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1. VZDELÁVANIE 
 
1.1  BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  
 

Organizácia vzdelávania na fakulte v plnom rozsahu vychádza z princípov a organizácie 
štúdia v zmysle Bolonskej deklarácie, bolonského procesu a podľa vysokoškolského zákona 
č. 131/2002 Z. z. Štúdium uskutočňuje fakulta podľa akreditovaných študijných programov, 
ktorých zoznam zverejňuje v zákonnej lehote. Študijné programy sa realizujú v dennej 
i externej forme štúdia. Sú uskutočňované buď prezenčnou alebo dištančnou metódou alebo 
ich kombináciou. 

PdF má v roku 2012 akreditovaných na bakalárskom, spojenom magisterskom 
a magisterskom stupni štúdia spolu 72 študijných programov v 9 študijných odboroch. Právo 
udeľovať titul Bc. má priznané v 23 študijných programoch dennej formy a 15 programoch 
externej formy. Titul Mgr. môže udeľovať v 21 študijných programoch dennej formy a 13 
programoch externej formy. 

Vychádzajúc z komplexnej akreditácie v roku 2009 prišlo v roku 2012 v rámci bakalárskeho 
a magisterského stupňa štúdia k nasledovným zmenám: 

• nová akreditácia 

- priznané právo pre bakalársky študijný program Učiteľstvo slovenského jazyka 
a literatúry v externej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program Učiteľstvo slovenského jazyka 
a literatúry v externej forme 

• pozastavenie platnosti priznaného práva 

- pre magisterský študijný program Učiteľstvo biológie v kombinácii v dennej forme 

• obnovenie  platnosti priznaného práva 

- pre bakalársky študijný program Učiteľstvo hudobného umenia v dennej forme  

- pre bakalársky študijný program Učiteľstvo hudobného umenia v externej forme 

- pre magisterský študijný program Učiteľstvo hudobného umenia v dennej forme 

- pre magisterský študijný program Učiteľstvo hudobného umenia v externej forme 

- pre bakalársky študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v dennej forme 

• reakreditácia 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo histórie v kombinácii 
v dennej forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo hudobného umenia v 
kombinácii v kombinácii v dennej forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo nemeckého jazyka a 
literatúry v dennej forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo nemeckého jazyka a 
literatúry v externej forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo slovenského jazyka a 
literatúry v kombinácii v dennej forme 
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- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo španielskeho jazyka a 
literatúry v kombinácii v dennej forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo španielskeho jazyka a 
literatúry v kombinácii v externej forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo výtvarného umenia v dennej 
forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Učiteľstvo výtvarného umenia v 
kombinácii v dennej forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Sociálna práca v dennej forme 

- priznané právo pre bakalársky študijný program  Sociálna práca v externej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program Učiteľstvo histórie v kombinácii 
v dennej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program  Učiteľstvo nemeckého jazyka a 
literatúry v dennej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program  Učiteľstvo nemeckého jazyka a 
literatúry v externej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 
v dennej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program  Učiteľstvo španielskeho jazyka a 
literatúry v kombinácii v dennej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program  Učiteľstvo španielskeho jazyka a 
literatúry v kombinácii v externej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program  Učiteľstvo výtvarného umenia 
v dennej forme 

 - priznané právo pre magisterský študijný program  Učiteľstvo výtvarného umenia v 
kombinácii v dennej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program  Špeciálna pedagogika v dennej forme 

- priznané právo pre magisterský študijný program  Špeciálna pedagogika v externej 
forme   

Študijné programy otvorené v tomto roku: 

- V jednoodborovom type štúdia: logopédia, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, 
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, sociálna práca, učiteľstvo pre materské školy a 
školské kluby, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, španielsky jazyk a kultúra, francúzsky 
jazyk a kultúra, románske jazyky a kultúry, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, učiteľstvo výtvarného umenia a učiteľstvo 
hudobného umenia.  

- Študijný program, ktorý sa otvára ako jediný v podobe spojeného Bc. a Mgr. štúdia: 
logopédia 

- Študijné programy učiteľského typu v Bc. stupni, ktoré sa vytvorili vzájomnou 
kombináciou programov 

- Študijné programy učiteľského typu v Mgr., ktoré sa vytvorili vzájomnou kombináciou 
programov. 
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Tabuľka č. 1: Učiteľské programy Bc. a Mgr. stupňa 

Programy Bc. a Mgr. stupňa, denná forma, kombinácie 

- učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 

- učiteľstvo psychológie v kombinácii 

- učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 

- učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 

- učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii 

- učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii 

- učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 

- učiteľstvo histórie v kombinácii 

- učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 

- učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii 

- učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii 

- učiteľstvo biológie v kombinácii 

 
V súčasnej dobe ponúka fakulta študijné programy bakalárske, magisterské a doktorandské. 
Spolu má fakulta 221 študijných programov, z toho 109 v bakalárskej forme štúdia, 100 
v magisterskej forme štúdia a 14 doktorandských študijných programov. Z celkového počtu 
študijných programov je 36 ponúkaných v externej forme štúdia. 
V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odbore 
učiteľstva akademických predmetov a v odbore učiteľstva umelecko-výchovných a 
výchovných predmetov, ktoré sa ponúkajú kreované ako kombinované študijné programy. 
V bakalárskej forme štúdia má fakulta takto koncipovaných 84 študijných programov z toho 4 
v externej forme a v magisterskej forme štúdia 78 študijných programov, z toho 1 v externej 
forme.  
 
V rámci spolupráce PdF s ostatnými fakultami Univerzity Komenského sme otvorili spoločné 
študijné programy učiteľského typu v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou 
a Prírodovedeckou fakultou (tabuľka č.2): 
 

Tabuľka č. 2: Učiteľské programy realizované v spolupráci s ďalšou fakultou UK 
 

stupeň 
štúdia 

programová špecializácia na PdF programová špecializácia na 
inej fakulte UK 

Bc. učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 
učiteľsvo slovenského jazyka v kombinácii 

učiteľstvo náboženskej výchovy 
v kombinácii (EBF) 

Bc. 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 
učiteľstvo psychológie v kombinácii 
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 
učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii 
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 
učiteľstvo histórie v kombinácii 
učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 
učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii 
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii 

učiteľstvo biológie v kombinácii 
(PriF) 
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Mgr. učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 
učiteľstvo psychológie v kombinácii 
učiteľstvo histórie v kombinácii 
učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 
učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii 

učiteľstvo biológie v kombinácii 
(PriF) 

 
Fakulta každoročne otvára aj tzv. jednoodborové študijné programy. Z hľadiska počtu 
študentov sú  jednoodborové študijné programy na fakulte dobre etablované a počet študentov 
študujúcich tieto študijné programy kontinuálne rastie. V súčasnosti  tvoria  študenti 
jednoodborových študijných programov 67% z celkového počtu študentov na fakulte. 
 
Na fakulte je v  roku 2012 zapísaných spolu 2865 študentov bakalárskeho a magisterského 
štúdia, z čoho 1801 študentov v  bakalárskych študijných programoch, 980 študentov 
v magisterských študijných programoch a 84 študentov spojeného bakalárskeho 
a magisterského štúdia. 
 
Štruktúra študijných programov je variabilná. Jedinečnosť v ponuke študijných programov má 
však študijný odbor logopédia, ktorý má i doposiaľ tzv. spojený študijný program 
dvojstupňového typu, teda magisterský a doktorandský. Model pregraduálneho a na neho 
nadväzujúceho doktorandského štúdia je odporúčaný Stálou komisiou logopédov v EU 
(CPLOL) ako optimálny a je porovnateľný s uznávanými svetovými študijnými programami 
logopédie.  
Rovnako jedinečný je študijný odbor a program liečebná pedagogika a jedinečným 
v slovenských podmienkach je koncipovanie študijných programov špeciálnej pedagogiky. 
 
1.1.1 Prijímacie konanie 

 
V akademickom roku 2012/2013 sa po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania na 
fakultu zapísalo  1167 študentov, čo bolo o 54 menej ako v predchádzajúcom akademickom  
roku. V akademickom roku 2012/2013 si na fakultu podalo prihlášku 2663 ucházačov na 
vysokoškolské štúdium, t. j. o 482 viac ako v roku 2011. Presný prehľad stavu prijímacích 
pohovorov je prezentovaný v tabuľke č. 3.  
 

Tabuľka  č.3 :  Štatistický prehľad - prijímacie konanie  za akademický rok 2012/2013 
 

PRIHLÁSENÍ PRIJATÍ ZAPÍSANÍ Akademický rok   
2012/2013 spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži 
denné štúdium - Bc. 1517/1331/186 900/797/103 462/395/54 

denné štúdium - Mgr. 593/478/115 383/334/49 363/315/48 

Spolu Bc. a Mgr. 2110/1809/304 1283/1131/152 825/710/102 

externé štúdium - Bc. 345/302/43 306/275/31 206/189/14 
externé štúdium- 
Mgr. 

