
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia  

Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK  

dňa 22. 6. 2017 

 

Začiatok zasadnutia:  14:00 

Miesto konania zasadnutia: R-209 

      budova fakulty na Račianskej ul. 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie.  

2. Kontrola uznesení. 

3. Zmena zabezpečujúceho docenta - garanta. 

4. Doplnenie Ponuky bakalárskeho štúdia pre AR 2018/2019. 

5. Organizačné opatrenie č. 4/2017. 

6. Organizačné opatrenie č. 5/2017: Zmena organizačnej štruktúry – Ústav pedagogických 

vied a štúdií PdF UK. 

7. Rozličné. 

 

1. Otvorenie. 

Zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

otvorila a viedla predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová PhD. V úvode zasadnutia 

informovala prítomných členov akademického senátu o rozšírení programu zasadnutia o došlé 

materiály, ktoré im boli v stanovenej lehote zaslané a o ktorých je potrebné rokovať a do 

programu navrhla vložiť bod o prerokovaní žiadosti na schválenie prenájmu priestorov na 

prevádzku bufetu v budove PdF UK na Šoltésovej 4, Bratislava. Zároveň predsedníčka senátu 

vzhľadom k neprítomnosti pani dekanky na začiatku rokovania, navrhla zmeniť poradie a 

presunúť bod 3 za bod 4 a tiež body č. 5 a 6 za bod 2 v upravenom poradí. 

 

Hlasovanie: 14 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALI SA. 

Uznesenie č. 1/6/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh programu zasadnutia akademického senátu dňa 22. 6. 2017: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Organizačné opatrenie č. 4/2017. 

4. Organizačné opatrenie č. 5/2017: Zmena organizačnej štruktúry – Ústav 

pedagogických vied a štúdií PdF UK. 



5. Doplnenie Ponuky bakalárskeho štúdia pre AR 2018/2019. 

6. Zmena zabezpečujúceho docenta - garanta. 

7. Prenájom priestorov na prevádzku bufetu. 

8. Rozličné.   

 

2. Kontrola uznesení. 

Predsedníčka akademického senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. konštatovala, že uznesenia 

sú splnené okrem jedného, ktoré súvisí s akreditáciou študijného programu (mgr. – 

denné/externé) Liečebná pedagogika. Katedra liečebnej pedagogiky PdF UK však do dňa 

rokovania senátu nepredložila zmeny vyplývajúce z ostatného rokovania senátu a zároveň prof. 

Horňáková informovala prodekanku pre rozvoj doc. PaedDr. Janu Lopúchovú, PhD., že 

prepracované materiály pre akreditáciu budú zaslané v najbližších dňoch. Predsedníčka 

akademického senátu konštatovala, že prepracované akreditačné spisy budú zaslané  

Pedagogickej komisii AS PdF UK, ktorá skontroluje zapracované zmeny. 

 

3. Organizačné opatrenie č. 4/2017. 

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., vychádzajúc z písomných návrhov 

vedúceho Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK PaedDr. Róberta Osaďana, 

PhD. a vedúcej Katedry anglického jazyka a literatúry PdF UK PaedDr. Martiny Šípošovej, 

PhD.  predložila návrh organizačného opatrenia týkajúci sa zmien v organizačnej štruktúre a 

štruktúre pracovných miest PdF UK a požiadala senát o jeho podporu. Zmena po schválení 

nadobúda platnosť 1. 9. 2017 a týka sa zmeny jednej funkcie a pracovného miesta profesor na 

jednu funkciu a pracovné miesto odborný asistent s PhD. (KPaPP ÚPVaŠ) a zmeny jednej 

funkcie a pracovného miesta odborný asistent s PhD. na jednu funkciu a pracovné miesto 

profesor (KAJaL ÚFŠ). 

 

Hlasovanie: 14 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALI SA. 

Uznesenie č. 2/6/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh Organizačného opatrenia č. 4/2017. 

 

4. Organizačné opatrenie č. 5/2017: Zmena organizačnej štruktúry – Ústav 

pedagogických vied a štúdií PdF UK. 

