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Zápisnica zo zasadnutia  

Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave  

zo dňa 15. 05. 2015 

 

Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácia o elektronickom hlasovaní 

4. Informácia o voľbe predsedov komisií AS UK PdF 

5. Študentská agenda  

6. Organizačné opatrenie č.2/2015 

7. Dlhodobý zámer UK PdF 

8. Voľby do RVŠ 

9. Výročná správa o hospodárení UK PdF za rok 2014 

10. Informácie z AS UK k deleniu dotačných prostriedkov 

11. Informácie z vedenia  UK PdF  

12. Rozličné 

           

1. Otvorenie 

Predsedníčka akademického senátu PhDr. K. Cabanová, PhD. privítala prítomných členov 

AS, skonštatovala, že AS je uznášaniaschopný a predstavila návrh programu riadneho 

zasadnutia, po ktorom nasledovalo hlasovanie o jeho podobe. Vzhľadom na nedoručenie 

materiálov k bodu č. 9 “Výročná správa o hospodárení UK PdF za rok 2014“ včas a z dôvodu 

obsahovej náročnosti tohto bodu, informovala o jeho vypustení z návrhu programu rokovania. 

Následne informovala, že najbližšie zasadnutie AS UK PdF bude dňa 2. júna 2015. Zároveň 

privítala pozvaných hostí.  

 

Výsledok hlasovania za navrhnutý program:  schválené 

Za:  14               Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 1/5/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

program riadneho zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave konaného dňa 15. 5. 2015  v znení navrhnutých zmien: bod č. 

9 „Výročná správa o hospodárení UK PdF za rok 2014“ sa vypúšťa; body programu sa 

primerane prečíslujú. 
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2. Kontrola uznesení 

 

Predsedníčka AS konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č. 

5/4/2015, ktoré  trvá – je v štádiu spracúvania a následných rokovaní. Stanovisko poskytla 

tiež dekanka PdF UK v BA prof. PaedDr. A. Vančová, CSc, ktorá informovala o zložitosti 

naplnenia predmetu uznesenia.   

 

3. Informácia o elektronickom hlasovaní 

 

Stanovisko v uvedenej veci poskytla tajomníčka AS UK PdF PaedDr. Dorota Smetanová, 

PhD.  

 

Výsledky elektronického hlasovania o návrhu Organizačného opatrenie č.1/2015: 

Výsledok hlasovania:  schválené dňa 22. 04. 2015 

Za: 18             Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 1       Nehlasovali: 2 

 

Uznesenie č. 7/4/2015  

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh Organizačného opatrenia č.1/2015. 

 

Počas tohto bodu prišla na zasadnutie aj PaedDr. Tóthová, PhD., čím sa počet prítomných 

členov AS zvýšil na 15. 

 

4. Informácia o voľbe predsedov komisií AS UK PdF  

 

Po mimoriadnom zasadnutí AS UK PdF dňa 15. 4. 2015 sa uskutočnili voľby členov do 

jednotlivých stálych komisií  AS UK PdF vrátane volieb ich predsedov (s výnimkou Právnej 

a etickej komisie AS UK PdF, ktorá si predsedu volila 23. 04. 2015). O priebehu a výsledkoch 

volieb informoval R. Zsembera, podpredseda AS UK PdF.   

 

Pedagogická komisia AS UK PdF 

predsedníčka: Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 

 

Komisia AS UK PdF pre rozvoj a vedu 

predsedníčka: PhDr. Viera Andreánska, PhD. 

 

Finančná komisia AS UK PdF 

predseda: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 

 

Právna a etická komisia AS UK PdF  

predseda: doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

 

Komisia AS UK PdF pre zahraničné veci 

predsedníčka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 
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Keďže bolo potrebné vykonať voľby do Volebnej komisie PdF UK, AS UK PdF v apríli 2015 

rozhodol o mimoriadnom zriadení komisie zodpovednej za priebeh a vedenie uvedených 

volieb. R. Zsembera tiež informoval o výsledkoch volieb do VK PdF UK. Novými členmi sa 

stali PaedDr. Monika Šulovská, PhD., PhDr. Irena Vitálošová, PhD., PaedDr. Arnaud 

Segretain, Brigite Hlačinová a PaedDr. Petra Višňovská.  