208/191/17 180/166/26 136/122/14 

Spolu Bc. a Mgr. 553/493/60 486/441/57 342/311/28 
 
V akad. roku 2012/2013 sme tak ako minulý rok zaznamenali nárast záujemcov o štúdium. 
Ten možno prisúdiť otvoreniu ďaších študijných programov a zjednodušeniu prijímacieho 
konania. Na Pedagogickú fakultu sa hlásia absolventi gymnázií aj iných stredných škôl. 
V akad. roku 2012/13 sa na Pedagogickú fakultu, na dennú formu štúdia  hlásil percentuálne 
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vyšší počet absolventov gymnázií v porovaní s  akademickým rokom 2011/2012  (graf 1). 
Štruktúra uchádzačov o štúdium v externej forme je podobná tej z minulého roka (graf 2). 
Väčšina novoprijatých uchádzačov o externé štúdium bola z pracovísk (celkom 251). 
Porovnanie štruktúry uchádzačov podľa návštevy stredných škôl je v tabuľkách 4 a 5.  
 
Tabuľka č.4: Štruktúra novoprijatých  študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy  – 

denná forma štúdia, porovnanie akademických  rokov 2009/10, 2010/11, 2011/12 
a 2012/13 

Typ 
strednej 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 
2012/2013 

školy spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži 

G 230/203/27 231/206/25 190/168/22 207/188/19 

SOŠ 250/206/44 168/149/19 126/117/9 127/116/11 

SOU 7/6/1 0/0/0 0/0/0 3/0/3 

Spolu 487/415/72 399/355/44 316/285/31 337/304/30 
 

 
Graf 1 : Štruktúra novoprijatých  študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy – denná 

forma štúdia, porovnanie akademických  rokov  2009/10, 2010/11, 2011/12 
a 2012/13
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Tabuľka č.5: Štruktúra novoprijatých  študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy – 

externá forma štúdia, porovnanie akademický rok 2009/2010, 2010/2011, 2011/12 
a 2012/13 

Typ 
strednej 2009/2010 2010/2011 

 
2011/2012 

 
2012/2013 

školy spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži 

G 56/45/11 41/35/6 9/6/3 10/10/0 

SOŠ, UŠ 129/116/13 79/68/11 13/11/2 13/11/2 

SOU 33/25/8 5/3/2 0/0/0 0/0/0 

Spolu 218/186/32 125/106/19 22/17/5 23/11/2 
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Graf  2 : Štruktúra novoprijatých  študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy – 
externá  forma štúdia, porovnanie akademických  rokov  2009/10, 2010/11, 2011/12 

a 2012/13 
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Oproti minulým rokom zaznamenávame posledné dva roky nárast počtu prihlásených 
uchádzačov. Pretrváva zvýšený záujem o študijné programy špeciálnej pedagogiky, 
liečebnej pedagogiky, sociálnej práce, študijný program logopédie, študijné programy 
predškolskej a elementárnej pedagogiky, ako aj cudzích jazykov (predovšetkým 
anglického jazyka), učiteľstva psychológie  a výtvarného umenia. Tieto programy patria 
medzi priority fakulty.  

 
Pre fakultu je rovnako dôležitá práca s dennými ako aj  externými študentmi. V rámci 
prijímacieho konania pre akademický rok 2012/13 jednotlivé katedry reflektovali na zvýšený 
záujem o externú formu štúdia, a v rámci personálnych a materiálno – technických možností 
navýšili počty predpokladane prijatých. Akademickým senátom PdF UK schválená koncepcia 
práce s externými študentmi bola zavedená do praxe v plnom rozsahu. Na základe získaných 
skúseností z reálnej činnosti jednotlivých katedier, ktoré sa na práci s externými študentmi 
zúčastňujú bude koncepcia v priebehu akademického roka čiastočne modifikovaná. 

 
Študenti a absolventi študijných programov v r. 2012 

Tabuľka č. 6: Počty zapísaných študentov k 30.11.2012 
ročník                                                                      

zapísaní / z toho žien forma a stupeň štúdia 

1 2 3 4 5 

Spolu 

I. stupeň, denná forma SPOLU 435/381 390/341 382/343 56/48 12/8 1275/1121 
I. stupeň, externá forma SPOLU 205/187 185/167 114/99 13/10 9/7 526/470 
I. stupeň, bakalárksy druh štúdia  
SPOLU 

640/568 575/508 496/442 69/58 21/15 1801/1591 

II. stupeň denná forma SPOLU 336/289 317/280 28/23 3/2 0 / 0 684/594 
II. stupeň externá forma SPOLU 139/124 137/127 16/14 4/3 0 / 0 296/268 
II. stupeň magisterky druh štúdia 
SPOLU 

475/413 454/407 44/37 7 / 5 0 / 0 980/862 

I.II. stupeň denná forma SPOLU 20/20 20/19 15 / 15 15/15 14/13 84/82 

I.II. stupeň externá forma SPOLU 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
I.II. stupeň, magisterský druh štúdia 
SPOLU 

20/20 20/19 15 / 15 15/15 14/13 84/82 
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Tabuľka č. 7: Počty absolventov - 1.,  2. a spojený  stupeň štúdia, denná a externá forma 
 

Absolventi I. a II. stupňa štúdia, podľa študijných programov za kalendárny rok 2012 
denná forma  štúdia externá forma štúdia 
SR cudzinci SR cudzinci stupeň štúdia 

spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

I. Spolu Bc. 371 321 1 1 136 120 0 0 

II. Spolu Mgr. 294 257 2 2 132 121 0 0 

I. a II. spojený Bc. + Mgr. 11 11 0 0 0 0 0 0 

  SPOLU absolventi I. a II. St. št. 676 589 3 3 268 241 0 0 

 
 
 

Tabuľka č. 8: Veková štruktúra absolventov - 1., 2. a spojený stupeň štúdia, denná 
a externá forma 

 
Veková štruktúra absolventov I. a II. stupňa štúdia 

    
denná forma 

štúdia       

externá 
forma 
štúdia     

  SR cudzinci SR cudzinci 
Vek spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy 
21 12 11 0 0 0 0 0 0 

22 122 106 0 0 1 1 0 0 

23 130 116 0 0 5 5 0 0 

24 152 131 2 2 9 8 0 0 

25 130 112 0 0 19 18 0 0 

26 51 47 1 1 20 19 0 0 

27 24 21 0 0 8 7 0 0 

28 7 4 0 0 14 12 0 0 

29 4 4 0 0 14 11 0 0 

30-34 11 8 0 0 74 63 0 0 

35-39 12 12 0 0 56 50 0 0 

40 a 
viac 

17 17 0 0 48 47 0 0 

Spolu 672 589 3 3 268 241 0 0 
 
 

Tabuľka č. 9 : Bakalárske štúdium 
 

Počet 
absolventov 
bakalárskeho 

štúdia  
2011/12 

Počet absolventov 
ktorí ukončili 

štúdium  štátnou 
skúškou v  

januári  2012 

Počet absolventov 
ktorí ukončili 

štúdium  štátnou 
skúškou v  
júni 2012 

Počet absolventov 
ktorí ukončili 

štúdium  štátnou 
skúškou v  

auguste 2012 

Počet 
absolventov, 
ktorí –boli 

vyznamenaní  

507 18 409 80 29 
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Tabuľka č. 10 : Magisterské štúdium 

