
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 10.10.2012 
 

Prítomní členovia AS UK PdF:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD., doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, 

CSc., JUDr. Marta Kečkéšová, PhD., Katarína Kánová, Lucia Strakošová. 

 

Program: 

 1.   Otvorenie 

 2.   Kontrola uznesení 

 3.   Informácie  o elektronickom hlasovaní 

 4.   Študentská agenda 

 5.   Vyhlásenie volieb do VK 

 6.   Smernica o poplatkoch 

 7.   Smernica o prítomnosti doktorandov na pracoviskách UK PdF 

 8.   Rozšírenie ponuky študijného programu 

 9.   Komisie AS UK PdF 

10.  Návrh zmeny funkčného miesta odborného asistenta na funkčné miesto  

       docenta  na Katedre logopédie 

11.  Informácie z vedenia  UK PdF 

12.  Rozličné 

 

 

Bod 1. Otvorenie 

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

AS ako aj nových členov. Následne sa postupne predstavili noví členovia senátu za 

študentskú časť Alena Lampertová, Róbert Brigant a Patrik Holotňák.   

 

Predsedníčka senátu PhDr. K. Cabanová, PhD.  postupne predstavila všetkých členov senátu, 

ako aj  vedenie fakulty, pani dekanku prof. PaedDr. Alicu Vančovu, CSc., doc. PaedDr. 

Darinu Tarcsiovu, PhD., doc. PhDr. Máriu Glasovu, PhD., doc. PhDr. Evu Mydlíkovu PhD. a 

PhDr. Kvetoslavu Vačkovu, PhD. a tajomníčku fakulty Mgr. Eriku Poláčikovu.  

Predsedníčka senátu PhDr. K.Cabanová, PhD.  navrhla zmenu programu – doplnenie 

programu o ďalší bod - voľba podpredsedu študentskej komory, ktorého si volia v tajných 

voľbách  členovia študentskej komory. Dala hlasovať o zmene programu. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 16                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Program rokovania AS UK PdF bol doplnený o  bod programu – voľbu podpredsedu do 

študentskej časti AS.   

Program platný po odhlasovaní zmeny – doplnenia o ďalší bod: 

 

 1.  Otvorenie 

 2.  Voľba podpredsedu do študentskej časti AS UK PdF 

 3.  Kontrola uznesení 

 4.  Informácie  o elektronickom hlasovaní 

 5.  Študentská agenda 



 6.  Vyhlásenie volieb do VK 

 7.  Smernica o poplatkoch 

 8.  Smernica o prítomnosti doktorandov na pracoviskách UK PdF 

 9.  Rozšírenie ponuky študijného programu 

10.  Komisie AS UK PdF 

11. Návrh zmeny funkčného miesta odborného asistenta na funkčné miesto     

      docenta  na Katedre logopédie 

12. Informácie z vedenia  UK PdF 

13.  Rozličné 

 

Bod 2. Voľba podpredsedu do študentskej časti AS UK PdF 

Za podpredsedu študentskej časti AS UK PdF bol navrhnutý Róbert Brigant. Následne 

prebehlo tajné  písomné hlasovanie členov študentskej časti. 

Výsledok hlasovania: 

Za:  5         Proti: 0         Zdržal sa: 0 

Róbert Brigant  sa stal podpredsedom S UK PdF a zároveň sa stal členom predsedníctva AS 

UK PdF v Bratislave.  

 

Bod 3. Kontrola uznesení 

V uznesení č.4 zo zápisnice AS UK PdF zo dňa 6.6.2012  AS odporučil vedeniu fakulty 

vykonať vnútorný audit na ekonomickom oddelení.  

