisie: komisia 

obdržala 12 platných návrhov na kandidáta, v každom z nich bol navrhnutý doc. Mgr. Marián 

Vanderka, PhD. V ďalšom predseda volebnej komisie pozval členov AS do miesta vystúpenia 

kandidáta na funkciu dekana (Aula FTVŠ UK), následne udelil slovo kandidátovi a moderoval 

priebeh prezentácie kandidáta. Prezentácia kandidáta trvala asi 20 minút. Následnú diskusiu 

moderoval predseda AS FTVŠ UK. V diskusii vystúpili dvaja členovi akademickej obce FTVŠ 

UK. 

K bodu 3 Voľby kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK v Bratislave 

Po vystúpení kandidáta nasledoval akt tajných volieb, ktorý viedol predseda volebnej komisie. 

Členovia AS FTVŠ UK oprávnení k voľbe prevzali oproti podpisu hlasovacie lístky. Volebná 

komisia vyhlásila po otvorení zapečatenej volebnej urny výsledky volieb: 12 oprávnených 

hlasovalo za kandidáta č. 1; 2 hlasovacie lístky boli neplatné. Prof. Vanderka bol právoplatne 

zvolený za kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK. Predseda volebnej komisie prizval kandidáta 

na funkciu dekana na vyhlásenie výsledkov volieb. 

Voľba kandidáta na funkciu dekana sa uskutočnila podľa a v súlade s „Poriadkom volieb kandidáta 

na dekana Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave“.  

 

K bodu 4 Rôzne 

Nikto z členov AS FTVŠ UK nediskutoval. 

 

K bodu 5 Záver 

Predseda AS FTVŠ UK po vyčerpaní programu ukončil rokovanie AS FTVŠ UK.  

 

Doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD., predseda AS FTVŠ UK ................................................. 

Zapísal: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., tajomník AS FTVŠ UK ...................................... 

Overil: Mgr. Michal Králik ......................................................................... 
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Na vedomie:  

gabriel.buzgo@uniba.sk; iveta.cihova@uniba.sk; jan.cvecka@uniba.sk; dusan.hamar@uniba.sk; 

miroslav.holienka@uniba.sk; olga.kyselovicova@uniba.sk; jana.labudova@uniba.sk; 

josef.oborny@uniba.sk; milos.stefanovsky@uniba.sk; miroslav.vavak@uniba.sk; 

nikola.siskova@uniba.sk; michal.kralik@uniba.sk; samuel.lacko@uniba.sk; 

katarina.peliova@uniba.sk; patrik.vlk@uniba.sk 

 

Marián Vanderka, marian.vanderka@uniba.sk; Seman František, frantisek.seman@uniba.sk; 

Zapletalová Ludmila, ludmila.zapletalova@uniba.sk; Ing. J. Turan, juraj.turan@uniba.sk; Rupčík 

Ľuboš, lubos.rupcik@uniba.sk; Ľubor Tománek, lubor.tomanek@uniba.sk; 

peter.schickhofer@uniba.sk; branislav.antala@uniba.sk.  
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