
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 12.02.2014 
 

Prítomní členovia AS UK PdF:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 
Program: 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Výsledky elektronického hlasovania 

4. Študentská agenda 

5. Návrh organizačného opatrenia  č. 1/2014 

6. Návrh na obsadenie miesta prodekana pre vzdelávaciu činnosť 

7. Výročná správa UK PdF  2013 

8. Doplnok harmonogramu AR 2013/2014 

9. Informácie o postupe komplexnej akreditácie 

10. Informácie z vedenia fakulty 

11. Rozličné 
 

 

1. bod  Otvorenie 

 

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

členov AS ako aj predsedníčku volebnej komisie Mgr.art. Evu Plesníkovú, PhD.  

 

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

programu v bode 5 o  návrh organizačného opatrenia  č. 2/2014. Dala hlasovať 

o zmene programu. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 18                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

2. bod: Kontrola uznesení 

 

Predsedníčka AS konštatovala, že uznesenia AS  boli splnené, uznesenie č. 5 zo dňa 

13. 11. 2013 trvá. 

 

3. bod Výsledky elektronického hlasovania 

Tajomníčka AS informovala o výsledkoch el. hlasovania  

 návrh štatútu ŠVOUČ 

schválené 3. 12. 2013; za: 15, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0, nehlasovalo: 6 

 

 materiál – Bufet pre študentov 

schválené 5. 12. 2013; za: 19, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0, nehlasovalo: 2 

 



 návrh dodatku k Študijnému poriadku UK PdF 

schválené  13. 12. 2013; za: 14, proti: 0, zdržalo sa hlasovania: 0,  

nehlasovalo: 7 

 

4. bod Študentská agenda 

 

Podpredseda ŠK AS UK PdF Bc. Róbert Brigant informoval o činnosti študentskej 

komory: 

 vytvorenie mailu študentskej komory, kde sa môžu študenti kontaktovať na 

členov ŠK, 

 tlmočenie podnetov od študentov – hygiena na sociálnych zariadeniach, 

 bola realizovaná úprava nástenky ŠK. 

Mgr. Katarína Priesterová informovala o činnosti súvisiacej so ŠRVŠ: 

 spolupráca ŠRVŠ s rektorskou konferenciou, 

 tzv. krabica podnetov, ktorá bola vyhodnotená a podnety boli poskytnuté 

dekanke UK PdF, ako najvýznamnejšie podnety boli zaznamenané hygiena 

na toaletách, pripomienky a podnety riešilo vedenie v bode č. 10 

 

5. bod Návrh organizačného opatrenia  č. 1/2014 

 

Pani dekanka predniesla a zdôvodnila návrhy organizačných opatrení. Prvý bol návrh 

na zmenu názvu  Centra výskumu preprimárnej a primárnej pedagogiky Pdf UK, 

Ústavu pedagogických vied a štúdií na Centrum výskumu v predprimárnej 

a primárnej pedagogike PdF UK, Ústavu pedagogických vied a štúdií. Následne 

prebehlo hlasovanie. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 18                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 1: 

AS PdF UK schvaľuje predložené organizačné opatrenie č. 1/2014. 

 

 

 

Druhým bol návrh organizačného opatrenia  č. 2/2014 

 

Návrh na vytvorenie pozície hlavný metodik pre Ais2, rozvrh a praxe. Následne 

prebehlo hlasovanie. Pani dekanka ešte upozornila na chybu v dátume účinnosti 

organizačného opatrenia, správne malo byť uvedené od 1. 3. 2014. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 18                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

Uznesenie č. 2: 

AS PdF UK schvaľuje predložené organizačné opatrenie č. 2/2014. 

 

 

 

6. Návrh na obsadenie miesta prodekana pre vzdelávaciu činnosť 

 

Pani dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. navrhla na miesto 

prodekana pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežku HAMRANOVÚ, PhD.,  



predstavila ju a odôvodnila svoju voľbu. Následne sa v krátkosti predstavila aj 

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. V rozprave sa prof. PaedDr. Zsolt 

CSÉFALVAY, PhD.  opýtal na motiváciu k zmene zamestnania a dôvodov prečo sa 

rozhodla prijať miesto prodekana. Doktorka Hamranová sa vyjadrila k otázkam 

a zdôvodnila svoje rozhodnutie.  

Tajné hlasovanie sa uskutočnilo za  prítomnosti  členky volebnej komisie Mgr. art. 

Evy Plesníkovej, PhD.  

 

Výsledok hlasovania č. 1: schválené 

Počet oprávnených voličov: 21 Počet prítomných voličov: 18 

Odovzdaných lístkov: 18  

Za: 17                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 1 

 

Uznesenie č.3:  

AS PdF UK schvaľuje návrh na obsadenie miesta prodekana pre vzdelávaciu činnosť 

 

7. Výročná správa UK PdF  2013 

 

Pani dekanka v krátkosti predstavila výročnú správu, ktorú mali  členovia AS 

k dispozícií. Následne odzneli upozornenia na drobné nedostatky v správe, ktoré 

vedenie akceptovalo a zariadi ich opravu. Následne prebehlo hlasovanie. 

 

Výsledok hlasovania o výročnej správe s opravou nedostatkov: schválené 

Za: 18                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.4:   

AS PdF UK schvaľuje predloženú Výročnú správu UK PdF 2013 po korekcii. 

