
 
Zápis č.9 

zo zasadnutia Akademického senátu (AS) FTVŠ UK 
dňa 18.12.2014 

 
 
Prítomní:  
Podľa prezenčnej listiny.  
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu 
2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie 
3. Procedurálne otázky k priebehu volieb kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK 

v Bratislave  
4. Vystúpenie kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK v Bratislave a diskusia  
5. Voľby kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK v Bratislave 
6. Voľba osoby poverenej rektorom UK na výkon funkcie dekana FTVŠ UK 
7. Rôzne 
8. Záver 
 
 

K bodu 1. 
 
Predseda AS doc. Vavák (ďalej len „predseda AS“) predložil návrh programu na schválenie. Program bol 
schválený jednomyseľne. 
  
K bodu 2. 
 
2/a voľba mandátovej a návrhovej komisie (MaNK):  
Mandátová komisia v zložení : predseda: Mgr. Martin PACH, PhD. 
členovia:  doc. PaedDr. Ľubomíra BENČURIKOVÁ, PhD. 
  Mgr. Milan KABÁT 
Boli schválení jednomyseľne. 
 
2/b predseda MaNK Mgr. Martin PACH, PhD. predniesol správu MaNK v ktorej konštatoval, že z 
celkového počtu 15 členov AS FTVŠ UK je na zasadnutí 18.12.2014 prítomných celkom 14 členov a 
zasadnutie AS FTVŠ UK pre voľbu kandidáta na dekana fakulty je uznášania schopné. 
2/c Po bode 3 programu zasadnutia AS FTVŠ UK sa dostavil Bc. Viktor Olšavský, čím sa zvýšil počet 
členov AS FTVŠ UK na 15. 
 
K bodu 3.  
 
VKnVKFDF na zasadnutí 15.12.2014 schválila procedurálne otázky volieb kandidáta na dekana 
fakulty, ktorý predložila AS FTVŠ UK v nasledovnom znení:  
AS FTVŠ UK v Bratislave schvaľuje podľa zákona 131/2002 Z.z a v zmysle dodatkov 
175/2008 a 455/2012, štatútu UK (FTVŠ UK) v Bratislave, vnútorných predpisov UK 
(FTVŠ UK) a procedurálnych spresnení AS FTVŠ UK dĺžku vystúpenia jednotlivých 
kandidátov na funkciu dekana FTVŠ UK v trvaní najviac pätnásť minút a dĺžku diskusie 
členov AS FTVŠ UK a prítomných členov AO FTVŠ UK s každým jednotlivým 
kandidátom na funkciu dekana FTVŠ UK  v trvaní najviac dvadsať minút. Ak otázky 
člena AO FTVŠ UK (v trvaní najviac dvoch minút) a odpovede kandidáta na funkciu 
dekana FTVŠ UK na položené otázky (v trvaní najviac tri minúty) trvajú dlhšie, 
predsedajúci ich na to upozorní. 
 
 



AS FTVŠ UK:  
počtom hlasov: A/14 Z/0 N/0 
schválil uznesenie  
 
K bodu 4.  
 
Predseda AS otvoril verejné predstavovanie kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK, ktoré sa uskutočnilo 
v Aule prof. Stráňaia a oboznámil prítomných s programom. Predsedníčka VKnVKFDF doc. Medeková 
následne uviedla kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK a informovala o jeho navrhovateľoch. Priebeh 
prezentácie kandidáta riadila predsedníčka VKnVKFDF doc. Medeková. Prezentácia kandidáta aj 
diskusia sa uskutočnili bez komplikácií.  
 
K bodu 5.  
 
5/a - predseda MaNK Mgr. Pach, PhD. predniesol správu MaNK v ktorej konštatoval, že z 
celkového počtu 15 členov AS FTVŠ UK je na zasadnutí 18.12.2014 pred voľbou kandidáta na 
dekana fakulty prítomných celkom 15 členov AS FTVŠ UK. 
 
