
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 21.11.2012 
 

Prítomní členovia AS UK PdF:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Mgr. Tomáš Slovák 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Študentská agenda 

4. Návrh organizačného opatrenia  č. 4/2012 

5. Návrh na obsadenie miesta prodekana pre IIKS 

6. Akreditácia študijných programov 

7. Informácie o kritériách komplexnej akreditácie 

8. Výročná správa AS UK PdF  2012 

9. Informácie z vedenia fakulty 

10. Rozličné 

 

 

Bod 1. Otvorenie 

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

AS, hostí a následne navrhla zmenu programu – vymeniť poradie bodov programu bod č. 4 

Návrh organizačného opatrenia  č. 4/2012 za bod č. 6 Akreditácia študijných programov;  

a bod č. 5 Návrh na obsadenie miesta prodekana pre IIKS za bod č. 7 Informácie o kritériách 

komplexnej akreditácie. 

 

Následne dala hlasovať o zmene programu. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 20                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Program platný po odhlasovaní zmeny: 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Študentská agenda 

4. Akreditácia študijných programov 

5. Informácie o kritériách komplexnej akreditácie 

6. Návrh organizačného opatrenia  č. 4/2012  

7. Návrh na obsadenie miesta prodekana pre IIKS 

8. Výročná správa AS UK PdF  2012 

9. Informácie z vedenia fakulty 

10. Rozličné 

 

 

Bod 2. Kontrola uznesení 

Predsedníčka senátu PhDr. K.Cabanová, PhD. informovala, že všetky uznesenia vyplývajúce 

z minulého zasadnutia AS boli splnené.  

 



Bod 3. Študentská agenda 

Podpredseda AS PdF za študentskú komoru, R. Brigant, informoval členov AS o činnosti 

študentskej komory za obdobie od posledného zasadnutia senátu – o aktualizácii násteniek  

ŠK AS a snahe o užší kontakt so študentmi.  

Následne poprosil Mgr. A. Lampertovú o doplnenie informácií ohľadom prípravy univerzitnej 

Beánie, ktorá ich členom AS sprostredkovala a zároveň ich pozvala na toto kultúrno-

spoločenské podujatie.     

V poslednom bode ponúkol podpredseda R. Brigant v mene ŠK vedeniu pomoc pri 

organizácii Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 15.12.2012 od 10:00 do 13:00 hod. 

Predsedníčka PhDr. K.Cabanová, PhD. doplnila informácie o pripravovanej Beánii od Mgr. 

Sýkoru a poďakovala za ponúknutú pomoc. 

 

Bod 4. Akreditácia študijných programov 

V tomto bode prodekanka pre štúdium  PhDr. K.Vačková, PhD., v mene dekanky, požiadala 

členov AS o prerokovanie reakreditačných spisov študijných programov bakalárskeho 

a magisterského štúdia, ktorým končí akreditácia ku dňu 31. 8. 2012. Podotkla, že Katedra 

liečebnej pedagogiky nepožiadala o akreditáciu externej formy štúdia, ktoré má fakulta 

v ponuke a poukázala na možné komplikácie.  

Následne poprosila doc. PhDr. E. Mydlíkovú, PhD. o sprostredkovanie informácií o procese 

podávania akreditačných spisov, ktorá tento proces členom AS priblížila a poďakovala 

zainteresovaným katedrám za promptnú a precíznu tvorbu spisov. 

 

 

Podklady pre rokovanie dostali členovia AS vopred mailom.  

 

1. Žiadosť o prerokovanie návrhu bakalárskeho študijného programu učiteľstvo nemeckého 

jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických 

predmetov, v dennej aj externej forme štúdia. 

Uznesenie č. 1:   Akademický senát UK PdF odporúča predložiť do vedeckej rady 

akreditačný spis bakalárskeho študijného programu učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 

v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov, v dennej aj 

externej forme štúdia. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 1: 

Za: 20        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

2. Žiadosť o prerokovanie návrhu bakalárskeho študijného programu učiteľstvo francúzskeho 

jazyka a literatúry v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických 

predmetov, v dennej aj externej forme štúdia. 

Uznesenie č. 2:   Akademický senát UK PdF odporúča predložiť do vedeckej rady 

akreditačný spis bakalárskeho študijného programu učiteľstvo francúzskeho jazyka 

a literatúry v kombinácii v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov, 

v dennej aj externej forme štúdia. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 2: 

Za: 20        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

3. Žiadosť o prerokovanie návrhu reakreditácie bakalárskeho študijného programu španielsky 

jazyk a kultúra v študijnom odbore 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry, v dennej aj externej forme 

štúdia. 