Informácie k tomuto bodu predniesla tajomníčka fakulty Mgr. Poláčiková: 

Na ekonomickom oddelení Pedagogickej fakulty prebehol v dňoch 26.6.2012 - 28.6.2012 

finančný audit, ktorý vykonala firma Ekopraktik.  Audit prebehol za účtovné obdobie október 

2010 až jún 2012, predmet kontroly - kontrola inventarizácie účtov k 31.12.2010, 31.12.2011 

a k 28.6.2012 a projekty. Výsledkom kontroly sú drobné chybné zaúčtovania v rámci 

podúčtov, ktoré boli následne na základe odporúčania audítorov opravené a preúčtované 

správne. V rámci kontroly ekonomickej časti projektov boli zistené nedostatky, ktoré sú však 

špecifické k daným typom projektov a na základe toho bude zorganizované informačné 

školenie pre riešiteľov projektov na PdF UK.    

 

 

Bod 4. Informácie o elektronickom hlasovaní 

 Žiadosť o prerokovanie návrhu magisterského študijného programu Učiteľstvo 

primárneho vzdelávania 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika v dennej aj 

externej forme štúdia (jún 2012) 

ODPORUČILO:  14 

NEODPORUČILO: 0 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 1 

NEHLASOVALO: 6 

 

 Žiadosť o prerokovanie návrhu doktorandského študijného programu Predškolská 

a elementárna pedagogika 1.1.5. predškolská a elementárna pedagogika v dennej aj 

externej forme štúdia (jún 2012) 

ODPORUČILO:  14 

NEODPORUČILO: 0 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 

NEHLASOVALO: 7 

 



 Podklady k prijímaciemu konaniu pre AR 2013/2014 pre bc. a  mgr. štúdium 

(september 2012) 

ZA:  16 

PROTI: 1 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0 

NEHLASOVALO: 4 

 

V tejto súvislosti požiadala predsedníčka AS PhDr. K. Cabanová, PhD. členov senátu  

o väčšiu disciplínu  pri elektronickom hlasovaní.  

 

Bod 5.  Študentská agenda  

Informácie o činnosti študentskej komory predniesla Alena Lampertová –  členovia AS za 

študentskú časť plánujú v najbližšej dobe aktualizáciu násteniek, čím plánujú zvýšiť 

informovanosť všetkých študentov. Taktiež oznámila, že plánujú podporovať Študentskú radu 

VŠ pri mobilizácii študentov pri protestnom zhromaždení proti zvyšovaniu odvodov, ktoré sa 

bude konať dňa 23.10. 2012 pred parlamentom.  

Tajomníčka fakulty, pani Mgr. Poláčiková sa zo zasadnutia senátu ospravedlnila z dôvodu 

choroby. 

 

Bod 6. Vyhlásenie volieb do VK 

Predsedníčka senátu PhDr. K. Cabanová, PhD.  informovala členov senátu, že volebná 

komisia – jej študentská časť –  je nefunkčná. Do volebnej komisie pre doplňovacie voľby 

boli navrhnuté súčasné členky Mgr. art. Eva Plesníková PhD.  a dr. Vitálošová, ako aj nové 

členky dr. Brunclíková, Mgr. Grznárová a Mgr. Chytilová (všetky 3 písomne súhlasili 

s návrhom).   

Výsledok hlasovania o vyhlásení doplňujúcich volieb do VK: 

Za:  16        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 1   Akademický senát UK PdF vyhlásil voľby do VK UK PdF. 

  

Bod 7. Smernica o poplatkoch 

Pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala prítomných,  že vyzvala na 

kolégiu dekanky vedúcich pracovníkov, aby podali návrhy k výške poplatkov na UK PdF  

a konštatovala, že všetky termíny boli dodržané a návrhy z jednotlivých katedier boli 

doručené v určenom čase.  

Pani prodekanka PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD.  informovala členov senátu, že v rámci 

univerzity existuje materiál – smernica rektora č. 5/2012 a následný Dodatok č. 1  

k vnútornému predpisu č. 11/2011Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného 

a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite Komenského v Bratislave v akademickom 

roku 2012/2013. Poplatky v takej podobe, ako existujú v súčasnosti sú v platnosti už dlhšiu 

dobu, minulý rok sa upravil len poplatok za prijímacie pohovory (zníženie poplatku) a zvýšili 

sa poplatky za predlžovanie štúdia. Každý rok MŠVVŠ SR vydáva metodiku, ako sa 

jednotlivé sumy prepočítavajú a každý rok sú zvyšované. Na toto musí reagovať aj UK PdF. 