Následne predsedníčka AS PhDr. K. Cabanová, PhD. dala návrh na hlasovanie o zrušení 

Volebnej komisie AS UK PdF pre voľby do Volebnej komisie PdF UK zriadenú uznesením 

AS UK PdF č.12/4/2015, nakoľko jej ďalšia činnosť už nie je opodstatnená.  

 

Výsledok hlasovania:  schválené 

Za: 15                Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 2/5/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 

ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK PdF zrušuje Volebnú komisiu AS UK PdF pre 

voľby do Volebnej komisie PdF UK zriadenú uznesením AS UK PdF č. 12/4/2015.  

 

 

5. Študentská agenda  

 

Podpredseda AS UK PdF, zástupca ŠČ, R. Zsembera informoval o výsledku rokovania 

a stanovisku Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, zároveň informoval 

o tichom proteste študentov ako spôsobe podpory PdF UK vo veci rozdeľovania dotácii a o 

stretnutí s  prodekankou PaedDr. Hamranovou, PhD. ohľadne predĺženia termínu zápisu 

hodnotenia do systému AIS2 pre predmety končiace hodnotením.  

 

Počas tohto bodu prišiel na zasadnutie aj doc. Daniel Matej, ArtD., čím sa počet prítomných 

členov AS zvýšil na 16. 

 

6.   Organizačné opatrenie č. 2/2015  

 

Vzhľadom na potrebu efektivizácie a väčšej flexibility riadenia a manažmentu CIT-u 

a potreby obsadenia pozície vedúceho CIT-u na 100%-ný úväzok pri zvyšovaní nárokov na 

výkony pracovníkov CIT-u dekanka PdF UK v BA prof. Dr. A. Vančová, CSc. predložila 

členom AS UK PdF návrh Organizačného opatrenia č. 2/2015.  

Uvedené opatrenie sa vzťahuje na administratívne opatrenie,  pričom personálne opatrenie 

zostáva nedotknuté. Účinnosť opatrenia sa datuje od 1. 6. 2015.  

 

Výsledky hlasovania: schválené  

Za: 16           Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 3/5/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh Organizačného opatrenia č. 2/2015 bez pripomienok.  
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7. Dlhodobý zámer UK PdF 

 

V rámci tohto bodu sa schvaľoval predložený návrh Dlhodobého zámeru Pedagogickej 

fakulty UK v BA ako zásadného koncepčného materiálu na obdobie 2015-2024, ktorý bol 

prerokovaný vo VR PdF UK v BA.  

 

Výsledky hlasovania: schválené  

Za: 16             Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 4/5/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

a) zrušuje uznesenie AS UK PdF č. 5/3.2015 

b) schvaľuje Dlhodobý zámer rozvoja Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave na obdobie 2015 – 2024 bez pripomienok.  

 

8.  Voľby do RVŠ 

 

Vzhľadom na končiaci mandát zástupcu UK PdF v RVŠ doc. PhDr. L. Vasku, PhD. 

predsedníčka AS UK PdF PhDr. K. Cabanová, PhD. predložila svoj návrh na nového zástupcu 

v RVŠ menovite PhDr. M. Maloveckého, PhD. a otvorila  diskusiu.  

Následne prebehlo tajné hlasovanie. Za skrutátorov PhDr. Cabanová, PhD. určila PaedDr. R. 

Tóthovú, PhD. a Martinu Kinovú. 