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., vychádzajúc z písomného návrhu 

vedúceho Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PdF UK PaedDr. Róberta Osaďana, 

PhD. a doc. RNDr. Edity Partovej, CSc. predložila členom AS UK PdF v zmysle príslušných 

ustanovení relevantných právnych noriem a interných predpisov UK a PdF UK návrh 

organizačného opatrenia v znení (podľa platnej a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre 

pracovných miest UK PdF):   



Zrušuje sa 

1. na pracovisku Ústav pedagogických vied a štúdií, Centrum pedagogického výskumu: 

- dve pracovné miesta vedecko-výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom  

profesor;  

- jedno pracovné miesto vedecko-výskumného pracovníka s kvalifikačným 

predpokladom  docent; 

- jedno pracovné miesto vedecko-výskumného pracovníka s kvalifikačným 

predpokladom  PhD. 

2. na pracovisku Ústav pedagogických vied a štúdií, Centrum výskumu v predprimárnej 

a primárnej pedagogike: 

- jedno pracovné miesto vedecko-výskumného pracovníka s kvalifikačným 

predpokladom  docent;  

- jedno pracovné miesto vedecko-výskumného pracovníka s kvalifikačným 

predpokladom  PhD. 

3. na pracovisku Ústav pedagogických vied a štúdií, Katedra pedagogiky a sociálnej 

pedagogiky, na oddelení pedagogiky: 

- jedno pracovné miesto a funkciu odborný asistent s PhD.  

4. na pracovisku Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického 

výskumu: 

- jedno pracovné miesto vedecko-výskumného pracovníka s kvalifikačným 

predpokladom PhD. 

a vytvára sa 

v štruktúre Ústavu pedagogických vied a štúdií pracovisko: 

Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní s nasledujúcou 

organizačnou štruktúrou: 

- dve pracovné miesta a funkcie profesor; 

- dve pracovné miesta a funkcie docent; 

- štyri pracovné miesta a funkcie odborný asistent s PhD. 

Zmena v organizačnej štruktúre nadobúda platnosť dňom jej schválenia v Akademickom senáte 

Pedagogickej fakulty UK a účinnosť od 1. septembra 2017. 

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predstavila a podporila vznik nového 

pracoviska na Ústave pedagogických vied a štúdií PdF UK.  

 K predmetnému bodu prebehla diskusia. Doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. ocenil podporu 

pani dekanky prof. PaedDr. Alici Vančovej, PhD. a celého vedenia k vytvoreniu nového 

pracoviska, ktoré bude veľkým prínosom pre fakultu a vo vzdelávaní budúcich učiteľov. Doc. 

Mgr. Daniel Matej, ArtD. vyjadril obavu, že vzhľadom k vzniku novej katedry a realizácie 

nových študijných programov môže prísť k preťaženiu zamestnancov. Doc. RNDr. Edita 

Partová, CSc. poznamenala, že náročnejšie obdobie pre zamestnancov očakávajú len v kontexte 

prípravy nových akreditačných spisov. Prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. uviedol, že zriadenie 

takéhoto pracoviska považuje za ohromný nápad vzhľadom k trendom vo vzdelávaní. Mgr. 

Katarína Minarovičová, PhD. upozornila na názov, ktorý v sebe presne vymedzuje pre koho je 



vzdelávanie určené a navrhla zmenu názvy katedry. Po krátkej diskusii v senáte sa 

zainteresovaní dohodli na ponechaní pôvodného názvu, ktorý navrhla Katedra predprimárnej a 

primárnej pedagogiky a návrhu, ktorý predložila dekanka fakulty. 

 

Hlasovanie: 14 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALI SA. 

Uznesenie č. 3/6/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh Organizačného opatrenia č. 5/2017 a v súlade s § 27 ods. 1 písm. j)  zákona  

č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov vyjadruje súhlas so zriadením Katedry didaktiky prírodovedných 

predmetov v primárnom vzdelávaní v organizačnej štruktúre Ústavu pedagogických vied 

a štúdií PdF UK od 01. 09. 2017. 