Nové sumy sú výsledkom mnohých rokovaní a diskusií na fakulte, pričom vedenie sa snažilo 

citlivo reagovať na zvyšovanie poplatkov  a na novovzniknutú situáciu. Zdôraznila, že 

smernica umožňuje rektorovi určité „úľavy“ na poplatkoch.  



Do diskusie sa zapojila doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. s informáciami o poplatkoch za 

doktorandské štúdium. Akcentovala, že je na školiteľoch a samotných doktorandoch, aby si 

svoje štúdium zmanažovali a rozplánovali tak, aby neboli nútení predlžovať štúdium.  

Na prerušenie štúdia (z objektívnych dôvodov definovaných príslušnými právnymi predpismi) 

a následné predĺženie štúdia sa nevzťahuje smernica o poplatkoch. Podobne aj keď 

doktorandovi zostane len obhajoba dizertačnej práce z objektívnych dôvodov spôsobených 

samotnou fakultou.  

V tejto súvislosti prof. MUDr. Dušan Meško, PhD. informoval, že z MŠVVŠ SR sme ako UK 

nedostali žiadne financie priamo na doktorandov, ale tieto sú včlenené do balíka vedy a tým je 

ten balík financií podstatne menší.  

Pri externom  štúdiu platí súčasná  smernica, ktorá je  schválená. Nová smernica bude platiť 

od budúceho AR 2013/2014, a bude platná len pre študentov  štúdia v 1.ročníku. Študenti 

ostatných ročníkov  majú garantovanú výšku pôvodného poplatku počas všetkých rokov 

štúdia.  

Diskusia: Alena Lampertová položila otázku,  čo sa bude diať s peniazmi, o ktoré sa navýšia 

súčasné platby a na čo sa použijú?  Členovia AS sa zhodli na tom, že na  toto by mala 

odpovedať tajomníčka fakulty.  

Prof. Vančová uviedla v súvislosti so vzdelávaním externých doktorandov, že na nich  štátny 

rozpočet neprispieva, a teda je potrebné  zaplatiť fakulte oprávnené výdaje spojené so 

štúdiom.  

U denných študentov štúdia štúdium nie je spoplatnené. Štát na riadne štúdium v štandardnej 

dĺžke prispieva určitou sumou, ale na nadštandardnú dĺžku štúdia štát neprispieva, aj keď je 

spojená so zvýšenými výdavkami, ktoré je potrebné uhradiť. Zdôraznila, že v smernici je 

uvedené, za akých okolností sa vracia študentovi určitá finančná čiastka v špecifických 

prípadoch.  

 

Výsledky hlasovania za schválenie smernice: 

Za:  14         Proti: 2            Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Bod 8.    Smernica o prítomnosti doktorandov na pracoviskách UK PdF 

Prof. Vančová  vysvetlila senátu dôvody predloženia smernice o prítomnosti doktorandov na 

pracoviskách UK PdF na schválenie.  

Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. zdôraznila, že smernica nemá byť trestom pre 

doktorandov, školiteľa ani vedúceho pracovníka pracoviska. Na VŠ na Slovensku existujú 

podobné smernice napr. na TU v Bratislave, kde doktorandi musia byť prítomní  min 5 hod. a 

max. 7,5 hod. denne. Podobná smernica sa pripravuje aj z úrovne UK, a mala by v nej byť 

zakomponovaná požiadavka na prítomnosť doktorandov na pracovisku; následne si fakulty 

určia časové kritériá dochádzky. Zmienila sa aj o dôvodoch a metodike tvorby smernice. 

Jedným z dôležitých dôvodov je aj vyjasnenie a transparencia pravidiel.  

Diskusia: Doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. položil otázku, čo v rámci smernice znamená 

„účasť na rôznych aktivitách v rámci Bratislavy“? Doc Tarcsiová odpovedala, že v takomto 

prípade sú to rôzne konferencie, príp. semináre, prezentácie, návšteva knižnica a pod.  

