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Zápisnica zo zasadnutia  

Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK 

dňa 10. 5. 2017 

 

Začiatok zasadnutia:    13:00  

Miesto konania zasadnutia:  R-125 (Račianska ul. č. 59)  

Prítomní:      podľa prezenčnej listiny  

Návrh programu zasadnutia:  

(podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení 

3. Výsledky elektronického hlasovania 

4. Študentská agenda 

5. Organizačné opatrenie č. 3/2017 

6. Výročná správa o hospodárení PdF UK za rok 2016 

7. Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na rok 2017 

8. Výročná správa AS PdF UK za rok 2016                  

9. Voľba prodekana pre rozvoj 

10.Študijný program LP 

11.Zmena garanta 

12.Ponuka bc. študijných programov AR 2018/2019 

13.Informácie z vedenia UK PdF 

14.Informácie z AS UK 

15.Rozličné  

 

1. Otvorenie a privítanie hostí 
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.  

 

Uznesenie č. 1/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh programu zasadnutia akademického senátu dňa 10. 05. 2017: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení 

3. Výsledky elektronického hlasovania 

4. Študentská agenda 

5. Organizačné opatrenie č. 3/2017 

6. Výročná správa o hospodárení PdF UK za rok 2016 

7. Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na rok 2017 

8. Výročná správa AS PdF UK za rok 2016                  

9. Voľba prodekana pre rozvoj 

10. Študijný program LP 

11. Zmena garanta 

12. Ponuka Bc. študijných programov AR 2018/2019 
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13. Nápojové automaty 

14. Návrh na odvolanie prof. PaedDr. Boženy Šupšákovej, PhD. z funkcie členky VR PdF UK 

15. Návrh na vymenovanie prof. PhDr. Márie Kožuchovej, CSc. do funkcie členky VR PdF 

UK 

16. Informácie z vedenia UK PdF 

17. Informácie z AS UK 

18. Rozličné  

 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

 

2. Kontrola uznesení  

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. konštatovala, že uznesenia sú splnené. 

 

3. Výsledky elektronického hlasovania – Upravený Harmonogram štúdia na PdF UK v AR 

2017/2018 

Tajomníčka senátu PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. oboznámila senát s výsledkami 

elektronického hlasovania o upravenom Harmonograme štúdia na PdF UK v akademickom 

roku 2017/2018, ktorý bol schválený dňa 17.03.2017. 

 

Uznesenie č. 1/3/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

upravený Harmonogram štúdia na PdF UK v akademickom roku 2017/2018. 

 

HLASOVANIE: 

ZA: 16 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

NEHLASOVALO: 5 

 

4. Študentská agenda 

Senátorka Zuzana Pallová informovala za študentskú časť senát o podujatiach, ktoré sa 

uskutočnili na pôde univerzity, resp. fakulty: Konvent UK a kampaň Dobrák od kosti. 

 

Konvent UK 

Dňa 22. marca 2017 sa v priestoroch budovy univerzity na Šafárikovom námestí uskutočnilo 

pod záštitou rektora UK a predsedu Akademického senátu UK spoločné stretnutie 

študentských reprezentácií na UK. V rámci programu sa uskutočnili dve sekčné kolá: Štúdium 

a internacionalizácia na UK a Sociálne záležitosti a značka UK. Ich obsahom bolo 

sprostredkovanie informácií, diskusia, reflexia aktuálneho stavu a návrhy na riešenie vo forme 

výstupov zo sekčných kôl (adresovaných pre najvyššie reprezentácie študentov na úrovni 

štátu i univerzity a vedenie univerzity). Medzi prediskutované oblasti patrilo priznávanie 

sociálnych štipendií, vytváranie priaznivejších podmienok na štúdium a tvorivú činnosť pre 

nadpriemerných študentov, zjednotenie pojmu študent na účely využívania zliav na cestovné, 

otázky týkajúce sa ubytovania a stravovania, vytvorenia komplexného informačného systému, 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2017/170306_Program_Konvent_UK_2017.pdf
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budovania značky UK, taktiež zlepšenia medzifakultnej spolupráce, dostupnosti výsledkov 

študentskej ankety, ako aj možností redukcie administratívnej záťaže spojenej so štúdiom, 

podpory postdoktorandských miest a navýšenia grantov UK. S výsledkami konventu bol 

oboznámený Akademický senát UK a ďalej sa budú riešiť v rámci jednotlivých komisií. 