Počet 
absolventov 

magisterského 
štúdia 

2011/12 

Absolventi, ktorí 
ukončili štúdium 
štátnou skúškou  
v  januári 2012 

Absolventi, ktorí 
ukončili štúdium 
štátnou skúškou  

v  juni  2012 

Absolventi, 
ktorí ukončili 

štúdium štátnou 
skúškou  

v  auguste 2012 

Počet 
absolventov, 
ktorí –boli 

vyznamenaní  

436 15 376 45 58 
 
 
1.1.2 Perspektívy 

Pedagogická fakulta v tomto roku plnila novú stratégiu rozvoja, ktorú prijala v roku 2011, 
a snažila sa zmeniť nastavenie svojich vzdelávacích a výskumných programov v záujme 
využitia príležitostí ponúkaných novým vývojom v oblasti vedeckého bádania. Svoju činnosť 
začali rozvíjať nové výskumne orientované ústavy, pričom sa výrazne zvýšil počet 
výskumných pracovníkov pri zachovaní všetkých podmienok na realizáciu vzdelávacej 
činnosti.  
Fakulta si uvedomuje, že výhodou kreditového systému je, že umožňuje hodnotiť záťaž 
študenta na absolvovanie predmetu, poskytuje mu možnosť tvorby študijného plánu 
a podporuje mobility študentov. 
Fakulta však zastáva názor spojeného Bc. a Mgr. stupňa štúdia v učiteľských kombináciách 
do jedného celku. Nevýhodou dvojstupňového vzdelávania je, že Bc. stupeň v príprave 
učiteľov je nepostačujúci pre učiteľskú profesiu, bakalár nemá uplatniteľný profil, zo zákona 
učiteľ musí absolvovať magisterský stupeň. Realizácia dvojstupňového vzdelávania znamená 
väčšiu preťaženosť študentov a učiteľov skúškami a záverečnými prácami, čo predstavuje 
väčšiu finančnú záťaž pre fakultu. 
Je potrebné i naďalej venovať mimoriadnu pozornosť akreditácii študijných programov 
s obmedzenou platnosťou tak, aby fakulta nestratila akreditáciu perspektívnych študijných 
programov.  
Perspektívne je dôležité tvoriť nové atraktívne študijne programy a zamerať sa na 
modernizáciu metodických a didaktických postupov vo vysokoškolskej príprave, flexibilne 
reagovať na rôzne zmeny. Vzniká potreba prijať nové procesuálne poňatie odborovej 
didaktiky v učiteľských programoch. Fakulta potrebuje reflektovať výstupy z komunikácie 
regionálneho školstva a vysokých škôl k profesijným štandardom. Zmodernizovať 
a zefektívniť spôsob komunikácie so záujemcami o štúdium na úrovni fakulty a katedier. 
Fakulta v tomto roku začala a mieni ďalej rozširovať spoluprácu s ďalšími fakultami UK pri 
realizácii spoločných študijných programoch. 
Na fakulte sa rozhodlo zaviesť minulý rok talentové prijímacie skúšky a v prípadoch, kedy 
koreluje úspešnosť štúdia v študijnom programe s úspešnosťou na maturitnej skúške, 
nerealizovať prijímaciu skúšku. Fakulta i v tomto roku pokračuje v tejto stratégii. 
Fakulta si uvedomuje aj dôležitosť skvalitnenia ponuky študijných programov, ale aj 
skvalitnenia hodnotenia výučby predmetov. Katedry majú pripravené modely vlastnej 
hospitačnej profilácie s cieľom zabezpečiť nielen kontrolu vyučovania, ale aj jej ďalšie 
kvalitatívne obsahové i didaktické smerovanie. 
Všetky dôležité procesy študijnej agendy, napr. prijímacie konanie, zápisy, evidencia 
študijných programov, predmetov, študentov, učiteľov a pracovísk fakúlt, študijných 
povinností a výsledkov, činnosti súvisiace s ukončením štúdia, hodnotenie výučby, 
prideľovanie a vyplácanie štipendií podporuje systém AIS2.  
So systémom AIS2 pracujú študenti, učitelia, pracovníci študijného oddelenia, členovia 
vedenia fakulty. V tomto roku sa na fakulte aplikovali nové moduly AIS2 (napr. platby za 
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externé štúdium), prvýkrát sa na fakulte pripravil rozvrh na celý akademický rok cez systém 
AIS2, čo významne zjednodušilo a spresnilo prácu vyučujúcich i študentov. 
 
1.1.3 Obsah, metódy a podmienky štúdia 
A) Kurikulum:  
Fakulta má premyslene vypracovaný program postavený na prepojenosti disciplín tzv. 
všeobecného učiteľského základu s disciplínami jednotlivých odborov (špecializácií), 
odborovými didaktikami a pedagogickými praxami na všetkých typoch škôl a školských 
zariadení. Medzi prioritné úlohy fakulty v príprave učiteľov patrí práca na nových 
kurikulárnych programoch, modernizácia metodických a didaktických postupov najmä 
v spojitosti so súčasným stavom nášho školstva, s výsledkami monitorov a rôznych 
prieskumov.  
Obsah štúdia je definovaný najmä cez kurikulum študijného programu. V bakalárskych 
študijných programoch prevládajú základné predmety príslušného odboru a predmety 
zamerané na prax. Magisterské študijné programy umožňujú užšiu špecializáciu v danom 
odbore. Špecifiká vedeckého zamerania fakulty sa prejavujú v ponuke povinne voliteľných a 
výberových predmetov.  
 
B) Vlastný výskum:  
Cieľom pracovníkov fakulty je v maximálnej možnej miere integrovať vedecké poznatky 
získané vo výskume do ponúkaných kurzov a v maximálne možnej miere zapájať študentov 
do výskumnej práce. Učitelia zadávajú seminárne práce, projekty a kvalifikačné práce tak, 
aby nadväzovali na ich výskumné aktivity a projekty. Výstupy z realizovaných výskumných 
projektov študenti využívajú pri vypracovávaní referátov, seminárnych prác, bakalárskych 
prác, diplomových prác, v rámci ŠVOČ a pod.  
Implementovať vedecké poznatky do vzdelávania možno i prostredníctvom odborníkov 
z praxe a externých učiteľov. Nevyhnutná je spolupráca s partnerskými inštitúciami 
a organizáciami príbuzného vedeckého alebo profesijného zamerania.  
 
C) Praktická výučba:  
Medzi preferované výučbové metódy patria interaktívne prednášky, argumentácie a diskusie, 
riešenie problémov (metóda riadeného objavovania), hranie rolí, mikrovýstupy, tvorba 
prezentácií a ich prezentovanie študentmi, práca vo dvojiciach a skupinách, zážitkové učenie. 
Využíva sa práca s textom, pojmové mapovanie, kazuistiky, historiografické mapovanie 
vzdelávania v regiónoch Slovenska, bádateľské činnosti v prírodovedných predmetoch. 
Praktická výučba sa realizuje vo forme exkurzií, konkrétnych stáží, odborných praxí.  
 
Praxe či už náčuvové, súvislé, výstupové sa uskutočňujú na príslušných cvičných školách 
a ďalších cvičných pracoviskách. Významnou mierou sa v jednotlivých druhoch praxí 
zabezpečuje jednak syntetizačná funkcia (syntetizujú sa vedomosti z teoretickej výučby), 
ďalej medzipredmetové vzťahy, ako aj spätná väzba (v rámci príslušných kurzov sa pozornosť 
upriamuje na problémy v edukačnej praxi).  
Pre potreby praktickej výučby fakulta spolupracuje so 144 zmluvnými školami 
a zariadeniami: 
- materské školy: 20 pre prax študentov KPPE 
- základné školy: 28 pre prax na II. stupni pre študentov VUZ, a všetky kombinácie 

pedagogických praxí v magisterskom štúdiu, najmä náčuvová prax, prax na I. stupni 
a v školských kluboch pre študentov KPPE  

- základné umelecké školy a centrá voľného času: 3 + 3; pre študentov KHV, KVV, 
KEVON 

- stredné školy: 29 pre magisterské pedagogické praxe všetkých kombinácií 
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- špeciálne školy: 21; pre študentov KSPEC, KL, KLP, KSPG 
- špeciálne zariadenia: 40 pre študentov KSPEC, KSP, KLP, KSPG. 
 
D) Špecifiká: 
Vzhľadom na zvyšujúcu sa vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť pracovníkov fakulty 
majú študenti možnosť študovať okrem odbornej literatúry, ktorú zabezpečuje knižnica na 
PdF UK, aj povinnú a odporúčanú literatúru pokrývajúcu jednotlivé disciplíny od 
konkrétnych pedagogických pracovníkov. Fakulta však rozhodne potrebuje plnšie reflektovať 
využívanie nových informačných technológii v aktuálnej pedagogickej praxi, pripravovať 
absolventov na meniace sa podmienky pre prácu v škole a samozrejme nové technológie aj 
viac využívať vo vlastnej učiteľskej praxi. Významným obohatením je permanentná 
dostupnosť internetu počas vyučovania vďaka wifi pokrytiu učební, čo výrazne skvalitňuje 
a dynamizuje vzdelávací proces. Fakulta pripravuje zlepšiť podmienky pre rozširovanie e-
learningu na fakulte. 
 
E) Študenti so zdravotným postihnutím:  
Pri Ústave špeciálnopedagogických štúdií, Katedre špeciálnej pedagogiky je zriadené 
Centrum pomoci študentom so špeciálno-pedagogickými potrebami. Uvedené pracovisko 
pôsobí ako modelové pracovisko pre študentov uchádzajúcich sa o štúdium na vysokej škole a 
zároveň ako kontaktné pracovisko pre komunikáciu s pedagógmi iných vysokých škôl 
pôsobiacich v oblasti poradenskej podpory študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. Vybavené je špeciálnymi pomôckami pre zefektívnenie a sprístupnenie 
vzdelávania a pre sprostredkovanie poradenskej služby všetkým kategóriám študentov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Osobitných fakultných koordinátorov pre 
prácu so zdravotne postihnutými študentmi vymenúva dekanka fakulty. Pripravujú sa riešenia 
ako zabezpečiť bezbariérový prístup do budov a učební pre postihnutých študentov. 
 