Doc. Cséfalvay tiež otvoril otázku, koľko výskumných hodín môžu mať doktorandi 

v grantoch – tisíc alebo dvetiisíc? Doc. Tarcsiová prisľúbila, že túto informáciu overí.  

Mgr. Michal Gabarík vyslovil požiadavku k predposlednému bodu smernice časti „v prípade 

mimoriadnej potreby“  doplniť aktivity, aby bol jasný rámec, čo sú to mimoriadne prípady. 

Doc. Tarcsiová s požiadavkou súhlasila. 



Tiež sa vyjadril k nulovému cestovnému príkazu v zmysle, že doktorandi nemajú pracovno-

právny vzťah. V tomto prípade je najprv potrebné vypísať dohodu o pracovnej činnosti 

a potom následne cestovný príkaz, ktorého súčasťou je aj poistenie doktoranda.  

Ďalej podotkol, že smernica zabezpečí iba fyzickú prítomnosť doktoranda na pracovisku 

a navrhol, či by nebolo lepšie riadiť dochádzku z úrovne vedenia ústavu/katedry, napr. 

plánom činnosti doktoranda na príslušný semester.  

 

Doc. Tarcsiová sa vyjadrila, že takýto materiál nemá oporu v legislatíve a pre doktoranda je 

záväzný individuálny študijný plán doktoranda.  

PhDr. Ladislav Vaska, PhD. položil otázku, či by nemalo byť v smernici vyšpecifikované pre 

vedúcich katedier, že môžu zaťažiť doktoranda napr. len v PEDAGOGICKEJ činnosti, a nie 

vo výskumnej a pod.  

K tomuto sa vyjadrila doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD., že vždy by to malo byť na dohode 

katedry a ústavu a vedenia týchto pracovísk. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.  podotkla, že celá táto situácia súvisí so zmenou financovania 

doktorandského štúdia (financie poskytované priamo na doktoranda v minulosti a ich presun 

na vedu v súčasnosti). 

Doc. Tarcsiová zdôraznila, že kritériá by mali byť jasné pre všetkých študentov  

doktorandského štúdia. Prax ukáže, či postupom času bude potrebné smernicu upraviť.  

Mgr. Lampertová položila v súvislosti s vypisovaním cestovného príkazu otázku, čo 

v prípade, že si študent chce realizovať   kvalitatívny výskum na cvičných školách?  Členovia 

senátu sa zhodli na tom, že minimálne 3 ľudia by mali vedieť, kde je doktorand – vedúci 

katedry, riaditeľ ústavu a školiteľ doktoranda. Vypísaný cestovný príkaz tak môže byť jeden z 

dokladov, kde sa študent nachádza.  

Mgr. Lampertová sa opýtala, ako bude zabezpečená efektivita výkonu doktoranda? Členovia 

senátu považujú za dôležitú dohodu odborovej komisie, ako sa doktorandské štúdium bude 

organizovať.  

Mgr. Lampertová  požiadala o informáciu, kedy vstúpi smernica do platnosti.  

V prípade jej schválenia bude platná dňom  schválenia, teda 10.10.2012.  

Výsledok hlasovania (aj so zapracovaním navrhnutých zmien): 

Za: 11       Proti: 0      Zdržali sa: 5 

 

Bod 9. Rozšírenie ponuky študijného programu 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. vysvetlila členom senátu potrebu rozšírenia ponuky 

študijného programu učiteľstvo akademických predmetov – psychológia v kombinácii 

o možnosť kombinovať aj s učiteľstvom výchovných predmetov. 

Doc. Glasová zdôraznila, že je to reakcia na záujem uchádzačov o spoločný študijný program 

s inými  fakultami,  ale aj o možnosť vnútrofakultne sa kombinovať so študijným programom 

napr. Učiteľstvo umeleckovýchových a výchovných predmetov. 