Podklady budú zaslané predsedníčke AS PdF UK. 

 

Kampaň Dobrák od kosti 

Prostredníctvom nadácie Kvapka Nádeje prebieha celoslovenská verejnoprospešná kampaň 

Dobrák od kosti zameraná na podporu Národného registra darcov kostnej drene. V dňoch od 

2. do 16. mája 2017 privíta UK na pôde svojich fakúlt a súčastí ambasádorov tejto 

kampane. Jej cieľom je popularizovanie problematiky transplantológie a získavanie nových 

darcov. Kampaň sa začala 2. mája 2017 v budove UK na Šafárikovom námestí a dňa 

03.05.2017 sa konala na pôde Pedagogickej fakulty v budove na Šoltésovej. 

 

5. Organizačné opatrenie č. 3/2017 

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

vedúceho Katedry románskych jazykov a literatúr PhDr. Mojmíra Maloveckého, PhD., 

vedúceho Katedry logopédie prof. PaedDr. Zsolta Cséfalvaya, PhD. a návrhu prof. PhDr. 

Márie Vajičkovej, CSc. predložila návrh organizačného opatrenia týkajúci sa zmien 

v organizačnej štruktúre a štruktúre pracovných miest PdF UK a požiadala senát o jeho 

podporu. 

 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

Uznesenie č. 2/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh Organizačného opatrenia č. 3/2017. 

 

6. Výročná správa o hospodárení PdF UK za rok 2016 

Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., predložila senátu Výročnú správu a 

odovzdala slovo vedúcej ekonomického oddelenia, Mgr. Stele Ištvánfyovej, ktorá 

skonštatovala, že správa bola spracovaná v zmysle platných zákonov o účtovníctve, 

predstavuje celkové zhodnotenie hospodárenia fakulty s vykázaným kladným hospodárskym 

výsledkom. 

 

Následne vystúpil predseda finančnej komisie AS PdF UK, PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. 

Uviedol, že finančná komisia materiál prerokovala a odporučil senátu jeho schválenie. 

 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

http://www.kvapkanadeje.sk/
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Uznesenie č. 3/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s čl. 

17 ods. 2 písm. g) Štatútu PdF UK schvaľuje Výročnú správu o hospodárení PdF UK za rok 

2016. 

 

7. Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na rok 2017 

Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., predstavila materiál a odovzdala slovo 

vedúcej ekonomického oddelenia, ktorá konštatovala, že tento rozpočet nikdy nie je konečný 

a odpovedala na technické otázky Mgr. Kataríny Minarovičovej PhD. a senátorky Pallovej. 

Predseda finančnej komisie PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. odporučil senátu materiál 

schváliť. 

 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

Uznesenie č. 4/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s čl. 

17 ods. 2 písm. e) Štatútu PdF UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na rok 

2017. 

 

8. Výročná správa AS PdF UK za rok 2016 

Predsedníčka AS Pdf UK, PhDr. Katarína Cabanová, PhD. predstavila materiál a otvorila 

rozpravu - k materiálu neboli evidované žiadne pripomienky. 

 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

Uznesenie č. 5/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

Správu o činnosti Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK za rok 2016. 

 

9. Voľba prodekana pre rozvoj 

Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., predstavila senátu návrh na schválenie 

prodekanky pre rozvoj. Skonštatovala, že táto funkcia nebola na fakulte zastúpená rok a pol, 

v súčasnosti je potrebné agendu efektívnejšie rozdeliť, aj vzhľadom na perspektívne 

rozvojové projekty a potrebu vysporiadať sa s požiadavkami akreditácie. Ďalej skonštatovala, 

že doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. navrhovaná do tejto funkcie, pôsobí na fakulte 

dlhoročne, v súčasnosti ako hlavná fakultná koordinátorka pre študentov so znevýhodnením a 

je veľmi dobre orientovaná v oblasti akreditácie. 