F) Vzťah k externému prostrediu:  
V programe LLP Erasmus bolo v roku 2012 vyslaných na zahraničné vysokoškolské inštitúcie 
a špecializované pracoviská na mobility typu štúdium alebo stáž spolu 57 študentov fakulty  a 
prijatých 22 zahraničných študentov.  
Významnou mierou na študentovu profiláciu vplývajú aj reflexie z praxe a z inštitucionálnych 
stáží na pracoviskách rezortu školstva alebo iných pracoviskách s významným vplyvom na 
výchovu a vzdelávanie. 
Fakulta v bakalárskom ani v magisterskom štúdiu nesleduje exaktne uplatnenie svojich 
absolventov na trhu práce. Niektorí absolventi sa uplatnili priamo na niektorých pracoviskách 
fakulty (Katedra špeciálnej pedagogiky, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Katedra 
preprimárnej a primárnej pedagogiky), alebo na pracoviskách iných pedagogických fakúlt 
(Banská Bystrica, Trnava). 
Absolvent fakulty – pedagóg, logopéd, špeciálny pedagóg, učiteľ jazykov, sociálny 
pracovník, liečebný pedagóg, učiteľ preprimárneho či primárneho alebo sekundárneho 
vzdelávania, – má reálne možnosti uplatniť sa na pracovnom trhu v zahraničí, aj vďaka 
kredibilite diplomu UK. 
Fakulta je pripravená  mať takých absolventov, ktorí budú môcť profesionálne pôsobiť 
a úspešne sa realizovať v podmienkach znalostnej ekonomiky a spoločnosti v konkurencii 
voľného trhu práce. 
 

1. 2  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM   
Doktorandské štúdium na PdF UK je realizované na základe Zákona o vysokých školách  
č.131/2002, v znení neskorších predpisov  a Vnútorného predpisu č. 6/2009 - Úplné znenie 
vnútorného predpisu č. 2/2008 Smernica rektora UK Organizácia doktorandského štúdia na UK 
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v Bratislave, ktorá je na podmienky PdF UK bližšie konkretizovaná  materiálom -  Organizácia 
kreditového spôsobu doktorandského štúdia na PdF UK  (posledné úpravy schválené VR PdF 
UK 1. júla 2011). Súčasťou je  aj Vnútorný predpis  č.7/2011 Smernice rektora UK v Bratislave 
o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole 
ich originality, uchovávaní  a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave.  Oblasti 
doktorandského štúdia je v rámci celej univerzity a teda aj  jej pedagogickej fakulty, venovaná 
mimoriadna pozornosť z viacerých dôvodov (zameranie univerzity  na magisterský  
a doktorandský stupeň štúdia, veda a výskum, výchova nových pedagogických a výskumných 
pracovníkov, dôležité kritérium pri rozličných hodnoteniach  jednotlivých pracovísk fakulty 
a univerzity ako celku). 
 
1.2.1 Organizácia štúdia, štruktúra štúdia  

 

Pedagogická  fakulta Univerzity Komenského organizovala v kalendárnom roku 2012 
doktorandské štúdium v internej a externej forme v nasledujúcich študijných programoch 
v dennej aj externej forme (prehľad o počte  študentov je uvedený v ďalšej časti tohto 
materiálu) :  

Logopédia 
Špeciálna pedagogika 
Predškolská a elementárna pedagogika  
Sociálna práca 
Didaktika výtvarného umenia 
Didaktika cudzích jazykov 

Prioritou v roku 2012 bolo:  
- vytvoriť podmienky na akreditáciu/reakreitáciu/pokračovanie v študijných programoch 

doktorandského  štúdia, v ktorých došlo k personálnym zmenám na pozícii garantov 
a spolugarantov, 

- zapojiť do vyučovania doktorandov ďalších významných pedagogických 
a výskumných pracovníkov v rámci voliteľných predmetov z fakulty, ale aj mimo 
fakulty, 

-  aj pre doktorandov využiť prítomnosť významných domácich a zahraničných 
odborníkov a pripraviť pre nich možnosti konzultácií a prednášok.  

 
1.2.2 Prehľad o počte  a štruktúre  študentov  doktorandského štúdia  
 
V akademickom roku 2012/2013 je zapísaných 76 doktorandov dennej a 25 doktorandov 
externej formy štúdia,  spolu je to 101 doktorandov.  
Z počtu 76 doktorandov denného štúdia je 53 žien. Päť doktorandov  je vo vekovej kategórii 
do 25 rokov, 45 doktorandov  v kategórii 25 – 29 rokov a 26 doktorandov  v kategórii 30 – 39 
rokov. Z celkového počtu 76 denných doktorandov sú 4 cudzinci. 
Z počtu 25 doktorandov externého štúdia je 22 žien. Šestnásť doktorandov je vo vekovej 
kategórii 30 – 39 rokov a 9 doktorandov vo vekovej kategórii nad 40 rokov. Z celkového 
počtu 25 externých doktorandov sú 2 cudzinci. 
V roku 2012 4 doktorandi zanechali štúdium, 3 boli vylúčení. 
 
Prijímacie konanie na akademický rok 2012/2013 sa uskutočnilo podobným spôsobom ako 
minulý rok – katedry a pracoviska fakulty vypísali témy dizertačných prác, ktoré sa zverejnili 
na internete, takže uchádzači sa prihlasovali na konkrétnu tému a ku konkrétnemu školiteľovi. 
Táto úprava umožnila lepšie zladiť doktorandské štúdium s vedecko-výskumnou orientáciou 
pracoviska fakulty. Okrem toho zvýšila konkurenciu medzi uchádzačmi – na jednu tému sa 
mohli prihlásiť viacerí uchádzači.    
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Prijímacie pohovory sa nerealizovali v dvoch študijných programoch (Románske jazyky 
a kultúry a Predškolská a elementárna pedagogika). V rámci programu  1.1.5 predškolská 
a elementárna pedagogika došlo  odchodom pracovníkov k zmenám na pozícii garanta a aj 
spolugarantov a napriek skutočnosti, že pracovisko za nich malo adekvátnu náhradu, tak  
pracovná skupina akreditačnej komisie pozastavila PdF UK práva, z čoho vyplýva, že  sme 
získali ročný priestor na  predloženie nového akreditačného spisu. Počas daného obdobia sme 
mohli pokračovať v realizácii štúdia už prijatých študentov, ale nemohli sme prijímať nových 
uchádzačov.  Situácia je už  vyriešená, pracovnej skupine bol spis predložený a na zasadnutí 
AK dňa  3.-4.10.2012 bola priznaná akreditácia v danom študijnom programe do najbližšej 
komplexnej akreditácie.   
V študijnom programe Románske jazyky a kultúry, došlo taktiež k odchodu spolugaranta, AK 
bola zaslaná  požiadavka o zmenu na tejto pozícii, ale tá  nebola v rámci pracovnej skupiny do 
realizácie prijímacích pohovorov prerokovaná, čiže nebolo známe, či náš návrh bude 
akceptovaný. V súčasnosti  už túto informáciu máme k dispozícii – pracovná skupina 
akceptovala navrhovanú zmenu.  
Okrem prijímacích pohovorov v riadnom (júnovom) termíne sa realizovali aj prijímacie 
pohovory na študijný program Didaktika výtvarného umenia v mesiaci január 2012, so 
začiatkom štúdia 1.februára 2012. Išlo o miesta, ktoré boli pridelené pedagogickej fakulte na 
akademický rok 2011/2012, ale neboli obsadené. Bolo možné  ich obsadiť, až od letného 
semestra daného akademické roku a fakulta túto možnosť aj využila.  
Na prijímacie skúšky, so začiatkom štúdia v akademickom roku 2012/2013 sa prihlásilo 41 
uchádzačov. Bolo prijatých 28 uchádzačov, z toho 21 na denné a 7 na externé doktorandské 
štúdium. Na štúdium sa zapísali všetci uchádzači prijatí na dennú formu štúdia  a 7 prijatí na 
externú formu štúdia (podrobnosti  podľa študijných programov  sú uvedené nižšie).  