Výsledok hlasovania:  

Za:  16   Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 2 AS UK PdF odporúča predložiť do VR rozšírenie ponuky študijného 

programu 

 

Bod 10. Komisie AS UK PdF 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. akcentovala, že všetci  členovia AS by mali pracovať aj 

v jednotlivých komisiách AS. Podobne aj študenti by sa mali prerozdeliť do jednotlivých 

komisií.  



Požiadala predsedov komisií, aby si overili, kto v komisiách reálne pracuje.  

Termín:  19.10.2012 

 

Bod 11. Návrh zmeny organizačnej štruktúry na katedre logopédie – zmena funkčného 

miesta odborného asistenta na funkčné miesto docenta  

Prof. Vančová informovala členov senátu o žiadosti prof. Kerekrétiovej na zmenu - 

prekvalifikovanie funkčného miesta OA na funkčné miesto docenta.  

Výsledok hlasovania:  

Za: 16      Proti: 0        Zdržal sa hlasovania: 0         

 

Uznesenie č.3   AS UK PdF súhlasí  s návrhom zmeny organizačnej štruktúry na katedre 

logopédie – zmena funkčného miesta odborného asistenta na funkčné miesto docenta  

 

Bod 12. Informácie z vedenia fakulty 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

Prof. Vančová informovala členov senátu o zasadnutí asociácie dekanov pedagogických 

fakúlt v SR a v ČR dňa  18. 9.2012  v Banskej Bystrici, kde bola prerokovávaná najmä novela 

zákona o VŠ a novela zákonníka práce. Tak isto informovala členov senátu o pripravovaných 

zmenách charakteru externého štúdia. Slovenská rektorská komisia prezentovala pred 

ministrom školstva svoje návrhy.   

Pani dekanka tiež zdôraznila, že informácie, ktoré odzneli  na zasadnutí asociácie dekanov 

ohľadne financovanie vysokých škôl nie sú potešujúce a je predpoklad, že v roku 2013 

vysoké školy pocítia v plnej miere dopad hospodárskej krízy.   

Vysoké školy pocítia tiež zmenu v oblasti práce na „dohodu“, pretože sa zvyšuje odvodové 

zaťaženie vysokých škôl a MŠVVŠ SR nenavýši budúci rok rozpočet o sumu zvýšenia 

odvodov. Toto zostane záťažou samotných VŠ. Pedagogická fakulta UK hľadá zákonné 

spôsoby riešenia tejto nepriaznivej situácie.  

V tejto súvislosti predsedníčka senátu predložila Návrh zmeny organizačného a legislatívneho 

zabezpečenia praktickej pregraduálnej prípravy pedagogických a odborných zamestnancov 

školstva (pedagogickej a odbornej praxe).  

 

PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. 

PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. zaujala stanovisko k predkladanému materiálu v zmysle, že 

je potrebné ho rozdiskutovať v rámci PdF UK, pretože je v ňom niekoľko nepresností (napr. 

zavedenie atestácia pedagóga do novely zákona). Čo by sme však mali podporiť, je 

poskytovanie kreditov cvičným pedagógom za vedenie praxí. Súhlasné stanovisko vyjadril aj 

doc. PaedDr. Zsolt Csefalvay, PhD. a PhDr. Viera  Andreánska, CSc. 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedla informáciu, že na tento AR sme dostali o 50% menej 

financií na realizáciu praxí. 

Prof. Vančová dala návrh, aby bol materiál prediskutovaný na  vedení fakulty a následne 

posunutý príslušnému prorektorovi.  

PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. preskúma možnosti na fakulte, ako presunúť peniaze na 

cvičné školy.  

Pani prodekanka poďakovala za zaslaný materiál k prijímacím pohovorom. Tento bol  

v stanovenej lehote sumárne  spracovaný a vyvesený na web stránky fakulty.  

Rozvrh pre ZS aj LS je spracovaný v AISe kompletne za celý rok. Pani prodekanka 

poďakovala všetkým rozvrhárom za ich prácu.  Doc. Csefalvay  sa vyjadril, že si prácu dr. 

Sokolovej váži a poďakoval  jej  za dobrú spoluprácu pri príprave rozvrhu.  