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. vyslovila presvedčenie, že jej dlhoročné skúsenosti 

s chodom fakulty jej môžu byť oporou pri vykonávaní funkcie. 
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PaedDr. Dagmar Blight, PhD. smerovala na doc. PaedDr. Janu Lopúchovú, PhD. otázku vízií 

smerom do budúcnosti. Doc. Lopúchová odpovedala, že jedným z najdôležitejších cieľov 

bude zvládnutie plánovanej akreditácie a reakreditácie. 

Mgr. Katarína Minarovičová PhD.sa zaujímala o otázku kompetencií vo funkcii. Dekanka 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. odpovedala, že sa v nezmenenej podobe prenesú 

kompetencie, ktorými disponoval predchádzajúci prodekan pre rozvoj. 

Predsedníčka Volebnej komisie PdF UK Mgr. Monika Šulovská, PhD. vyhlásila výsledky 

tajnej voľby: 

HLASOVANIE: 

ODOVZDANÉ HLASY: 14 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

NEPLATNÉ: 0 

 

Uznesenie č. 6/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tajným 

hlasovaním schvaľuje návrh dekanky fakulty na vymenovanie doc. PaedDr. Jany Lopúchovej, 

PhD. do funkcie prodekanky pre rozvoj. 

 

10. Študijný program LP 

Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., predložila upravený študijný program 

Liečebná pedagogika. K materiálu vznikla rozprava. 

Do diskusie k zmene názvu štátnej skúšky z psychoterapie sa zapojili: PhDr. Katarína 

Cabanová, PhD., PhDr. Viera Andreánska, CSc., doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., mim. prof., 

PaedDr. Dagmar Blight PhD., doc. RNDr.  Edita Partová, CSc., prof. PaedDr. Alica Vančová, 

CSc., Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., PaedDr. Anežka Hamranová., PhD. 

Na otázky v rámci diskusie odpovedali hostia z Katedry LP Prof. PhDr. Marta Horňáková, 

PhD a Mgr. Pavol Janoško, PhD.  

V závere Mgr. Martin Kuruc, PhD. navrhol pozmenenie názvu štátnej skúšky na: Teórie 

psychoterapie a rodinnej terapie. S týmto návrhom súhlasila PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

aj prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. a ostatní prítomní senátori. 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. rozpravu uzavrela a navrhla prijať nižšie 

uvedené uznesenie. 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

Uznesenie č. 7/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s čl. 

17 ods. 7 Štatútu UK PdF prerokoval návrh dekanky fakulty na akreditáciu študijného 

programu magisterského stupňa dennej a externej formy štúdia Liečebná pedagogika 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/ustavy/ustav-psychologickych-a-logopedickych-studii/zamestnanci/paeddr-anezka-hamranova-phd/
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v študijnom odbore 7524 Liečebná pedagogika a odporúča dekanke fakulty predložiť návrh 

na akreditáciu so zapracovanými pripomienkami členov senátu Vedeckej rade PdF UK. 

11.Zmena garanta 

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová CSc. predložila na základe žiadostí vedúceho 

Katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PaedDr. Róberta Osaďana, PhD., návrh na 

prerokovanie zmien garanta a spolugaranta študijného odboru 7536 (1.1.5) predškolská 

a elementárna pedagogika. 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

Uznesenie č. 8/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

I .  p r e r ok ov a l   

návrh zmien v zabezpečovaní študijných programov: zmena garanta z prof. PaedDr. Boženy 

Šupšákovej, PhD. na prof. PhDr. Máriu Kožuchovú, CSc. a zmenu spolugaranta a 

zabezpečujúceho docenta z doc. PaedDr. Dušana Kostruba, PhD. na doc. PaedDr. Katarínu 

Žilkovú, PhD. študijného odboru 7536 (1.1.5) Predškolská a elementárna pedagogika v 

študijných programoch Predškolská a elementárna pedagogika (bakalársky a doktorandský 

stupeň dennej a externej formy štúdia) a Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (magisterský 

stupeň dennej a externej formy štúdia). 