      
Tabuľka č.  11  : Novoprijatí doktorandi podľa študijných programov –  

ak. rok 2012/2013 
študijný program prihlásení prijatí zapísaní 
  DŠ ExŠ DŠ ExŠ 
Logopédia 1 1 0 1 0 
Sociálna práca 6 3 1 3 1 
Špeciálna pedagogika           15 6 0 6 0 
Didaktika cudzích 
jazykov a literatúr 

7 5 2 5 2 

Didaktika výtvarného 
umenia 

12 6 4 6 4 

Spolu 41 21 7 21 7 
 

 
Tabuľka č. 12 : Prijatí doktorandi na PdF UK  v rokoch   2007 – 2012 

 

 

 

 
 
 
Z predloženej tabuľky  č. 12, je zrejmé, že  počet prijatých študentov doktorandského štúdia 
kolíše, na čo vplývalo viacero vonkajších aj vnútorných faktorov. Vzhľadom na rozšírenie 
počtu ponúkaných študijných programov v AR 2013/2014, situáciu na trhu práce, ako aj 
ďalšie činitele, môžeme zaznamenať zvýšený počet záujemcov, pričom  z pohľadu fakulty je 

Prijatí doktorandi    2007 
 

2008 2009             2010      2011 2012 

Externá forma      11 10 7 3                 2  7 
Denná forma      13 23 9                   29             21 21 
Spolu      24 33 16                 32             23 28 
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podstatné, akým spôsobom sa bude realizovať podpora  dennej forme doktorandského štúdia  
v rámci finančného rozpočtu na rok 2013 a ďalšie.   
Záujem o externú formu  doktorandského štúdia je v porovnaní  s internou formou oveľa 
nižší,  na čo vplýva, podľa nášho názoru viacero faktorov (možnosť využitia v rámci 
regionálneho školstva, platby za externé štúdium, uprednostňovanie rigoróznej skúšky, atd), 
pričom ale v akademickom roku 2012/2013 sme zaznamenali mierne zvýšený záujem.     
 

Tabuľka č. 13 : Prehľad o doktorandoch so slovenskou štátnou príslušnosťou 
(študijný program, rok štúdia) 

 
 Celkový počet 

Spolu denné externé 

Denná forma 
ročník/spolu/žien 

Externá forma 
ročník/spolu/žien 

Študijný 
program 

Spolu 
/žien 

Spolu 
/žien 

Spolu 
/žien 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 

Predškolská 
a elementárna 

32/28 22/18 10/10  9/6 13/12     3/3 7/7 

Špeciálna 
pedagogika 

26/17 
 

24/15 2/2 6/3 8/6 10/6    1/1  1/1 

Sociálna práca 
 

13/8 10/5 3/3 2/0 3/1 5/4  1/1 1/1   1/1 

Logopédia 7/7 5/5 2/2 1/1 2/2 1/1 1/
1 

  1/1  1/1 

Didaktika 
cudzích 

6/3 4/1 2/2 4/1    2/2     

Didaktika 
výtvarného 

11/8 7/6 4/2 6/5 1/1   4/2     

Spolu -
ročníky 

95/71 72/50 23/21 19/10 23/16 29/23 1/
1 

7/5 1/1 2/2 3/3 10/
10 

 

Tabuľka č.  14 :  Prehľad o zahraničných doktorandoch  na PdF UK  
 Celkový počet 

Spolu denné externé 
Denná forma 

ročník/spolu/žien 
Externá forma 

ročník/spolu/žien Študijný 
program Spolu 

/žien 
Spolu 
/žien 

Spolu 
/žien 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 

 
Predškolská 
a eleme. P. 

2/2 2/2    2/2       

Špeciálna 
pedagogika 

1/0  1/0        1/0  

Sociálna 
práca 

1/0 1/0  1/0         

Logopédia 1/1  1/1        1/1  

Didaktika 
cudzích  j. 

1/1 1/1  1/1         

Spolu 
ročníky 

6/4 4/3 2/1 2/1  2/2     2/1  

 

1.2.2.1 Zamestnanci fakulty v doktorandskom štúdiu (stav k 30.11.2012) 
Počet úspešných obhajob v roku 2012 :      0  
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Počet vykonaných dizertačných skúšok v roku 2012:   1  
Pracovníci v procese externého PhD. štúdia v ak. roku 2012/2013  5   
 

1.2.3 Dizertačné skúšky  
Predmety dizertačnej skúšky sú presne určené v jednotlivých študijných programoch 
a realizujú sa  podľa vyššie spomenutej legislatívy.  
 

Tabuľka č.  15 : Prehľad úspešných  dizertačných skúšok 
 

Číselný 
kód Študijný program 

Počet/z toho 
denných 

1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika 14/11 
1.1.6. Špeciálna pedagogika 8/7 
3.1.14. Sociálna práca 5/5 
Spolu:  27/23 

 
 V  roku  2012 (údaj k 30.11.2012)  vykonalo dizertačné skúšky 33 doktorandov, z nich 27 
úspešne. Z úspešných  doktorandov  je   23  študentmi  denného štúdia a 4 sú v externom 
štúdiu. Tento počet nie je  konečný, pretože 6.12. t.r. sa koná dizertačná skúška v študijnom 
programe predškolská a elementárna pedagogika, ktorej sa zúčastnia 2 doktorandky externej 
formy štúdia. V prípade, že budú úspešné, bude celkový počet 29, z toho 25 žien. 
               
1.2.4 Ukončení doktorandi  v kalendárnom roku 2012  
  
Pretože do konca kalendárneho roku 2012 nie sú už plánované žiadne ďalšie obhajoby 
dizertačných prác, údaje, ktoré uvádzame sú konečné, pričom podrobnejšie informácie  
poskytuje nižšie uvedená tabuľka.  

Tabuľka č. 16 : Prehľad o úspešných obhajobách v roku 2012 
Číselný 
kód Študijný odbor Študijný program 

Počet/z toho 
denných 

1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elem. ped. 7/4 

1.1.6 Špeciálna pedagogika Špeciálna pedagogika 2/2 

1.1.8. Logopédia Logopédia           1/0 

SPOLU:    10/6 

 
1.2.5  Veková štruktúra absolventov doktorandského štúdia 
V kategórii denných doktorandov z počtu 6 boli 4 ženy. Zo 6 denných doktorandov boli 4 vo 
vekovej kategórii 25 – 29 rokov, 2 v kategórii 30 – 39 rokov. 
V kategórii externých doktorandov z počtu 4 bola 1 žena. Traja  absolventi boli vo vekovej 
kategórii 30 – 39 rokov, 1 absolvent vo vekovej kategórii 40 a viac rokov. 
 
 
1.2.6 Akreditované študijné programy  doktorandského štúdia na UK PdF   
 
Na základe výsledkov komplexnej akreditácie sme zvýšenú pozornosť  zamerali na 
vytvorenie podmienok na nové študijné programy a ich akreditáciu. K 30. novembru 2012 má 
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PdF UK  akreditované  a teda od AR  2013/2014 bude prijímať na nasledovné študijné 
programy : 
1. Predškolská a elementárna pedagogika            (denné 3 ročné, externé 5 ročné)   
2. Špeciálna pedagogika                                       (denné 3 ročné, externé 5 ročné)       
3. Logopédia                                                         (denné 4 ročné, externé 5 ročné)     
4. Sociálna práca                                                   (denné 4 ročné, externé 5 ročné)   
5. Didaktika výtvarného umenia                          (denné 3 ročné, externé 5 ročné)  
6. Didaktika cudzích jazykov  a literatúr              (denné 3 ročné, externé 5 ročné)  
7. Románske jazyky a kultúry                              (denné 3 ročné, externé 5 ročné)  
 
Naše pracovisko realizovalo v roku 2011 reštrukturalizáciu, pričom  pri hodnotení 
jednotlivých   pracovníkov aj pracovísk sa prihliadalo aj na ďalšie možnosti pre podanie 
akreditačných spisov, v ďalších študijných programoch – napr. história  a výchova 
k občianstvu. 
 
