
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 21.05.2014 
 

Prítomní členovia AS UK PdF:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

 
Návrh program: 

 
1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Prerokovanie Študijných programov 

4. Správa o hospodárení UK PdF 2013 

5. Delenie dotačných prostriedkov UK PdF 2014 

6. Harmonogram AR 2014/15 

7. Ponuka ŠP pre AR 2015/16 

8. Informácie z vedenia UK PdF 

9. Rozličné 
 

 

1.  Otvorenie 

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

AS.  

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

programu v bode 7, 8,9,10. Dala hlasovať o zmene programu. 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Prerokovanie Študijných programov 

4. Správa o hospodárení UK PdF 2013 

5. Delenie dotačných prostriedkov  UK PdF 2014 

6. Harmonogram AR 2014/15 

7. Ponuka ŠP pre AR 2015/16 

8. Organizačné opatrenie č.4  a č. 5 

9. Dodatok k študijnému poriadku UK PdF 

10. Navýšenie počtu študentov Mgr. SP 

11.  Doplňovacie voľby do ŠK AS UK PdF 

12. Informácie z vedenia UK PdF 

13. Rozličné 

 

  

2. Kontrola uznesení 

Predsedníčka AS konštatovala, že uznesenia AS UK PdF boli splnené, uznesenie č. 

5/2013 trvá. 

3. Prerokovanie študijných programov 

Prítomní členovia AS PdF prerokovali zmeny v študijných programoch sociálna 

pedagogika a vychovávateľstvo a logopédia. V študijnom programe sociálna 



pedagogika a vychovávateľstvo  išlo o zmenu zabezpečujúceho docenta: namiesto 

doc. Pavelovej  je uvedená doc. Pisoňová.   

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

V študijnom programe logopédia boli na návrh členov Vedeckej rady PdF UK 

začlenené ďalšie predmety z oblasti špeciálnej pedagogiky (teória komunikácie 

postihnutých, základy špec. pedagogiky pre logopédov).  PhDr. Andreánska  navrhla, 

aby medzi výberové predmety bol zaradený aj kurz „základy psychoterapie“. PaedDr. 

J. Púčiková uviedla, že pre logopédov by bolo vhodné  zaradiť medzi výberové 

predmety aj „hru na zobcovú flautu“. Garant odboru prof. Cséfalvay s návrhmi 

súhlasil. AS UK PdF odporúča takto doplnený ŠP program logopédie  (Bc+Mgr) 

predložiť  Vedeckej rade PdFUK.  

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.1:  

AS UK PdF odporúča predložiť na schválenie do VR predložené študijné programy

  

4. Správa o hospodárení  UK PdF v r. 2013 

 

Dekanka PdF prof. A. Vančová a Ing. Stríbrská informovali o správe o hospodárení za 

rok 2013. Predsedníčka ekonomickej komisie doc. Harčaríková informovala členov 

senátu, že komisia prediskutovala správu a odporúča ju schváliť. Predloženú správu 

o hospodárení PdF členovia AS UK PdF jednomyseľne schválili. 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.2:  

AS UK PdF schvaľuje predloženú správu o hospodárení UK PdF 2013. 

 

5. Delenie dotačných prostriedkov – rozpočet V a N UK PdF 2014 

 

Dekanka PdF prof. A. Vančová,  tajomníčka Mgr. E. Poláčiková a Ing. Stríbsrká 

informovali členov senátu o štruktúre dotačných prostriedkov UK PDF 2014. 

Predsedníčka ekonomickej komisie doc. Harčaríková na základe stretnutia členov 

ekonomickej komisie s vedením odporúčala delenie dotačných prostriedkov  a 

rozpočet výnosov a nákladov schváliť.  

 

Prof. Cséfalvay sa opýtal na algoritmus prideľovania prostriedkov v časti „škola“ 

a časti „veda“. Informoval sa, či je možné transparentne vyjadriť, aké faktory 

ovplyvňujú dané sumy v jednotlivých kapitolách. Podľa Mgr. Poláčikovej ide o veľmi 

komplikované prepočty, a je veľmi komplikované exaktne vyčísliť  finančnú váhu 

napr. publikácii a grantov pracovísk. PhDr. Cabanová vysvetlila metodiku delenia 

dotačných prostriedkov na UK, nakoľko na UK stále pretrváva model solidarity 

a 95% minima. 



Členovia AS PdF schválili  rozpočet výnosov a nákladov a delenie dotačných 

prostriedkov na rok 2014. 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.3:  

AS UK PdF schvaľuje predložený rozpočet výnosov a nákladov  a delenie dotačných 

prostriedkov  na UK PdF 2014. 

 

 

6. Harmonogram akademického roku  2014/15.  

 

Prodekanka PaedDr. Hamranová informovala členov senátu o návrhu harmonogramu 

na AR 2014/15. Zásadnejšou zmenou oproti minulým rokom je rozšírenie blokovej 

výučby na dva týždne na konci zimného semestra.  

Členovia AS UK PdF schválili predložený harmonogram. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.4:  

AS UK PdF schvaľuje Harmonogram AR 2014/15. 

 

 

 

7. Ponuka ŠP pre AR 2015/16 

 

Prodekanka PaedDr. Hamranová uviedla ponuku študijných programov 

v akademickom roku 2015/16. PhDr. Cabanová uviedla,  že zaradenie ŠP učiteľstva 

talianskeho jazyka v kombinácii, ktorého spis ešte nebol  podaný do AK, by bol 

problematický a v praxi ťažko realizovateľný, keďže niektoré študijné programy 

prešli v 2013 reakreditáciou a čo by negatívne ovplyvnilo kompatibilitu troch 

komponentov, z ktorých sa kombinované učiteľské programy skladajú. 