II. o d po r úča 

dekanke fakulty predložiť návrh zmien v zabezpečovaní študijných programov podľa bodu I. 

tohto uznesenia Vedeckej rade PdF UK. 

 

12. Ponuka Bc. študijných programov AR 2018/2019  

Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. predložila materiál Ponuka štúdia (Bc. a LG) 

na PdF UK pre akademický rok 2018/2019 spolu so všeobecnými informáciami o prijímacom 

konaní pre bakalárske štúdium pre AR 2018/2019. Dekanka fakulty požiadala senát o jeho 

podporu.Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. informovala o pretrvávajúcich 

problémoch v rámci medzifakultnej spolupráce a o nedodržiavaní univerzitného 

harmonogramu zapisovania predmetov študentmi stanoveného na univerzitnej úrovni, zo 

strany fakúlt. Situácia je stále v riešení, dekani fakúlt odmietli spoluprácu, resp. zjednotenie 

harmonogramu, bez udania dôvodu. 

Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., mim. prof. navrhol vydiskutovať tieto problémy na fóre 

univerzity, napr. prostredníctvom stretnutia členov Pedagogickej komisie PdF UK 

s Pedagogickou komisiou PriF UK, FTVŠ UK a podobne. 

Senátor Bc. Maroš Gápa sa zaujímal o možnosť zavedenia prijímacích skúšok na vybrané 

študijné odbory. 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/ustavy/ustav-psychologickych-a-logopedickych-studii/zamestnanci/paeddr-anezka-hamranova-phd/
https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/ustavy/ustav-psychologickych-a-logopedickych-studii/zamestnanci/paeddr-anezka-hamranova-phd/
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Reagoval doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., mim. prof. s vysvetlením, že v duchu súčasných 

trendov sa na univerzitách nekonajú prijímacie skúšky, študenti sa na štúdium slobodne 

zapisujú a je na nich, či zvládnu nároky štúdia, ktoré si zvolili. 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

 

Uznesenie č. 9/5/2017 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so 

Štatútom PdF UK 

I .  s chv aľ u j e  

ponuku bakalárskeho štúdia pre akademický rok 2018/2019, všeobecné informácie o 

prijímacom konaní pre bakalárske štúdium pre akademický rok 2018/2019 a podrobné kritériá 

pre prijímacie konanie pre bakalárske štúdium v akademickom roku 2018/2019. 

II. s chv aľ u j e  

ponuka študijných programov pre spojené bakalárske a magisterské štúdium v akademickom 

roku 2018/2019, všeobecné informácie o prijímacom konaní pre spojené bakalárske a 

magisterské štúdium v študijnom programe Logopédia pre akademický rok 2018/2019 a 

podrobné kritériá prijímacieho konania pre spojené bakalárske a magisterské štúdium 

v študijnom programe Logopédia. 

 

13. Nápojové automaty 

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

prenájmu priestoru na prevádzku nápojového automatu v budove PdF na Račianskej 59. 

 

HLASOVANIE: 

ZA: 14 

PROTI: 0 

ZDRŽALO SA: 0 

AS materiál prerokoval a odporučil predložiť podľa platných predpisov na RUK. 

 

14. a 15.  Návrh na odvolanie prof. PaedDr. Boženy Šupšákovej, PhD. z funkcie členky VR 

PdF UK a Návrh na vymenovanie prof. PhDr. Márie Kožuchovej, CSc. do funkcie členky 

VR PdF UK 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. navrhla spojiť body návrhu dekanky na 

vymenovanie / odvolanie členov Vedeckej rady PdF UK do jedného tajného hlasovania. 

Predsedníčka Volebnej komisie PdF UK Mgr. Monika Šulovská, PhD. vyhlásila výsledky 

tajnej voľby: 

  

HLASOVANIE: 

ODOVZDANÉ HLASY: 14 

ZA: 14 

PROTI: 0 
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ZDRŽALO SA: 0 

 

Uznesenie č. 10/5/2017 

Akademický senát  Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s čl. 

17 ods. 5 písm. b) Štatútu PdF UK tajným hlasovaním 

 

I. schvaľuje 

 

návrh dekanky fakulty na odvolanie prof. PaedDr. Boženy Šupšákovej, PhD. z funkcie členky 

Vedeckej rady PdF UK. 