Uznesenie č. 3:  Akademický senát UK PdF odporúča predložiť do vedeckej rady akreditačný 

spis bakalárskeho študijného programu španielsky jazyk a kultúra v študijnom odbore 2.1.32. 

cudzie jazyky a kultúry, v dennej aj externej forme štúdia. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 3: 

Za: 20        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 

 

4. Žiadosť o prerokovanie návrhu reakreditácie bakalárskeho študijného programu francúzsky 

jazyk a kultúra v študijnom odbore 2.1.32. cudzie jazyky a kultúry, v dennej aj externej forme 

štúdia. 

Uznesenie č.4:  Akademický senát UK PdF odporúča predložiť do vedeckej rady akreditačný 

spis bakalárskeho študijného programu francúzsky jazyk a kultúra v študijnom odbore 2.1.32. 

cudzie jazyky a kultúry, v dennej aj externej forme štúdia.  

Výsledok hlasovania o uznesení č. 4: 

Za: 20        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 

 

5. Žiadosť o prerokovanie návrhu bakalárskeho študijného programu učiteľstvo psychológie 

v kombinácii 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov, v dennej aj externej forme štúdia.  

Uznesenie č.5:   Akademický senát UK PdF odporúča predložiť do vedeckej rady akreditačný 

spis bakalárskeho študijného programu učiteľstvo psychológie v kombinácii v študijnom 

odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov, v dennej aj externej forme štúdia.  

Výsledok hlasovania o uznesení č. 5: 

Za: 20        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 

 

6. Žiadosť o prerokovanie návrhu bakalárskeho študijného programu špeciálna pedagogika 

1.1.6. špeciálna pedagogika, v dennej aj externej forme štúdia. 

Uznesenie č. 6:   Akademický senát UK PdF odporúča predložiť do vedeckej rady 

akreditačný spis bakalárskeho študijného programu špeciálna pedagogika v študijnom odbore 

1.1.6. špeciálna pedagogika, v dennej aj externej forme štúdia.  

Výsledok hlasovania o uznesení č. 6: 

Za: 20        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 

 

7. Žiadosť o prerokovanie návrhu reakreditácie magisterského študijného programu liečebná 

pedagogika v študijnom odbore 1.1.7. liečebná pedagogika, v dennej forme štúdia. 

 

Doc. PaedDr. H. Gregušová, CSc. poprosila o vyjadrenie vedúcej katedry liečebnej 

pedagogiky PaedDr. B. Kováčovú, PhD., k dôvodom nepodania žiadosti o akreditáciu 

externej formy štúdia.  PaedDr. B. Kováčová, PhD. uviedla ako dôvod nesúhlas garanta 

a vyjadrila presvedčenie, že by bolo vhodné požiadať o akreditovanie aj tejto formy štúdia.  

 

Uznesenie č. 7:   Akademický senát UK PdF odporúča garantke odboru liečebná pedagogika, 

prof. PhDr. M. Horňákovej, PhD. vypracovanie akreditačného spisu magisterského študijného 

programu liečebná pedagogika 1.1.7. liečebná pedagogika, aj v externej forme štúdia. 

Výsledok hlasovania o uznesení č. 7: 

Za: 19        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 1 

 

Bod 5.  Informácie o kritériách komplexnej akreditácie 

Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium, doc. PaedDr. D. Tarcsiová, PhD., 

sprostredkovala členom AS informácie ohľadom komplexnej akreditácie. Upozornila na 

kritérium, podľa ktorého sa budú akreditovať všetky vedecké oblasti, ktoré PdF zabezpečuje.  



Ďalej tlmočila členom AS žiadosť prof. Mistríka o pripomienky ku kritériám komplexnej 

akreditácie. Upozornila na kritické časti kritérií komplexnej akreditácie, ktoré považuje pre 

pedagogické fakulty za diskriminačné – oblasť personálneho zabezpečenia, výstupov, objemu 

finančných prostriedkov z grantov, citácie diel pred r. 2007.  

Doc. PaedDr. D. Valachová, PhD. informovala, že komisia pre vedu a rozvoj už vypracovala 

pripomienky k akreditačným kritériám.  

Prof. PaedDr. Z. Cséfalvay, PdD. poukázal na hodnotenie publikačnej činnosti a na rozdiely 

medzi kritériami EVIPUBu a akreditačnej komisie.     

 

Bod 6. Návrh organizačného opatrenia  č. 4/2012 

Doc. PhDr. J. Lysý, CSc. vysvetlil dôvody zmien názvu  Katedry etickej výchovy 

a občianskej náuky Pdf UK a požiadal členov AS o schválenie organizačného opatrenia č. 

4/2012, ktoré mení názov katedry na „Katedra etickej a občianskej výchovy“. 