Informovala členov senátu, že bolo realizovaných veľa zmien v zápisných listoch študentov, 

ktoré sa riešili na študijnom oddelení. Oproti ostatným rokom sa  znížil  počet otváraných 

predmetov s nižším počtom študentov ako 10.  

Pripravuje sa nová univerzitná  webová stránka, ktorá bude prepojená s AISom, SAPom, 

knižnicou a pod. Z toho dôvodu je potrebné vyčistiť AIS a doplniť, príp. skorigovať údaje, 

ktoré sa tam nachádzajú, napr. sylaby, ILP, tézy a pod.  

V blízkej dobe sa plánuje aj stretnutie študijných poradcov. Pani prodekanka apelovala na 

študijných poradcov, aby boli  iniciatívnejší a sami zvolávali  študentov na spoločné 

stretnutia.   

Vedenie fakulty schválilo odmeny koordinátorom AISu.  

Bola rozposlaná tabuľka imatrikulácií na doplnenie mien za vedenie, katedry aj za AS.  

Doc. Csefalvay vzniesol pripomienku, že v budove na Šoltésovej nie sú ideálne podmienky na 

výučbu, napr. miestnosti  Š14, Š147, Š66.  

Prodekanka PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. sa vyjadrila, že vo všeobecnosti vieme o tomto 

stave,  ale postupne sa prebudovávajú priestory (niektoré svojpomocne), ale bolo by vhodné, 

aby každý prispel svojou energiou a zúčastňoval sa na skrášľovaní spoločného pracovného  

prostredia.  

Prof. Vančová poskytla komplexnejší pohľad na celú situáciu - sú tu úlohy, ktoré majú plniť 

určití ľudia, najmä vo vzťahu k verejnému obstarávaniu. Je to proces náročný a dlhodobý. 

Vnútorná správa cez prázdniny upravila niektoré priestory svojpomocne, za výrazného 

osobného prispenia vedúceho vnútornej správy  pána Lackoviča.  

 

Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

Prodekanka pre vedu a výskum doc. Tarcsiová informovala členov senátu, že v  auguste 2012 

sa konali obhajoby dizertačných prác.  

Študenti posledného ročníka denného doktorandského štúdia nedostávajú štipendium 

v nadštandardnej dĺžke štúdia, ale povinnosti si musia plniť, akoby stále boli dennými 

študentmi. Študentmi prestávajú byť až po úspešnej obhajobe dizertačných prác.  

V akademickom roku 2012 bolo prijatých 21 študentov na denné štúdium a  7 študentov na 

externé štúdium, z toho sa zapísali len piati.  

Obdržali sme pozitívnu hodnotiacu správu pracovnej skupiny AK na doktorandský stupeň 

študijného programu predškolská a elementárna pedagogika.   

Na pracoviská PdF bol zaslaný metodický  pokyn k národným a nadnárodným projektom.  

Tiež boli na pracoviská zaslané  výsledky vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti za 

jednotlivé pracoviská. Do budúcnosti je cieľom toto hodnotenie zjednodušiť a vyčleniť z neho 

doktorandov ako samostatne hodnotiacu skupinu.  

Máme vyhlásený 4.ročník ŠVOUČ . Pani prodekanka doc. Tarcsiová sa obrátila na študentskú 

časť AS pri podpore tejto činnosti a propagácii u študentov fakulty.  

Bola avizovaná komplexná akreditácia týkajúca sa vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti 

jednotlivých pracovísk.  V tejto súvislosti by bolo žiaduce plánovať publikovanie materiálov 

tak, aby s a do tejto akreditácie započítali. 

Pani prodekanka informovala, že prebieha reorganizácia oddelenia pre vedu a výskum .  

 

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

Doc. Mydlíková sa vyjadrila k hodnoteniam učiteľov študentmi. Pri spracovávaní týchto 

výsledkov pomáhali aj členovia AS za študentskú časť. Zozbieraných bolo  8 krabíc, celkovo 

bolo  3610 platných hodnotiacich lístkov a 121 neplatných hodnotiacich lístkov. V minulom 

AR hodnotili študenti svojich pedagógov o 2000 viac hárkami, ako predchádzajúci rok. Pani 

prodekanka apelovala na študentskú časť AS, aby aj v tomto roku podporovali u študentov 

hodnotiacu činnosť.   