 

5. Doplnenie Ponuky bakalárskeho štúdia pre AR 2018/2019. 

Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. predložila materiál na doplnenie Ponuky štúdia 

(Bc.) na PdF UK pre akademický rok 2018/2019 spolu s podrobnými kritériami a všeobecnými 

informáciami o prijímacom konaní pre bakalárske štúdium pre AR 2018/2019.  Predmetný 

materiál bol doplnený o ďalšiu vysvetlivku „U študijných programov označených (**) 

očakávame priznanie akreditácie v akademickom roku 2017/2018“ a zároveň o študijný 

program „Učiteľstvo matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie**“, ktorý bude okrem 

jednoodborového štúdia ponúkané aj v kombináciách s inými študijnými programami. Ďalej  

uviedla, že v materiáloch je všetko potrebné uvádzať a zároveň aj je uvedené v kontexte platnej 

legislatívy.  

Následne prebehla diskusia, do ktorej sa zapojili členovia a členky senátu a prodekanka pre 

vedu a doktorandské štúdium doc. RNDr. Edita Partová, CSc., ktorá objasnila význam 

vzdelávanie v tejto oblasti.  

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. navrhla, aby sa aj v podrobných kritériách pre prijímacie 

konanie uviedla vysvetlivka, ktorá sa nachádza v ponuke študijných programov pre AR 

2018/2019 a zároveň navrhla na základe predchádzajúcej diskusie na domovskej katedre s 

garantmi štúdia a vedením katedry, aby sa Učiteľstvo matematiky pre nižšie sekundárne 

vzdelávanie ponúkalo aj v kombinácii s Učiteľstvom výchovy k občianstvu. Následne vedúci 

Katedry románskych jazykov a literatúr navrhol aby sa aj Učiteľstvo románskych jazykov 

ponúkalo v kombinácii s Učiteľstvom matematiky pre nižšie sekundárne vzdelávanie.  

Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. RNDr. Edita Partová, CSc. sa vyjadrila, že 

návrhy podporuje. Po krátkej diskusii o ďalších možnostiach a limitoch vytvárania kombinácií 

aj s inými študijnými programami (prodekanka pre zahraničie Mgr. Eva Faithová, PhD. navrhla, 

aby sa v budúcnosti uvažovalo aj o kombinácii s Učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry) 

sa pristúpilo k hlasovaniu o doplnení Ponuky bakalárskeho štúdia pre AR 2018/2019. 

 

 



Hlasovanie: 14 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALI SA. 

Uznesenie č. 4/6/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

úpravu a doplnenie Ponuky bakalárskeho štúdia pre AR 2018/2019. 

 

6. Zmena zabezpečujúceho docenta - garanta. 

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., vychádzajúc z písomnej žiadosti vedúceho 

Katedry výtvarnej výchovy PdF UK akad. soch. Alojza Drahoša, PhD. predložila žiadosť o 

prerokovanie zmeny zabezpečujúceho docenta študijného programu Výtvarná edukácia (Bc., 

Mgr. a Mgr. konverzný) a po krátkom predstavení doc. PhDr. Magdalény Kvasnicovej, PhD. 

požiadala senát o zmenu zabezpečujúceho docenta z doc. PaedDr. Daniely Valachovej, PhD. 

na doc. PhDr. Magdalénu Kvasnicovú, PhD. 

 

Hlasovanie: 14 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALI SA. 

Uznesenie č. 5/6/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

I. prerokoval  

žiadosť o zmenu zabezpečujúceho docenta - garanta z doc. PaedDr. Daniely Valachovej, 

PhD. na doc. PhDr. Magdalénu Kvasnicovú, PhD. v študijnom odbore  Učiteľstvo 

umelecko-výchovných a výchovných  predmetov v nasledujúcich študijných programoch  

 Výtvarná edukácia Bc. , denná forma štúdia,  

 Výtvarná edukácia Mgr., denná forma štúdia, 

 Výtvarná edukácia Mgr. konverzný, denná forma štúdia. 

 

II.  súhlasí s uvedenou zmenou podľa bodu I.  

 

7. Prenájom priestorov na prevádzku bufetu. 

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová CSc. predložila na prerokovanie žiadosť na 

schválenie prenájmu priestorov na prevádzku bufetu v budove Pedagogickej fakulty UK na 

Šoltésovej 4, Bratislava. 