Uznesenie č. 8:   Akademický senát UK PdF schvaľuje organizačné opatrenie č. 4/2012 

Výsledok hlasovania o návrhu organizačného opatrenia č. 4/2012: 

Za:  20        Proti: 0         Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

 

Bod 7. Návrh na obsadenie miesta prodekana pre IIKS 

Doc. PhDr. E. Mydlíková, PhD. v mene dekanky predniesla potrebu prodekana pre IIKS 

a poprosila PaedDr. R. Osaďana, PhD. o predstavenie svojej vízie pre túto pozíciu.  

PaedDr. R. Osaďan, PhD. stručne popísal svoje doterajšie pôsobenie a predstavil plán pre 

pozíciu prodekana pre IIKS. Za dôležité označil najmä zmeny na webovej stránke fakulty, 

komunikáciu s CIT a e-learnig.  

Prof. PaedDr. Z. Cséfalvay, PhD. poprosil o ozrejmenie dôvodov pre vytvorenie miesta 

prodekana pre IIKS a o vyjadrenie Dr. Osaďana ku kompetentnosti vykonávať takúto funkciu. 

PaedDr. K. Cabanová, PhD. ozrejmila dôvody vedúce k vytvoreniu daného miesta a odkázala 

členov AS na Štatút  UK, v ktorom je definovaná táto pozícia a k nej prislúchajúce 

kompetencie.  

PaedDr. Osaďan, PhD. argumentoval skúsenosťami v tejto oblasti.  

PaedDr. L. Ficová, PhD. sa pýtala Dr. Osaďana na konkrétne plány v oblasti e-learningu, na 

ktoré v krátkosti reagoval.  

PhDr. K. Vačková, PhD. tiež vyjadrila potrebu obsadenia miesta prodekana pre IIKS.  

 

Hlasovanie o obsadení miesta prodekana pre IIKS prebehlo tajne pod dohľadom volebnej 

komisie 

Uznesenie č. 9:   Akademický senát UK PdF schvaľuje návrh na obsadenie miesta prodekana 

pre IIKS  

Výsledky hlasovania: 

Za:  11         Proti: 4            Zdržal sa hlasovania: 5 

 

Bod 8.    Výročná správa AS 

Predsedníčka senátu požiadala predsedov komisií a študentskú komoru o zaslanie podkladov 

pre tvorbu výročnej správy AS. 

 

Bod 9. Informácie z vedenia 

PhDr. K. Vačková, PhD poskytla členom AS informácie o riešení otázky pedagogických 

a odborných praxí, o zmene ich financovania a o stretnutí riaditeľov cvičných škôl 



a metodikov pre praxe /4. 12. 2012/. Pripomenula Deň otvorených dverí PdF, ktorý sa 

uskutoční 15. 12. 2012. Ďalej informovala o pripravovanom študijnom programe v spolupráci 

s PriF. Diskusia: 

Doc. Valachová sa pýtala p. prodekanky na konkrétne prerozdeľovanie finančných 

prostriedkov na cvičné školy vzhľadom na ich právnu (ne)subjektivitu. Prodekanka 

odpovedala, že finálna verzia prerozdeľovania ešte nie je dokončená a aj táto pripomienka 

bude zohľadnená a prerokovaná.  

Dr.  Kečkéšová upozornila na viazanosť finančných prostriedkov na realizáciu praxí. 

Prodekanka potvrdila , že finančné prostriedky sú účelovo viazané. 

 

Tajomníčka Mgr. Poláčiková informovala o špecifikách nákupu tovarov a služieb na fakulte 

a o novovysúťaženom dodávateľovi kancelárskych potrieb. Ďalej informovala 

o uskutočnených školeniach BOZP, ako aj o ochrane osobných údajov a o „Mikulášskom 

posedení“  pre zamestnancov PdF.  

Diskusia: 

Doc. Valachová sa pýtala p. tajomníčky na nákup výtvarného materiálu, ktorý vo svojom 

sortimente nemá vysúťažený dodávateľ kancelárskych potrieb. Tajomníčka prisľúbila pomoc 

pri riešení tejto situácie.  

 

Doc. PhDr. E. Mydlíková, PhD. informovala o pripravovaní hodnotenia pedagógov študentmi 

a poprosila o pomoc pri jeho realizácii ŠK AS.  

 

Doc. PhDr. M. Glasová, PhD. informovala o študijných pobytoch a moblitách, ich 

financovaní cez program LPP Erazmus. Ďalej o národnom štipendijnom programe 

a bilaterálnych zmluvách medzi univerzitami.  

 

Bod 10. Rozličné 

PhDr. L. Vaska, PhD. sprostredkoval členom AS UK PdF informácie z Rady vysokých škôl, 

najmä o pripomienkovaní návrhu Metodiky  rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné 

vysoké školy na rok 2013 ako i o dianí na Trenčianskej Univerzite.  

 

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

 

 

 

 

V Bratislave: 21.11.2012                            Zapísal: Mgr. Michal Gabarík 

 

              Overila:  Mgr. Katarína Kánová 

                                                                                   PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 