Blíži sa obdobie ukončenia platnosti 26 študijných programov z komplexnej akreditácie 

(august/2013). Je potrebné vypracovať spisy a pripraviť ich nanovo do ďalšej akreditácie.   

Doc. Csefalvay položil otázku, aké budú zásadné akcenty zmien v hodnotení?  V odpovedi 

zaznelo vyjadrenie, že určite budú tvrdšie kritériá, avšak tieto ešte nie sú jasné vzhľadom na 

zmenu členov akreditačnej komisie.  

Doc. Tarcsiová dodala, že prof. Meško sa vyjadril v zmysle, že je paradox, že MŠVVŠ SR 

akcentuje  vedu a výskum, ale finančné prostriedky sa krátia, menej financií ide na APVV, 

KEGU a VEGU. Ak je akcent na vedu, tak by to štát mal aj dotovať. Predpokladá sa, že toto 

nie je schodná cesta pre zvyšovanie kvality VŠ. 

 

Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. 

Doc. Glasová informovala členov AS o zahraničnej spolupráci fakulty. Vrcholia informačné 

semináre k rozvojovým vzdelávacím programom, najmä zo strany SAAIC. Fakulta plánuje 

zvolať si zástupcov ústavov, aby sme boli efektívni a vedeli sa zapojiť do týchto projektov. 

Na UK PdF prebehne na konci októbra  aj seminár agentúry SAIA  k mobilite študentov 

a mladých vedeckých pracovníkov.  

Vyzvala študentov v AS, aby aktívnejšie spolupracovali s komisiou AS pre zahraničné styky. 

Tiež informovala, že na UK existujú univerzitné zmluvy s inými fakultami. Tiež sú aj ďalšie 

možnosti uzavretia takýchto zmlúv a možnosť vstúpiť do spolupráce (Štrassburg, Ústí nad 

Labem, Loyd). 

V novembri 2012 je plánované stretnutie katedrových koordinátorov mobilít erazmu kvôli 

postupu pri uznávaní kreditov z iných fakúlt.  

 

 

Bod 13. Rozličné 

Predsedníčka AS PhDr. Katarína Cabanová, PhD. informovala členov senátu, že v novembri 

sa pripravuje zasadnutie AS a z toho dôvodu je potrebná koordinácia termínov ďalších 

plánovaných akcií. 

Tiež informovala členov senátu, že AS UK bude zasadať dňa 24.10 2012.  

Oboznámila členov senátu, že AS dostal na vedomie list PhDr. Evy Fülöpovej, CSc. 

adresovaný pani dekanke. AS UK PdF zobral list na vedomie. Pani dekanka na uvedený list 

odpovedala.  

Predsedníčka senátu poskytla tiež informáciu, že AS UK PdF dostal z akademickej knižnice 

list  so sťažnosťou Mgr. Janečkovej a Mgr. Novákovej. Vzhľadom k tomu, že AS UK PdF 

nemá oprávnenie riešiť osobné vzťahy na pracoviskách,  agenda bola posunutá príslušnej 

prodekanke doc. Tarcsiovej, ktorá celú situáciu rieši s fakultnou právničkou.  

Členovia ZK AS UK PdF potvrdili svoju účasť na imatrikulácii dňa 16.10.2012 - PhDr. L. 

Vaska, PhD., JUDr. M. Kečkéšová, PhD. a na promóciách dňa 28.11.2012 doc. PaedDr. Z. 

Csefalvay, PhD. a PaedDr. Ficová, PhD. 

 

Predsedníčka AS UK PdF na záver poďakovala všetkým členom za účasť. 

 

 

 

 

V Bratislave: 10.10.2012                            Zapísala: Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. 

 

              Overila:  Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

                                                                                    PhDr. Katarína Cabanová, PhD.  


