AKADEMICKÝ SENÁT
PEDAGOGICKEJ FAKULTY
TRNAVSKEJ UNIVERZITY
PRIEMYSELNÁ 4, 918 43 TRNAVA

Správa volebnej komisie
o priebehu a výsledku volieb kandidáta na dekana
Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

Na zasadnutí akademického senátu Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity (ďalej
AS PdF TU) dňa 19. apríla 2012 predseda AS PdF TU prof. PhDr. Ľubomír Held, CSc., v
súlade s čl. 10 ods. 3 štatútu PdF TU určil termín a miesto konania volieb kandidáta na
dekana PdF TU na 24.5.2012 o 14:00 v zasadačke dekana PdF TU.
Na tom istom zasadnutí zvolili členovia akademického senátu PdF TU volebnú
komisiu (uznesenie č. 19/12/9/1), ktorá pripravila a vyhodnotila priebeh volieb.
Zloženie volebnej komisie:
predseda: PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
členovia: doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
Michaela Ďuratná
Na vyššie spomínanom zasadnutí akademického senátu bol uznesením č. 19/12/11/1
schválený aj nasledujúci harmonogram volieb:
17.5.2012

Predkolo volieb; čas: 1200-1400; miestnosť: sekretariát dekana

18.5.2012

Predkolo volieb; čas: 1200-1400; miestnosť: sekretariát dekana

21.5.2012

Zverejnenie výsledkov predkola volieb na výveske AS PdF TU (zverejnenie
zoznamu kandidátov); čas: do 1600

24.5.2012

Predstavenie navrhnutých kandidátov akademickej obci; čas: 1400 - 1500;
miestnosť: Aula na prízemí PdF TU

24. 5.2012

mimoriadne zasadnutie AS PdF TU (1. kolo volieb); čas: 1500; miestnosť:
zasadačka dekana PdF TU

24.5.2012

v prípade potreby mimoriadne zasadnutia AS PdF TU (2. kolo volieb); čas:
1530; miestnosť: zasadačka dekana PdF TU

24.5.2012

v prípade potreby mimoriadne zasadnutia AS PdF TU (ďalšie kolá volieb);
čas: vždy 30 minút po predchádzajúcom kole; miestnosť: zasadačka dekana
PdF TU

V dňoch 17. 5. 2012 a 18. 5. 2012 sa uskutočnilo predkolo volieb, na ktorom sa
zúčastnilo 8 členov akademickej obce. Spolu bolo odovzdaných 8 platných návrhových
lístkov. Navrhnutí boli 2 kandidáti na funkciu dekana PdF TU:
prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (7 návrhov)
doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc. (1 návrh)
Volebná komisia ihneď oslovila oboch navrhnutých kandidátov a oboznámila ich
s výsledkami predkola volieb. Z navrhnutých kandidátov súhlasil s kandidatúrou na funkciu
dekana Pedagogickej fakulty TU iba prof. PaedDr. René Bílik, CSc. Svoj súhlas vyjadril
písomne a bol zapísaný do zoznamu kandidátov. Doc. PaedDr. Hana Borsuková, CSc.,
písomne vyjadrila nesúhlas so svojou kandidatúrou. Výsledky predkola volieb boli zverejnené
na úradnej výveske AS PdF TU dňa 18.5.2012 a zoznam kandidátov bol zverejnený na
úradnej výveske AS PdF TU dňa 21. 5. 2012.
Dňa 24. 5. 2012 sa o 1400 na zhromaždení akademickej obce PdF TU v aule
uskutočnilo predstavovanie kandidáta na funkciu dekana, na ktorom navrhnutý kandidát prof.
PaedDr. René Bílik, CSc., vystúpil so svojím programom rozvoja fakulty a prebehla diskusia
o tomto programe.
Následne sa na mimoriadnom zasadnutí AS PdF TU uskutočnilo 1. kolo voľby
kandidáta na dekana PdF TU. Na 1. kole sa zúčastnilo 10 členov AS PdF TU. V prvom kole
bolo vydaných 10 hlasovacích lístkov, odovzdaných 10 hlasovacích lístkov a neodovzdaných
0 hlasovacích lístkov. Kandidát prof. PaedDr. René Bílik, CSc., získal 10 hlasov, proti bolo 0
hlasov, 0 členov senátu sa zdržalo a 0 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo neplatných. Na

základe výsledkov hlasovania v 1. kole volieb bol prof. PaedDr. René Bílik, CSc. zvolený na
funkciu dekana PdF TU pre nastávajúce funkčné obdobie.
S výsledkom boli ihneď po ukončení volieb oboznámení členovia AS PdF TU
i akademická obec.

V Trnave dňa 24. mája 2012

...............................................
PaedDr. Milan Pokorný, PhD.
predseda volebnej komisie

...............................................
doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.
člen volebnej komisie

...............................................
Michaela Ďuratná
člen volebnej komisie

Prílohy:
Zalepená obálka s prezenčnou listinou členov akademickej obce z predkola volieb a
návrhovými lístkami odovzdanými v predkole volieb
Písomné vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu navrhnutých kandidátov so svojou kandidatúrou
Zalepená obálka s volebnými lístkami z prvého kola volieb