 
1.2.7 Výhody a nevýhody doktorandského štúdia  na PdF UK  (v súčasnosti) 
 
Medzi pozitíva doktorandského štúdia na PdF UK patrí jeho  zameranie. Ako jediný na 
Slovensku, ale aj v bývalom Československu ponúkame  študijný program 1.1.8 Logopédia, 
ktorý sa v rámci medzinárodného projektu zapojil aj do vytvorenia medzinárodného 
študijného programu, za účasti viac ako 15 vysokých škôl Európy.   
Študijný program Špeciálna pedagogika je najstarší študijný program tohto zamerania na 
Slovensku, pričom ponúka témy zo širokého spektra špeciálnej pedagogiky.  
Za veľké pozitívum považujeme aj získanie akreditácie v študijných programoch zameraných 
na cudzie jazyky, ale aj výtvarnú výchovu a v neposlednej miere aj v sociálnu prácu 
a predškolskú a elementárnu pedagogiku. 
Veľkým pozitívom doktorandského štúdia sú vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sa daného 
procesu zúčastňujú. Ide o docentov a profesorov, ktorí pôsobia ako garanti, spolugaranti, ale 
aj školitelia a prednášajúci. Zároveň v rámci vypisovania tém dizertačných prác prevláda 
snaha tieto napojiť na vedecko-výskumné projekty realizované školiteľmi, resp. 
pracoviskami, na ktorých školitelia pracujú a reflektovať  najnovšie  trendy v jednotlivých 
vedných oblastiach a podľa možnosti aj samotných doktorandov  do nich aktívne zapájať.  
Medzi veľké výhody považujeme aj možnosť študentov pokúšať sa o podporu v rámci 
Grantov UK, pre mladých vedeckých pracovníkov, ktoré im umožňujú účasť na  domácich ale 
aj zahraničných podujatiach, nákup najnovšej literatúry, ale aj možnosť získať relevantné 
diagnostické nástroje pre svoj výskumy.  
Nevýhody doktorandského štúdia – väčšina študijných programov realizovaných na našej 
fakulte je v internej forme trojročná. V prípade prác, ktoré sú zamerané na prácu so žiakmi, 
resp. klientmi, kde je potrebné  zámerné vyhľadávanie respondentov, ich kontaktovanie, 
diagnostika, intervencia, resp. rediagnostika, napísanie práce a jej obhájenie v priebehu troch 
rokov sa zdá toto časové obdobie ako nepostačujúce. Týka sa to primárne študijných 
programov a tém prác, ktoré sú zamerané na  deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Javí sa za primeranejšie jej  predĺženie  do budúcnosti na 4 
akademické  roky.  
 
1.2.8 Obsah, metódy a podmienky štúdia – kurikulum, vplyv vlastného výskumu, 
praktická výu čba, špecifiká, vzťah k  externému prostrediu  
Obsah, metódy  a formy štúdia sú podmienené  schváleným akreditačným spisom,  pričom 
v rámci doktorandského štúdia  poskytujeme niekoľko foriem výučby :  
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• Celofakultné kurzy (určené pre všetkých študentov doktorandského štúdia majú 
prevažne metodologický, filozoficko-psychologický charakter),  

• Kurzy v rámci jednotlivých študijných programov (určené pre študentov konkrétneho 
študijného programu so  zameraním na povinné a povinne voliteľné predmety v rámci 
daného študijného programu),  

• Jazykové bloky (nemčina, angličtina, francúzština a španielčina – podľa výberu 
študentov so zameraním na  tréning prezentácie v cudzom jazyku, odbornú slovnú 
zásobu, špecifiká písania príspevkov v danom jazyku), 

•    Ponuky ďalších  pracovísk  fakulty   
- dlhodobé,  zamerané na oblasti  výskumu realizované na PdF UK, alebo špecifické 

oblasti,  ktoré nie sú zahrnuté  v  programe, ale sú v súčasnosti vysoko aktuálne ( 
napr.  výchova detí v náhradnej rodine), 

- krátkodobé -  prednášky, semináre, workshopy prezentujúce výsledky 
realizovaných výskumov na PdF UK,  

- krátkodobé - prednášky významných domácich a zahraničných odborníkov, 
z rozličných oblasti, ktorí PdF UK navštívia pri  príležitosti výmenných pobytov,  
pozvaných prednášok, konferencií, atď.  

 
Okrem  týchto možností vzhľadom na zameranie dizertačnej  práce po splnení požadovaných 
podmienok môže absolvovať študent doktorandského štúdia špecificky kurz aj na inej fakulte, 
resp. vysokej škole.  
V rámci doktorandského štúdia je zvlášť kladený dôraz na to, aby študentom boli 
prezentované najnovšie výsledky výskumu, ktoré sú realizované pracovníkmi fakulty, na 
území Slovenska, ale aj v Európe. 
Pedagogická fakulta  UK nespolupracuje pri realizácií  doktorandského štúdia so žiadnou 
externou  inštitúciou. 
 
1.3  CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE A RIGORÓZNE KONANIA 
 
1.3.1 Celoživotné vzdelávanie  
 
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta v súlade s čl. I  par. 1 ods. 4 písm. 
e), par. 2 ods. 4 a par. 18  zákona č.  131/2002 Z.z o vysokých školách,  v zmysle zákona č. 
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č.445/2009 Z.z. o kontinuálnom 
vzdelávaní, kreditoch a atestáciach pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,  
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov v znení neskorších predpisov vyhlášky č. 97/2010 Z.z. o (skrátene) 
podrobnostiach akreditácie vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, zákona č.513/1991 
Z.z. (Obchodný zákonník, § 262 a 269) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR 
č.581/2007 o doplňujúcom pedagogickom štúdiu organizuje, zabezpečuje a realizuje ďalšie 
vzdelávanie vo viacerých formách ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov. 
          Kvalifikačné, kontinuálne a rozširujúce vzdelávanie pedagogických a odborných 
zamestnancov a celoživotné vzdelávanie sa v súčasnosti realizuje podľa zákona 390/2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony. Stáva sa významným prostriedkom umožňujúcim účastníkom 
štúdií, vzdelávacích aktivít a rôznych foriem tohto vzdelávania získavať požadovanú 
kvalifikáciu, resp. si kvalifikáciu zvyšovať a dosiahnuť výhodnejšie pozície na trhu práce. 
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Tabuľka č. 17 : Sumárne počty študentov celoživotného vzdelávania  v roku 2012 
 

 
Ročník 

Počet 
študentov 

Spolu 

1.roč. 123  
2.roč. 140  

Kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej 
pedagogiky 

3.roč. 33 
296 

1.roč. 141  Rozširujúce štúdium ďalšieho aprobačného 
predmetu/odboru 2.roč. 133 

274 

1.roč.  19 Doplňujúce pedagogické štúdium 
2.roč.  24 

43 

Spolu   613 
 
 

Tabuľka č. 18 : Prehľad počtu absolventov vzdelávacích aktivít celoživotného 
vzdelávania v r. 2012 

 akad. rok počet štud. 
Kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej 
pedagogiky 

2012 242 

Rozširujúce štúdium ďalšieho 
aprobačného predmetu/odboru 

2012 69 

Doplňujúce pedagogické štúdium 2012 32 

Spolu  343 
 
 
1.3.2 Rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce) 
 
          Prehlbovanie odborných vedomostí formou rigorózneho konania sa na PedF UK 
realizuje v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 
ako aj príslušných interných predpisov UK a PedF UK. Vzhľadom na výsledky komplexnej 
akreditácie je možné realizovať rigorózne konania v tých študijných odboroch, resp. 
programoch, kde má fakulta priznané práva na magisterský stupeň štúdia. Naďalej je však 
možné realizovať (do konca r. 2011) rigorózne konania aj v tzv. dobiehajúcich študijných 
odboroch a špecializáciách, kde mala fakulta priznané práva vykonávať štátne skúšky a tieto 
práva jej neboli odňaté. Na PedF UK v Bratislave v súčasnosti pracujú  komisie pre rigorózne 
skúšky a obhajoby rigoróznych prác, ktoré schválila Vedecká rada PedF UK. Uchádzačom, 
ktorí úspešne vykonali rigoróznu skúšku a obhájili rigoróznu prácu na PedF UK, je 
Univerzitou Komenského  priznaný akademický titul PaedDr., resp. PhDr. 

 
Tabuľka č. 19 :  Počet rigoróznych konaní začatých v roku 2012 

podľa jednotlivých odborov a programov  
 

Študijný odbor/ študijný program    
Logopédia 3 
Liečebná pedagogika 1 
PEP – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 5 
Sociálna práca 10 
Špeciálna pedagogika 25 
UAK – Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 2 
UAK – Učiteľstvo anglického jazyka a lit. v kombinácii 2 
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UAK – Učiteľstvo histórie v kombinácii 1 
UAK – Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 1 
UUVP – Učiteľstvo výtvarného umenia 3 
UUVP – Učiteľstvo hudobného umenia 1 
UAK – Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 2 
UAK – Učiteľstvo psychológie v kombinácii 1 
UAK – Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 4 
Spolu 61 

 

Tabuľka č. 20 :  Počet  absolventov rigorózneho konania  v roku 2012   
podľa jednotlivých odborov a programov 

 
Študijný odbor/ študijný program  spolu 
Logopédia 2 
PEP – Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 1 
Sociálna práca 4 
Špeciálna pedagogika 7 
UAK – Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 8 
UAK – Učiteľstvo histórie v kombinácii 1 
UUVP – Učiteľstvo výtvarného umenia 2 
UAK – Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 3 
UAK – Učiteľstvo psychológie v kombinácii 1 
Spolu 29 

 

Poznámka: 
PEP –  Predškolská a elementárna pedagogika  
UAK – Učiteľstvo akademických predmetov 
UUVP – Učiteľstvo umeleckovýchových a výchovných predmetov 
 

2 VEDA A VÝSKUM  
Veda a výskum tvoria  pevnú súčasť činnosti  fakulty a univerzity a jednoznačne je to 
deklarované aj v  stratégii rozvoja vedecko-výskumnej činnosti na UK na ďalšie obdobie, kde 
sú  uvedené nasledovné ciele :  

- Rozvíjať pozíciu lídra v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a jej výstupov 
v Slovenskej republike. 