 

II. schvaľuje 

návrh dekanky fakulty na vymenovanie prof. PhDr. Márie Kožuchovej, CSc. a doc. RNDr. 

Edity Partovej, CSc. do funkcií členiek Vedeckej rady PdF UK. 

 

 

16. Informácie z vedenia UK PdF 

Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová CSc. 

- informovala o plánovanej rekonštrukcii v budove na Šoltésovej, vďaka ktorej sa 

rozšíri ponuka učební a ateliérov, verejné obstarávanie však bude trvať niekoľko 

mesiacov a rekonštrukcia bude limitovaná finančnými prostriedkami, 

- konštatovala celkovo vyšší počet uchádzačov o štúdium na fakulte, oproti minulému 

roku. 

 

Senátor Bc. Maroš Gápa sa v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou informoval 

o možnostiach vymaľovania chodieb. Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová CSc., 

uviedla, že možnosti závisia od finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii. 

 

Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. 

- informovala, že aktuálne je evidovaných 1814 uchádzačov o štúdium na Pdf UK, 

- šesť katedier (katedry: slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a literatúry, 

psychológie a patopsychológie, pedagogiky a sociálnej pedagogiky, špeciálnej 

pedagogiky, výtvarnej výchovy) neotvorí niektoré zo svojich študijných programov 

z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov, 

- od budúceho týždňa budú prebiehať prijímacie skúšky na vybrané študijné programy, 

- vstúpila do platností nová smernica, ktorou sa povinnosť uvádzať v záverečnej práci 

cieľ práce nahrádza uvedením anotácie, pre terajších študentov stále platia pôvodné 

schémy, 

- oboznámila senát s termínmi promócií - bakalárske promócie: 07.07.2017 a 

10.07.2017,  

magisterské promócie: 20.07.2017 a 21.07.2017,  

- ďalej informovala o zmene fakultnej rozvrhárky, ktorou bude Dr. Nemcová z Katedry 

predprimárnej a primárnej pedagogiky, nahradí Dr. Nagyovú, 

- prebehlo disciplinárne konanie na návrh dekanky fakulty.  Disciplinárna komisia 

posúdila návrh a pristúpila k návrhu na uloženie opatrenia v predmetnej veci  

Prodekanka Mgr. Eva Faithová, PhD. 

- informovala o narastajúcom počte absolventov stáží, 

- uviedla, že uchádzači o štipendiá cez UK by ich mali dostať (štandardné štipendiá na 

4,5 mesiaca), pričom poukázala na možnosť žiadať o štipendiá aj individuálne, 

prostredníctvom agentúry SAIA, 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/ustavy/ustav-psychologickych-a-logopedickych-studii/zamestnanci/paeddr-anezka-hamranova-phd/
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- venovala sa otázke propagácie mobilít ERAZMUS+ medzi študentami – snaha 

o efektívnejšiu propagáciu a výber najvhodnejšej cieľovej skupiny, napr. študenti 2. 

ročníka Bc. štúdia, v 3. ročníku by mali čas na prípadné dobratie predmetov, 

- možnosť účasti na mobilitách majú aj učitelia, 

- propagácia mobilít sa rozbieha prostredníctvom fakultnej facebookovej stránky, 

z dôvodu nízkej sledovanosti oficiálnej webovej stránky fakulty. 

 

Prodekanka doc. RNDr.  Edita Partová, CSc. 

- informovala o získaní dvoch grantov APVV a piatich grantov pre mladých učiteľov, 

- konštatovala výrazné zlepšenie publikačnej činnosti v indexovaných odborných 

časopisoch, z dvoch na šesť, oproti minulému roku 

- študenti sa úspešne zapojili a niekoľkí aj umiestnili v rámci ŠVOUČ, všetky výsledky 

budú známe v júni. 

 

Prodekan PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. 

- informoval o spustení študentskej ankety (hodnotenie výučby študentami), 

- o pokračovaní migrácie e-mailov, 

- poukázal na potrebu efektívnejšej propagácie akcií a workshopov organizovaných na 

pôde fakulty - chýba fotodokumentácia z akcií a problémom je ich včasné 

nahlasovanie. 