Prebehlo hlasovanie o nezaradení ŠP učiteľstva talianskeho jazyka v kombinácii do 

ponuky ŠP na AR 2015/16.  Návrh ponuky bol prijatý.  

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 12                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 1 

 

Uznesenie č.5:  

AS UK PdF schvaľuje nezaradenie ŠP učiteľstva talianskeho jazyka v kombinácii do 

ponuky ŠP na AR 2015/16. 

 

Prebehlo hlasovanie o ponuke ŠP na AR 2015/16.  Návrh ponuky bol prijatý.  

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 12                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 1 

 



Prodekanka prof. Tarcsiová informovala členov senátu o ponuke PhD. programov (v 

počte 7), v štyroch z nich  bude fakulta pre zahraničných záujemcov ponúkať aj 

štúdium v cudzom jazyku (v angličtine, nemčine a ruštine).  

 

Uznesenie č.6:  

AS UK PdF schvaľuje ponuku ŠP pre AR 2015/16. 

 

8. Organizačné opatrenia č. 4 a č. 5 

 

Dekanka  PdFUK prof. Vančová predniesla dva návrhy na organizačné opatrenie. Na  

Katedre slovenského jazyka a literatúry predložila zmenu výskumného miesta na 

pedagogické miesto s kvalifikačným predpokladom profesor (org. opatrenie č. 4), na 

Katedre logopédie návrh na zmenu výskumného miesta docenta na pedagogické 

miesto s kvalifikačným predpokladom docent (org. opatrenie č. 5). 

 

Prebehlo hlasovanie o návrhu organizačného opatrenia č. 4: 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0  

 

Následne prebehlo hlasovania o návrhu organizačného opatrenia č.5: 

Výsledok hlasovania: schválené 

 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0  

  

Obe organizačné opatrenia boli členmi senátu jednomyseľne prijaté.  

 

Uznesenie č.7:  

AS UK PdF schvaľuje predložené organizačné opatrenia č.4/2014 a č.5/2014. 

 

 

 

9. Dodatok k študijnému poriadku – dodatok č.1 k vnútorného predpisu č.1/2013 

Prodekanka Dr. Hamranová predniesla návrh na doplnenie prílohy študijného 

poriadku. Návrh sa týkal zvýšenia flexibility pri zápise kurzov v prvých dvoch 

týždňoch v danom AR. Prebehlo hlasovanie o návrhu, ktorá bol jednomyseľne prijatý. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0  

 

Uznesenie č.8:  
AS UK PdF schvaľuje dodatok k študijnému poriadku: Príloha č. 1, čl. I, odsek 9.

  

 

10. Navýšenie počtu prijatých študentov v odbore sociálne práca 

Dekanka PdF prof. Vančová požiadala o navýšenie počtu prijatých študentov na 

odbor sociálna práca  pre absolventov bakalárskeho štúdia liečebnej pedagogiky. 

Následne prebehlo hlasovanie, ktorým členovia senátu vyjadrili jednomyseľný súhlas 

s navýšením počtu prijatých študentov na magisterský stupeň sociálna práca. 

 



Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.9:  

AS UK PdF schvaľuje navýšenie počtu prijatých študentov v odbore sociálne práca 

 

 

11. Doplňujúce voľby do študentskej komory AS PdF 

Vzhľadom na predpokladané ukončenie štúdia na UK PdF a zaniknutia mandátu 

niektorých členov ŠK AS UK PdF Akademický senát vyhlasuje doplňujúce voľby do 

ŠK AS UK PdF od  22.9.2014. Členovia senátu v týmto návrhom jednomyseľne 

súhlasili. Volebná komisia ich zrealizuje začiatkom AR 2014/2015 v zmysle 

Volebného poriadku UK PdF, 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 13                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č.10:  

AS UK PdF vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej komory AS UK PdF. 

 

 

12. Informácie z vedenia fakulty 

 

Dekanka PdF UK prof. Vančová  informovala členov senátu o aktuálne riešených 

a úspešne doriešených úlohách: komplexná akreditácia, príprava rozpočtu, príprava 

záverečnej správy, výberové konania (v mesiaci jún/júl), o postupe prác v budovách 

na Račianskej a Šoltésovej ulici. Informácie týkajúce sa budovania  infraštruktúry na 

PdF doplnila tajomníčka fakulty Mgr. Poláčiková (výmena okien na budove na 

Račianskej, príprava priestorov pre knižnicu na Šoltésovej a i.). 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy doc. Glasová oboznámila senát s novými 

informáciami o programe LLP ERASMUS  a o príprave spolupráce s Pedagogickou 

fakultou v Olomouci a nato nadväzujúcu spoluprácu s pracoviskami v Číne.  

Prodekanka dr. Hamranová  informovala o príprave prijímacích pohovorov v mesiaci 

jún. Prodekanka prof. Tarcsiová vyjadrila spokojnosť s úspešnosťou pri získaní 

nových výskumných grantov. Prodekanka doc. Mydlíková informovala o uložená 

akreditačných spisov na úložisko rektorátu UK.  

 

Dekanka prof. Vančová poďakoval všetkým členom senátu za prácu v tomto AR.  

 

13. Rozličné 

Neboli žiadne pripomienky. 

 

Ukončenie 

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

vedeniu fakulty 

 

 

V Bratislave 21. 05. 2014 



 

Zápisnicu zapísal: prof. Zsolt Cséfalvay, PhD. 

Zápisnicu overila: doc. Andrea Mikulášová, PhD. 

 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

Predsedníčka AS UK PdF 