Voľba zástupcu v RVŠ:   

Kandidát č. 1: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., návrh prijal 

Počet oprávnených voličov: 21 

Počet prítomných voličov: 16 

Počet odovzdaných lístkov: 16 

Výsledky hlasovania:  

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.                   16 hlasov za 

Proti:                     0 

Zdržali sa hlasovania:                                     0  

 

PhDr. M. Malovecký, PhD,  prijal výsledok volieb súhlasným stanoviskom a v krátkosti 

prezentoval osobný i profesijný zámer pri zasadzovaní sa ochranu profesijnej cti, potrieb VŠ 

učiteľov, ale najmä v zasadzovaní sa za rovnocennosť pri hodnotení a akceptovaní výstupov 

pedagogicko-výskumnej i publikačnej činnosti v humanitných a spoločenskovedných odborov 

vo vzťahu k nehumanitným odborom.   
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Uznesenie č. 5/5/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tajným 

hlasovaním zvolil PhDr. M. Maloveckého, PhD. za zástupcu UK PdF v Rade vysokých 

škôl na funkčné obdobie od 01.06.2015 do 31.05.2019.  

 

9. Informácie z AS UK ohľadom rozdeľovania dotačných prostriedkov 

Predsedníčka akademického senátu PhDr. K. Cabanová, PhD. a nadväzne tiež dekanka PdF 

UK v BA prof. Dr. A. Vančová, CSc. informovali o rokovaní AS UK v BA (13.5.2015), 

presnejšie o jeho dôležitom bode - Metodike rozdeľovania dotačných prostriedkov. Metodika, 

podľa ich slov, výrazne znevýhodňuje humanitné a spoločensko-vedné odbory, prednostne 

odbory späté so siedmimi fakultami UK v BA. I napriek rokovaniam s vedením UK v BA i 

s predstaviteľmi Národnej rady SR sa nepodarilo upraviť rozdeľovanie dotačných 

prostriedkov vyvážene pre všetky fakulty nielen UK v BA (toto nevyvážené rozdeľovanie DP 

sa týka celoplošne v rámci SR všetkých dotknutých fakúlt zabezpečujúcich humanitné 

a spoločensko-vedné odbory štúdia). Taktiež sa nepodarilo vyrokovať solidaritu medzi 

humanitnými a nehumanitnými fakultami v otázke rozdeľovania dotačných prostriedkov. 

Akademický senát PdF UK prejavil nesúhlas s týmto stavom vyvolaným nastavením 

„Metodiky ...“  MŠ VVaŠ SR a zaujme svoje stanovisko  (návrh: doc. Dr. A. Butašová, CSc.), 

ktoré  predloží dotknutým orgánom.  Tento bod, vzhľadom na jeho závažnosť, bude 

prerokúvaný aj na nasledujúcom zasadnutí AS UK PdF dňa 2. 6. 2015. 

Výsledky hlasovania: schválené  

Za: 16              Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 6/5/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so 

znepokojením prijal informáciu o prijatí Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015 Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislava; vyslovuje svoj nesúhlas a zároveň poveruje Predsedníctvo AS 

UK PdF vypracovať stanovisko k predmetnej veci a predložiť ho na najbližšie zasadnutie 

AS UK PdF. 

 

10. Informácie z vedenia UK PdF 

 

Predsedníčka akademického senátu PhDr. K. Cabanová, PhD. vyzvala prítomných hostí, aby 

poskytli informácie o dianí na jednotlivých úsekoch vedenia PdF UK v BA.  

Dekanka PdF UK, prof. PaedDr. A. Vančová, CSc.:  

 Poukázala na plnenie úloh jednotlivých katedier; presnejšie na hodnotenie predmetov. 

 Informovala o predĺžení obdobia udeľovania hodnotení do AIS 2 

 Informovala o posunutí promócií vzhľadom na rekonštrukčné práce na rektoráte UK. 

 Poskytla informácie o priebehu akreditácií v súčasnom období. 
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Tajomníčka PdF UK v BA, Mgr. E. Poláčiková: 

  Poskytla informácie o rozpočte. 

  Informovala o rekonštrukcii priestorov fakulty. 

  Upozornila na personálne zmeny na úseku Vnútornej správy. 

  Informovala o vyčlenení finančných prostriedkov na grantové schémy. 

  Informovala o postupnom dopĺňaní nábytku do jednotlivých učební fakulty. 

 

Prof. PaedDr. D. Tarcsiová, PhD., poverená vedením úseku vedy a doktorandského štúdia: 

  Vykonala prehľad grantových schém na úrovni fakulty. 