- Podporovať podmienky pre intenzívne zapojenie Univerzity Komenského do 
medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti a spolupráce v rámci Európskeho 
výskumného priestoru – European Research Area (zdieľaný a spoločne realizovaný 
vedecký výskum). 

V súvislosti s vedou a výskumom, ale aj  publikačnou a umeleckou činnosťou, snahou 
o zvýšenie kvantity, ale aj kvality výsledkov v jednotlivých  oblastiach, zapojením, resp. 
rovnomerným zapojením  jednotlivých pracovníkov fakulty do týchto aktivít, prebehla v roku 
2011 zmena organizačnej štruktúry fakulty, v rámci ktorej sa zrealizovalo  hodnotenie 
vedeckej, publikačnej a umeleckej činnosti každého pracovníka za tri roky (2008-2010) a na 
základe zíslaných informácií a poznatkov sa realizovalo hodnotenie týchto oblastí v tomto 
roku za kalendárny rok 2011. Dôležitým výsledkom transformácie fakulty bolo vytvorenie 
ústavov, pričom v rámci nich  je 16 katedier a 4 centrá výskumu. Ide o nasledovné  ústavy  
(viď tabuľka č. 21).  
V súvislosti so snahou riešiť  transparetne  problématiku výkumných, moblitných 
a vzdelávacích gramtov bol AS PdF UK schválený materiál Metodický pokyn PdF UK  
k národným a nádnarodným    projektom   (výskumným, mobilitným, vzdelávacím), ktorý má 
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riešiť podávanie, evidenciu realizáciu a  záverečné vyhodnotenia národných a nadnárodných 
projektov a  ich archiváciu na PdF UK, ktoré  koordinujú  Oddelenie  vedy a doktorandského 
štúdia PdF UK (ďalej ako OVDŠ), a Referát pre zahraničné vzťahy  PdF UK (ďalej ako 
RZV). Tieto podliehajú riadeniu príslušných prodekanov/iek a rozhodovacej právomoci 
dekana/ky PdF UK.  
 

2.1 Granty   KEGA a VEGA  
V roku 2012 riešila fakulta 15 grantov KEGA a VEGA. Zastúpenie bolo nasledovné VEGA 
(8 grantov), KEGA (7 grantov). Prehľad uvádzame v nasledujúcich tabuľkách (č.21-31). Prvá 
tabuľka  (č.21) poukazuje na ústavy a  katedry, kde je príslušný  grant evidovaný, pracuje tam 
hlavný riešiteľ na UK PdF, alebo spoluriešiteľ z projektu mimo UK PdF. Je však možné, že 
v grantoch pracujú učitelia z ďalších katedier, čo nie zrejmé z danej tabuľky, pretože  sa 
nezaoberá všetkými členmi výskumného tímu.  
 

Tabuľka č.  21 Granty  KEGA a VEGA na   pracoviskách   fakulty 
NÁZOV ÚSTAVU  

NÁZOV KATEDRY  VEGA KEGA 

Ústav umelecko-edukačných štúdií 
Katedra hudobnej výchovy (KHV) 
     

 
Katedra výtvarnej výchovy (KVV)  2 

Ústav humanitných štúdií  
 

Katedra biológie (KB) 
     

 
Katedra etickej výchovy a občianskej 
náuky (KEVON) 2  

 Katedra histórie (KH)   

Ústav pedagogických vied a štúdií 
 

Katedra pedagogiky  a sociálnej 
pedagogiky (KAPESO)   

 Katedra preprimárnej a primárnej 
edukácie   (KPPE) 1 1 

Ústav filologických štúdií 
 

Katedra slovenského jazyka a liter. 
(KSJL)   

 Katedra románskych jazykov a literatúr 
(KRJL)   

 Katedra anglického jazyka a literatúry 
(KAJL) 1 1 

 Katedra nemeckého jazyka a literatúry 
(KNJL)   

Ústav špeciálnopedagogických štúdií 
 

Katedra špeciálnej pedagogiky (KSPEC) 
  

3 
 

Ústav psychologických a logopedických štúdií 
 

Katedra logopédie (KL) 
 

3 
  

 Katedra psychológie a patopsychológie 
(KPP) 1  

Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky  
 

Katedra sociálnej práce (KSP) 
    

 
Katedra liečebnej pedagogiky   

 
SPOLU: 8 7 
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Tabuľka č.  22 : História projektov KEGA a VEGA  
  VEGA KEGA SPOLU 

rok 2008 15 12 27 

rok 2009 13 10 23 

rok 2010 14 9 23 

rok 2011 12 10 22 

rok 2012 8 7 15 

 
Počet grantov KEGA a VEGA na fakulte mierne kolíše, čo je spôsobené viacerými 
okolnosťami (počtom podaných  žiadosti na UK PdF, počtom podaných žiadosti v spolupráci 
s inými fakultami/vysokými školami, počtom grantov, ktorým boli pridelené finančné 
prostriedky, ale aj zmenami pracoviska hlavného riešiteľa, resp. spoluriešiteľa grantu).  
Celkové finančné prostriedky v projektoch VEGA za rok 2012: 17 402 € 
Celkové finančné prostriedky v projektoch KEGA  za rok 2012: 44 544 € 
 

Tabuľka č. 23   Projekty VEGA v roku 2012  

  Názov projektu 
hlavný riešiteľ 
/spolurtiešiteľ na  katedra 

1. 

  
Filozofické poradenstvo ako forma aplikovanej 

 
Mistrík Erich KEVON 

2. 

Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich porozumenie viet 
v slovenskom jazyku v intaktnej detskej a dospelej Marková Jana KL 

3. 

Jazykovo-špecifické deficity u slovensky hovoriacich 
pacientov s ložiskovou léziou mozgu Cséfalvay Zsolt KL 

4. 

Marx a spoločenské zmeny po roku 1989 
 Lysý Jozef KEVON 

5. 

Profesijná zdatnosť učiteľa vo vzťahu k vybraným 
charakteristikám učiteľa Majerčíková Jana KPPE 

6. 

Abreviačné tendencie v anglicko-slovenskej 
terminológii a lexikografii Lančarič Daniel KAJL 

7. 

Kognitívne versus sociálne predpoklady úspešnosti u 
ľudí s postihnutím Groma Marian KPP 

8.  

Modelovanie rečového vývinu slovensky hovriacich 
detí v ranom veku  Kapalková Svetlana  KL 

 
 

Tabuľka 
   Tabuľka č. 24  : Projekty KEGA za rok 2012   

KEGA 2012     

  Názov projektu hlavný riešiteľ katedra 

1. 

Interdisciplinárne projektovanie edukačných modelov a 
ich implementácia do výučby prierezových tém 
Štátneho vzdelávacieho programu 

 
Šupšáková Božena  KPPE 

2. 

Zvýšenie efektivity vzdelávacieho procesu vo 
vyučovaní cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní 

 
Lojová Gabriela  KAJL 

3. 

Manipulačné a virtuálne geometrické modelovanie v 
príprave učiteľov pre primárne matematické 
vzdelávanie. 

 
Žilková Katarína  KPPE 

4. 

Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný 
problém 

 
Schmidtová Margita  KSPEC 

5. 

Špeciálnopedagogická andragogika, nová špecializácia 
v systéme špeciálnej pedagogiky, v rovine teoretickej i 
aplikačnej. 

 
Tarcsiová Darina  

KSPEC 
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6. 

Pedagogika postihnutých a znevýhodnených raného a 
predškolského veku - nový systémový prvok špeciálnej 
pedagogiky v rovine teoreticko-koncepčnej a v rovine 
aplikačnej (nové študijné programy pregraduálneho a 
celoživotného vzdelávania) 

 
Vančová Alica  
 
 

KSPEC 

7. 

Maliar Cyril Kutlík a umelecké školstvo v Strednej a 
Východnej Európe 

Paštrnáková Iva  
KVV 

 
V roku 2012 pracovníci fakulty podali žiadosti o granty v nasledovnom zložení :  
 
Agentúra VEGA                        11 podaných projektov  
Agentúra KEGA                        12 podaných projektov  
APVV – Všeobecná výzva          6 podaných  projektov  
 
2.2 Granty UK (tzv. baby granty) 
Rektor UK udelil v roku 2012 fakulte 21 grantov UK, čiže  grantov pre denných doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov do 30 rokov.  