 

 

 

8. Doplnok harmonogramu AR 2013/2014 

 

Pani dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc navrhla doplniť 

do harmonogramu akademického roka 2013/2014 druhý termín prijímacieho konania 

PhD štúdia a toto odôvodnila. Následne prebehlo hlasovanie. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 18                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.5:   

AS PdF UK schvaľuje predložený Doplnok harmonogramu AR 2013/2014 

 

 

9. Informácie o postupe komplexnej akreditácie 

 

Prodekanka pre rozvoj fakulty doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. a prodekanka 

pre vedu a doktorandské štúdium prof. PaedDr. D.Tarcsiová, PhD.  informovali 

o prebiehajúcich prípravách a práci na podkladoch pre komplexnú akreditáciu. 

Odzneli informácie o stretnutí garantov habilitačných a inauguračných konaní, o 

hodnotení publikačných výstupov a príprave podkladov pre vedeckú radu. 



 

10.  Informácie z vedenia fakulty 

 

Pani dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala, že stále 

prebiehajú pracovné stretnutia na rôznych úrovniach, ktoré sú zamerané 

na komplexnú akreditáciu, prebieha veľmi intenzívne práca na jednotlivých 

akreditačných spisoch, podotkla, že chýba podpora rektorátu, ale naopak ocenila 

prácu Univerzitnej knižnice. Tiež spomenula začiatok letného semestra ako aj  akciu 

„Deň otvorených dverí“ kde sa zúčastnila za študentskú komoru Mgr. Katarína 

Priesterová, čo veľmi ocenila. Rovnako upozornila, že fakulta ide v rozpočtovom 

provizóriu, teda dostala 1/12 financií na prevádzku. Z tohto dôvodu nebolo možné 

pripraviť návrh rozpočtu. Upozornila, že sa očakáva zníženie objemu prostriedkov 

oproti minulosti.  

Vyjadrila sa aj k aktivite študentskej komory „Krabica podnetov“, študenti podali 

zaujímavé podnety a aj kritické pripomienky na vybavenie a čistotu hygienických 

zariadení, vybavenosť miestností technikou, prístup k PC mimo vyučovania, 

problematické internetové WIFI pripojenie v budovách, potrebu bufetu. Riešenie 

sociálnych zariadení sa hľadá, ale je problematické z dôvodu financií, tiež 

poškodzovania vybavenia a jeho krádeží. Bufet v budove na Šoltésovej sa bude 

otvárať. Prístup k PC je v riešení.  

Tiež podotkla, že boli RUK schválené peniaze na odstránenie havarijných stavov 

v budovách, ktoré prebehne po ukončení LS. Riešenie bezbariérovosti je len 

čiastočné. Bezbariérový prístup do budovy na Račianskej sa realizuje sponzorským 

darom, v budove je stavebne možný, ale nie sú financie. V budove na Šoltésovej je 

možné zabezpečenie bezbariérovosti len pomocou schodolezu (stavebne inak 

nemožné), chýbajú však finančné prostriedky.  

Následne prodekanka pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. 

oboznámila senát s informáciami o programe LLP ERASMUS  a rozvoji 

vysokoškolského vzdelávania v EÚ. Na položenú otázku ohľadne učiteľských mobilít 

odpovedala, že zatiaľ nie sú nijaké informácie.  

Prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. informoval o hodnotení 

vyučujúcich elektronickou formou. Zapojilo sa do nej 673 študentov, veľmi ocenili 

anonymitu. Výsledky už boli zaslané vedeniu jednotlivých katedier.  Čo sa týka 

spustenia nového univerzitného webového sídla, pán prodekan  poskytol informáciu 

o jeho odložení. Prebehol tiež audit internetovej siete, táto nie je dostačujúca, riešením 

budú nové prípojky, ale problém bude s financovaním. Upozornil, že technické 

požiadavky na CIT majú byť riešené nahlasovaním cez t. č., ktoré bolo zaslané 

mailovou správou.  

Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková informovala o odstávke vody dňa 26.2, 

ktoré zapríčiní posunutie otvorenia budovy na Račianskej ulici od 10.00 hod. Tiež 

informovala o kontrole dodržiavania zákazu fajčenia v celom objekte a jeho okolí, 

miesta budú označené upozornením. Prebehla inventarizácia majetku, upozornila na 

zvýšenie ceny stravných poukážok z dôvodu nízkeho stavu sociálneho fondu, 

zvýšenie platov od 1. 1. 2014 a tiež prevod  bankových účtov do tvaru IBAN. 

K problematike sociálnych zariadení doplnila, že okrem znehodnocovania vybavenia 

dochádza aj k upchávaniu kanalizácie v zariadeniach pre študentov rôznymi 

predmetmi a následne k potrebe jej čistenia.  

 

 

 



11.  bod Rôzne 

 

V tomto bode požiadal prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium o spoluprácu ŠK 

AS UK PdF pri organizácií ŠVOUČ, jej propagácie medzi študentmi  a vytvorení 

plagátu, ktorý sa zverejní na internetovej stránke a v priestoroch fakulty.  Na tvorbu 

plagátu  sa prihlásil  člen ŠK Patrik Holotňák.  

 

Na konci predsedníčka AS UK PdF poďakovala prítomným členom AS, ako aj 

vedeniu fakulty. 

 

 

V Bratislave 12. 2. 2014 

 

Zápisnicu zapísal:  Mgr. Peter Krajčí 

Zápisnicu overila:  PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

Predsedníčka AS UK PdF 