  Informovala o grantoch UK v BA. 

  Upozornila na personálnu zmenu. 

  Poskytla informácie o konaní ŠVOUČ na úrovni fakulty. 

  Poukázala na v súčasnosti otvorené výzvy schém APVV. 

  Poskytla informácie o hodnotení publikačnej a umeleckej činnosti. 

  Poskytla informácie o vedeckých výkonoch zamestnancov fakulty. 

  Informovala o získaní projektu Bibliobox pre Akademickú knižnicu PdF UK v BA. 

  Poskytla základné informácie z agendy doktorandského štúdia s poukázaním na rozpor 

medzi štipendiom doktoranda a nástupným platom v pozícii odborného asistenta. 

  Informovala o harmonograme a priebehu obhajob dizertačných prác, ktoré sú situované 

najmä do obdobia jún a júl 2015. 

  Informovala o ročnom hodnotení doktorandov. 

  Informovala o príprave na nasledujúci AR. 

  Informovala o príprave zoznamu grantových nadácií, združení, inštitúcií a konzorcií, 

ktorý bol vyhotovený pre potreby uchádzačov o grantové schémy na úrovni fakulty. 

  Poskytla informácie o ukončených projektoch. 

  Poskytla informácie  o novom projekte Nórsko – Slovenská republika. 

 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy, Mgr. E. Faithová, PhD.: 

  Informovala o učiteľských mobilitách. 

  Informovala štúdiu a stážach zahraničných študentov. 

  Poskytla informácie o stretnutí študentov so zamestnancami rektorátu UK a PdF ohľadom 

možností zahraničných mobilít. 

  Poukázala na pretrvávajúce ťažkosti s uznávaním jednotlivých predmetov u študentov 

absolvujúcich zahraničné mobility. 

  Informovala o praktizovaní osobitných stretnutí so študentmi odchádzajúcimi do 

zahraničia. 

  Informovala o úprave a zatraktívnení web stránky odd. zahraničných vzťahov. 

  Vysvetlila osvedčené postupy pri uzatváraní  a) medzi univerzitných/medzi fakultných 

zmlúv a b) partnerstva (univerzity mimo EÚ).  

 

PaedDr. R. Osaďan, PhD., poverený vedením úseku pre IIKS: 

  Informoval o realizácii školení a ich situovania do obdobia školských prázdnin. 

Upozornil na slabú účasť/záujem z jednotlivých katedier. 
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  Hovoril o príprave „technicko-administratívnej sily“ pre spracovanie agendy súvisiacej so 

štátnymi skúškami, a tiež apeloval na účasť zamestnancov. 

  Hovoril o vyškoľovaní katedrových asistentov. 

  Informoval o tvorbe podkladov na hodnotenie kurzov. 

 

11. Rozličné  

V tomto bode Mgr. K. Minarovičová, PhD, informovala o zvolaní zasadnutia Pedagogickej 

komisie AS UK PdF ohľadom: 

1. Kontroly informačných listov. 

2. Posúdenia a porovnania Hodnotenia predmetu a Skúšky predmetu vzhľadom na 

disproporcie v informačných listoch, akreditačných spisoch  a v študijnom poriadku. 

3. Úpravy harmonogramu na nasledujúci AR.  

 

Reagovali: doc. Mgr. D. Matej, ArtD., prof. PaedDr. A. Vančová, CSc., Mgr. E. Faithová, 

PhD. a PaedDr. R. Tóthová, PhD, ktorí upozornili na pretrvávajúce ťažkosti a potrebu ich 

odstránenia v prospech sprehľadnenia učiteľského výkonu.  

 

Na záver predsedníčka akademického senátu PhDr. K. Cabanová, PhD. poďakovala za 

pozornosť a účasť na zasadnutí.  

 

Bratislava, 17. 5. 2015 

 

Zápisnicu zapísal: doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. 

Zápisnicu overila: Mgr. Katarína Priesterová 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

    predsedníčka AS UK PdF 

 

 

  