 

Tabuľka č.   25 : Rozdelenie Grantov UK na jednotlivé katedry fakulty 

KATEDRA 
počet 

grantov financie: 
Katedra preprimárnej a primárnej edukácie   (KPPE) 3 1745 

Katedra špeciálnej pedagogiky (KSPEC) 6 4895 

Katedra logopédie (KL) 3 2750 

Katedra anglického jazyka a literatúry (KAJL) 1 1000 

Katedra výtvarnej výchovy (KVV) 2 1500 

Katedra psychológie a patopsychológie (KPP) 2 1750 

Katedra sociálnej práce (KSP) 1 750 

Katedry pedagogiky a sociálnej pedagogiky (KAPESO) 3 3000 

SPOLU: 21 17 390 € 

 

Tabuľka č. 26 : História udelených baby grantov UK na fakulte  
Rok Počet grantov 

rok 2007 12 grantov 

rok 2008 10 grantov 

rok 2009 22 grantov 

rok 2010 7 grantov 

rok 2011 16 grantov 

rok 2012 21 grantov 

 

Rozdelenie Grantov UK na jednotlivé pracoviská katedry závisí od viacerých faktorov : 
1. akreditácia /neakreditácia študijného programu PhD. stupňa na pracovisku 
2. počet školiteľov PhD. štúdia na pracovisku, s čím súvisí aj počet študentov 
3. vek študentov ( hranica pre grant je 30 rokov) 
4.  počet mladých pracovníkov do 30 rokov na katedre  
5. počet podaných žiadosti  
6. počet študentov v poslednom ročníku štúdia  
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2.3 Iné domáce granty  

 
APVV  
Názov: History and Memory. Slovakia and Slovenia in the Central European Processes of 
Integration and Disintegration   
Typ:      APVV 
Číslo projektu: SK-SI 0030-10 
Riešiteľské pracovisko: UK, Pedagogická fakulta, Katedra histórie 
Zodpovedný riešiteľ (nositeľ grantu):  PhDr. Tonková, Mária, CSc. 
Doba riešenia:  2010-2012 
Finannčé prostriedky : 5200 EUR (na celú dobu riešenia) 
 
Názov: Rozvoj spolupráce prostredníctvom prípravy výskumného projektu pre porozumenie 
sociálnych aspektov dlhodobej nezamenstansoti vo vybraných regiónoch ČR a SR  
Typ:      APVV 
Číslo projektu: SK-CZ -0091-11 
Riešiteľské pracovisko: UK, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce  
Zodpovedný riešiteľ (nositeľ grantu):  PhDr. Ladislav Vaska, PhD.  
Doba riešenia: 2011 -2012  
Finančné prostriedky: 2914 EUR (na celú dobu riešenia) 
 
Názov: Kognitívno-komunikačné poruchy u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a 
demenciou   
Typ:      APVV 
Číslo projektu: APVV-048-11 
Riešiteľské pracovisko: UK, Pedagogická fakulta, Katedra logopédie 
Zodpovedný riešiteľ (nositeľ grantu):  doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., mim.prof. 
Doba riešenia:  2012-2015 
Finančné prostriedky: 226 673 EUR (na celú dobu riešenia) 
 
Názov: Porozumenie čítaného textu – rozvíjanie pomocou inovatívnej metodiky – jej tvorba 
a overovanie randomizovanou kontrolovanou štúdiou   
Typ:      APVV 
Číslo projektu: APVV-0410-11 
Riešiteľské pracovisko: UK, Pedagogická fakulta, Katedra logopédie 
Zodpovedný riešiteľ (nositeľ grantu):  Mgr. Kapalková, Svetlana, PhD. 
Doba riešenia:  2012-2015 
Finančné prostriedky: 161 883 EUR (na celú dobu riešenia) 
 
 
2. 4 Zahraničné  výskumné granty  
  
Typ projektu:  7. rámcový program EÚ 
Názov projektu: Enhancing literacy development in European languages 
Číslo projektu:  215961 
Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: Európska komisia Brusel 
Meno hlavného riešiteľa UK PdF:  doc. PhDr. Marína Mikulajová, PhD., (katedra 
logopédie) 
Obdobie riešenia: 2008-2012 
Finančné prostriedky: 466 907 EUR (na celú dobu riešenia) 
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Typ projektu:  International Visegrad Fund 
Názov projektu: Central European Universities for the Modern European Dimension of 
History Teaching 
Číslo projektu:  IVF-SP-30920007 
Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: nternational Visegrad Fund 
Meno hlavného riešiteľa UK PdF:  PhDr. Tonková Mária, CSc. (katedra histórie) 
Obdobie riešenia: 2009-2012 
Finančné prostriedky: 32 000 EUR (na celú dobu riešenia) 
 
Typ projektu: LLP Tempus 
Názov projektu: ReFLeSS: Reforming Foreign Language Studies in Serbia 
Číslo projektu: 511366-Tempus-1-2010-1-RS-TEMPUS-JPCR 
Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: EACEA 
Meno hlavného riešiteľa UK PdF:  doc. PhDr. Butašová Anna, CSc. (Katedra románskych 
jazykov a literatúr) 
Obdobie riešenia: 2010-2013 
Finančné prostriedky: 25 000 EUR (na celú dobu riešenia) 
 
Typ projektu: LLP Transfer of Innovation 
Názov projektu: European Competence Initiative -  Early Childhood Intervention 
Číslo projektu: 2011-1-TR1-LEO05-27981 
Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: EACEA 
Meno hlavného riešiteľa UK PdF:  Mgr. Pavol Janoško, PhD. (Ústav sociálnych štúdií a 
liečebnej pedagogiky) 
Obdobie riešenia: 2011-2013 
Finančné prostriedky: 3 158 EUR (na celú dobu riešenia) 
 
Poznámka : Pracovníci fakulty riešia aj ďalšie zahraničné výskuné granty, pri ktorých ale 
financovanie projektov nie je realizované prostredníctvom  EO PdF UK a preto  vzhľadom na 
pravidlá uznávania projektov  MŠVVa Š nie sú vykazované a preto ich samostatne 
nevykazujeme ani v tejto správe.  
 
3 PUBLIKAČNÁ   A UMELECKÁ  ČINNOSŤ  
 
K termínu  prípravy distribúcie  materiálov na  zasadnutie Vedeckej rady PdF UK v Bratislave 
neboli  spracované výsledky publikačnej a umeleckej činnosti  za rok 2012  za celú univerzitu 
a preto neboli k dispozícii ani výsledky za  našu fakultu. V prípade dopracovania týchto 
údajov do zasadnutia vedeckej rady,  budú  poskytnuté  pred jej rokovaním.  
 
4. HABILITAČNÉ  KONANIE A INAGURAČNÉ VYMENOVANIE  
 
Pedagogická fakulta, ako jediná v Slovenskej republike,  má priznané práva na habiitačné  
konanie a inauguračné vymenovanie  vo vedných  odboroch :  
  
1.1.6 špeciálna pedagogika 
 
Garantka : prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 
Spolugaranti : doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, PhD. mim. prof. 
                        doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. mim. prof. 
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1.1.8 logopédia 
Garantka : prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD. 
Spolugaranti : doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. mim. prof. 
                        doc. PhDr. Marína Mikulajová, PhD. mim. prof. 
 
Vzhľadom na vyššie spomenutú jedinečnosť o tieto konania sa zaujímajú nielen akademickí 
pracovníci zo Slovenska, ale aj z iných štátov – z  Českej republiky a Poľskej republiky.   
 

Tabuľka č. 27  Prehľad o úspešných habilitačných konaniach  a inauguračných 
vymemovaniach   v roku 2012  (stav k 30.11.2012)  

Číselný kód Vedný odbor Meno, priezvisko 
 

Dátum VR 

1.1.6 
 

Špeciálna 
pedagogika 

1.PaedDr. Terézia Harčáriková, PhD. – HK 
2.PaedDr. Jana Lopúchová,PhD.         – HK 
3.PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.                – HK 
 

27.4.2012 
29.6.2012 
12.10.2012 

1.1.8. 
 

Logopédia 
 

1.doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. – IV 
2.PaedDr. Jana Marková, PhD.           – HK 
 

23.3.2012 
23.3.2012 

 

Legenda : HK – habilitačné konanie      IV – inauguračné vymenovanie  

 
Na OVDŠ PdF UK  sú ďalšie žiadosti uchádzačov, ktoré  sa priebežne riešia, čiže je 
prepodklad  že aj budúci kalendárny rok budeme realizovať habilitačné konania a inauguračné 
vymenovania, pričom jedno   vo vednom odbore 1.1.6 Špeciálna pedagogika je naplánované 
na 14. decembra 2012.  
 
 
 