5/b - V zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. § 27 písmena (b) o vysokých školách a čl. 10 Štatútu 
FTVŠ UK sa uskutočnila tajná voľba kandidáta na funkciu dekana FTVŠ UK na funkčné 
obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019. 

V prvom kole bolo odovzdaných 15 opečiatkovaných volebných lístkov a na zvolenie 
bolo potrebných 8 platných hlasov pre daného kandidáta. Odovzdaných bolo 14 platných 
volebných lístkov. Voľba sa uskutočnila s nasledujúcim výsledkom:  

 
        Počet hlasov 
 
Kandidát:                 ZA         PROTI      ZDRŽAL SA        
      Doc. Mgr. Marián VANDERKA, PhD.   9     1  4 
 

Na základe volieb v AS FTVŠ UK a sčítania volebných lístkov VKnVKFDF  
konštatuje, že AS FTVŠ UK počtom hlasov: 9 (zo 14 právoplatne odovzdaných volebných 
lístkov) v prvom kole ZVOLIL za kandidáta na funkciu dekana Fakulty telesnej výchovy 
a športu Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019 

 
 

doc. Mgr. Mariána VANDERKU, PhD. 
 

VKnVKFDF konštatovala počtom hlasov 3/0/0, že priebeh voľby kandidáta na funkciu 
dekana FTVŠ UK na obdobie 1.2.2015 – 31.1.2019 bol v zmysle platných predpisov. 
 

AS FTVŠ UK konštatoval počtom hlasov 15/0/0, že priebeh voľby kandidáta na funkciu 
dekana FTVŠ UK na obdobie 1.2.2015 – 31.1.2019 bol v zmysle platných predpisov. 
 
 
Na základe verejného hlasovania a konštatovania VKnVKFDF o regulérnosti voľby, AS FTVŠ 
UK:  

navrhuje rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, PhD. na funkciu dekana 
FTVŠ UK v Bratislave na obdobie 1.2.2014 – 31.1.2019 vymenovať doc. Mgr. Mariána 
VANDERKU, PhD. 
 
 



K bodu 6. 
 
Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. vyzval AS FTVŠ UK aby mu predložil meno 
osoby, ktorá bude rektorom poverená výkonom funkcie dekana FTVŠ UK v súlade s §10 ods. 9 
zákona o vysokých školách. 
Členovia senátu navrhli dvoch kandidátov na rektorom poverenú osobu na výkon funkcie 
dekana:  
1. prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD. a 2. doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.  
 
Bolo odovzdaných 15 hlasovacích lístkov a na zvolenie bolo potrebných 8 platných hlasov pre 
daného kandidáta. Odovzdaných bolo 14 platných hlasovacích lístkov. Tajné hlasovanie sa 
uskutočnilo s nasledujúcim výsledkom: 
 
prof. PaedDr. Miroslav Holienka, PhD.  - 5 hlasov 
doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.  - 10 hlasov 
 
Predseda AS konštatoval, že AS FTVŠ UK navrhuje rektorovi UK prof. RNDr. Karolovi Mičietovi, 
PhD. poveriť výkonom funkcie dekana FTVŠ UK v súlade s §10 ods. 9 zákona o vysokých školách 

 
doc. Mgr. Mariana VANDERKU, PhD. 

 
K bodu 7. – neboli žiadne podnety od členov AS FTVŠ UK 
 
K bodu 8.  
 
V závere zasadnutia predseda AS FTVŠ UK oboznámil kandidáta na funkciu dekana s výsledkom volieb 

AS FTVŠ UK a poďakoval predsedníčke VKnVKFDF doc. Medekovej za organizáciu a riadenie volieb. 

 
 
 
 
 
 

Zapísal: Mgr. Milan SEDLIAK, PhD. 
tajomník akademického senátu FTVŠ UK 

 
 
 
 
 
      doc. Mgr. Miroslav VAVÁK, PhD. 

predseda AS FTVŠ UK 
 
 
 
 
 
     doc. PaedDr. Helena MEDEKOVÁ, PhD. 

V Bratislave 18.12.2014   predsedníčka VKnVKFDF 