 

Hlasovanie: 14 ZA, 0 PROTI, 0 ZDRŽALI SA. 

Uznesenie č. 6/6/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval 

žiadosť na schválenie prenájmu priestorov na prevádzku bufetu v budove Pedagogickej 



fakulty UK na Šoltésovej ul. a odporúča dekanke fakulty predmetnú žiadosť predložiť 

Akademickému senátu UK na schválenie.  

 

8. Rozličné.   

Doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. požiadal pani dekanku fakulty prof. PaedDr. Alicu Vančovú, 

CSc., aby objasnila situáciu v súvislosti s vypísanými a blížiacimi sa výberovými konaniami na 

fakulte. Uviedol, že po diskusii s bývalou vedúcou katedry, súčasnou poverenou vedúcou 

katedry a riaditeľkou ústavu mu stále nie je jasné, z akého dôvodu nebolo vypísané výberové 

konanie na miesto profesora na Katedru sociálnej práce PdF UK  (KSP), o ktoré sa žiadalo, a 

ktoré je aktuálne obsadené garantom štúdia prof. PaedDr. Vladimírom Labáthom, PhD. Doc. 

Vaska požiadal pani dekanku, aby zdôvodnila, či sa jedná o administratívnu chybu alebo je to 

zámer vedenia fakulty. Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. uviedla, že s KSP 

v predchádzajúcom akademickom roku prebehlo niekoľko rokovaní a katedru bolo potrebné 

personálne posilniť, čo sa aj udialo. Uviedla, že na KSP sú aktuálne 3 funkčné miesta profesora 

a 2 funkčné miesta docenta, ktoré sú aktuálne obsadené prof. Labáthom, prof. Mačkinovou, 

doc. Pavelovou a doc. Vaskom. Zároveň konštatovala, že KSP má klesajúci záujem o štúdium, 

aktuálne je nízky počet študentov v ročníkoch a jeden ročník nebol pred dvomi rokmi vôbec 

otvorený. Ďalej konštatovala, že prof. Labáth je v dôchodkovom veku a momentálne katedra 

disponuje vhodnou adeptkou na garanciu štúdia. Aj vzhľadom k týmto faktom a z presvedčenia, 

že KSP bude dostatočne personálne obsadená sa rozhodla nevypísať výberové konanie na 

funkčné miesto profesor. Doc. Vaska vyslovil názor, že je presvedčený, že odchodom pána 

prof. Labátha výrazne klesne kvalita študijného odboru a zároveň klesne kvalita katedry. Pani 

dekanka prof. Vančová vyjadrila zase presvedčenie, že to tak nevníma a že na KSP je a bude 

dostatočne zabezpečená kvalita.  

K predmetnému bodu sa vyjadril aj doc. Matej, ktorý vyjadril ľútosť a uviedol, že prof. Labáth 

je profesor svetového formátu a že bude pre fakultu stratou. Zároveň konštatoval, či tomu 

správne rozumie, že bude prof. Labáth ako garant štúdia nahradený iným garantom a či sa 

zmena garanta bude prejednávať na niektorom zo zasadnutí AS PdF UK.  

Dekanka uviedla, že aj po skončení pracovného pomeru prof. Labátha je na katedre profesorka, 

ktorá spĺňa kritériá garantovania a je v strednom veku, tiež uviedla, že doc. Pavelová verejne 

prezentovala svoju ambíciu, čím skôr inaugurovať. Na margo príspevku doc. Mateja 

o významnosti prof. Labatha poznamenala, že paradoxne práve na katedre hudobnej výchovy 

bola tendencia vedenia katedry rozlúčiť sa s významným profesorom svetového formátu prof. 

Zamborským i napriek tomu, že by tým pádom na katedre nepôsobil žiadny profesor a bola by 

to jediná katedra na fakulte bez profesora. 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. poďakovala všetkým členom a členkám 

senátu a vedeniu fakulty za spoluprácu v AR 2016/2017 a zapriala všetkým príjemne a 

oddychovo strávené letné obdobie.   

 

 

 



V Bratislave dňa 22. 06. 2017 

 

Zapísal: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 

Overila: PhDr. Viera Andreánska, CSc. 

 

 

 

 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

predsedníčka AS UK PdF 