 

Tajomníčka fakulty Mgr. Eva Poláčiková 

- informovala o schválení prenájmu kávomatov a o prijatí uznesenia o predĺžení zmluvy 

nápojových automatov, 

- ďalej informovala o havarijných stavoch v budovách fakulty, ktoré bolo potrebné 

riešiť za uplynulé obdobie: 

- havarijný stav kanalizácie v budove na Šoltésovej - dekanka v tejto súvislosti 

apelovala na zástupcov študentov, aby inštruovali študentov neupchávať WC 

nevhodným odpadom, 

- v podateľni v budove na Račianskej bola prasknutá stúpačka, 

- na Katedre výtvarnej výchovy v budove na Šoltésovej je prasknuté potrubie v stene, čo 

spôsobuje vlhnutie múrov. 

 

17. Informácie z AS UK  

Predsedníčka senátu  

PhDr. Mojmír Malovecký PhD. 

- informoval o záveroch rozporového konania k návrhu zákona o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania, o akceptovaní pripomienok k zákonu, ktorým sa mení 

a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o uzneseniach zo zasadnutia 

RVŠ k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania Učiace sa Slovensko, 

- rozporové konanie prinieslo posun v tom, ako sa bude riešiť prechodné obdobie medzi 

novelou zákona a akreditáciami – boli akceptované pripomienky, ktoré vyšli zo senátu 

AS UK, pripomienky nadnášali aj iné vysoké školy, 

- diskusia zahŕňala aj otázku vytvárania Akreditačnej agentúry, boli akceptované 

ustanovenia, ktoré upravujú proces tvorby študijného programu, aj to, že 

v prechodnom období by mal byť platný štatút UK, 

- skonštatoval, že v prípade materiálu Učiace sa Slovensko nebol dodržaný časový 

harmonogram pripomienkového konania 
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Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., mim. prof. sa zaujímal, v akom časovom horizonte sa 

pohybuje perspektíva ukončenia pripomienkovacieho procesu. 

PhDr. Mojmír Malovecký PhD. skonštatoval, že podľa zámerov MŠVVaŠ SR by už od 

01.01.2018 mal fungovať nový systém. 

18. Rozličné 

Senátor Bc. Maroš Gápa položil otázku, prečo bola magisterská bloková prax presunutá do 

letného semestra. 

Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. odpovedala, že po komunikácií s katedrami sa 

dospelo k výmene magisterskej blokovej praxe do letného semestra. Dôvodom je navýšenie 

počtu hodín – po novom prax prebieha v rámci šiestich, nie štyroch týždňov, čo predstavuje 

polovicu semestra, kedy sú študenti ospravedlnení z výučby, musia však naplniť štandardné 

požiadavky predmetov. Letný semester sa ukázal priaznivejší pre zaradenie praxe, keďže 

končiaci študenti v ňom majú menší počet povinných a dôležitých predmetov, z ktorých budú 

vykazovať absenciu. 

V nadväznosti na to sa presunuli praxe študentov prvého ročníka Mgr. štúdia do zimného 

semestra (aby mohli byť umiestnení na školách). 

Zmenilo sa aj rozloženie priebežnej praxe Bc. štúdia, ktorá prebiehala vždy v piatok. Na tento 

deň je v rozvrhoch škôl zaraďovaných najmenej hodín, v dôsledku čoho chýbala rôznorodosť 

predmetov. Presun priebežnej praxe do jedného týždňa v bloku znamená pre študentov väčšiu 

možnosť pozorovať predmety svojej aprobácie. 

 

V Bratislave 10.05.2017 

Zapísala: Zuzana Pallová 

Overil: PaedDr. Dagmar Blight, PhD. 

 

 

 

PhDr. Katarín Cabanová, PhD. 

predsedníčka AS UK PdF 

https://www.fedu.uniba.sk/sucasti/ustavy/ustav-psychologickych-a-logopedickych-studii/zamestnanci/paeddr-anezka-hamranova-phd/

