
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 6.06.2012 
 

 

 

Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: doc. Lysý, Dr. Ficová, Tomáš Slovák a Jana Slováková  

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program: 

1.   Otvorenie 

2.   Kontrola uznesení 

3.   Informácie o elektronickom hlasovaní 

4.   Študentská agenda 

5.   Metodický pokyn UK PdF k národným a nadnárodným  projektom      

6.   Informácie o výsledkoch hodnotenie publikačnej, vedeckej a umeleckej 

činnosti pracovísk 

7.   Výročná správa UK PdF 2011 

                              8.   Rozpočet UK PdF 2012 

9.   Harmonogram AR 2012/2013 

10. Prijímacie konanie AR 2012/2013 

                              11. Informácie z vedenia PdF 

                              12. Informácie o príprave Štatútu UK PdF 

   13. Rozličné 

 

 

K bodu 1. 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. privítala prítomných členov AS, zároveň 

privítala vedenie fakulty a ostatných hostí a predstavila novú tajomníčku Mgr. Poláčikovú. 

Tým otvorila ostatné zasadnutie AS v tomto akademickom roku. V rámci tohto bodu 

predsedníčka senátu dala hlasovať o zmene programu. Navrhla zaradiť ako 2. bod programu 

schôdze hlasovanie o návrhu na miesto prodekana pre rozvoj a ako bod 14. Návrh na 

schválenie študijného programu Nemeckého jazyka  interkúlturnej a transkultúrnej 

komunikácie v Bc. A Mgr. stupni. Obidve zmeny boli jednomyseľne schválené. 

 

Výsledok hlasovania: zmena programu   

za: 17  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

Schválený program: 1.    

1.   Otvorenie 

2.   Návrh na obsadenie miesta prodekana pre rozvoj 

3.   Kontrola uznesení 

4.   Informácie o elektronickom hlasovaní 

5.   Študentská agenda 

6.   Metodický pokyn UK PdF k národným a nadnárodným  projektom      



7.   Informácie o výsledkoch hodnotenie publikačnej, vedeckej a umeleckej 

činnosti pracovísk 

8.   Výročná správa UK PdF 2011 

                              9.   Rozpočet UK PdF 2012 

                             10.   Harmonogram AR 2012/2013 

                             11.   Prijímacie konanie AR 2012/2013 

                             12.   Informácie z vedenia PdF 

                                   13.  Informácie o príprave Štatútu UK PdF 

                             14.   Návrh na schválenie študijného programu Nemeckého jazyka         

interkúlturnej a transkultúrnej komunikácie v Bc. A Mgr. stupni 

.                            15.   Rozličné 

 

K bodu 2 

 

Dekanka prof. PaedDr. A. Vančová, PhD. predniesla návrh na obsadenie miesta prodekanky 

pre rozvoj doc. PhDr. Evou Mydlíkovou, PhD. Predsedníčka volebnej komisie začala volebný 

akt tajnej voľby. 

Výsledok hlasovania: 

Za: 16                 neplatný hlasovací lístok: 1 

Zápisnica z volieb je u tajomníčky senátu.  

 

 K bodu 3. 

 

Predsedníčka konštatovala, že všetky uznesenia AS PdF UK boli splnené. 

 

K bodu 4. 

 

Informáciu predniesla tajomníčka PaedDr. D. Smetanová, PhD.  

Strategicky rámec alternatív riešenia nevyhovujúceho stavu objektov v správe PDF UK 

v Bratislave 
Za: 19   

Proti:2    

Zdržal sa hlasovania: 0   

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č.1 AS PdF schválil Strategicky rámec alternatív riešenia nevyhovujúceho 

stavu objektov v správe PDF UK v Bratislave 

 

Zmena garanta v bakalárskom a magisterskom študijnom programe Učiteľstvo 

španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii  

Odporučil:16   

Neodporučil:0    

Zdržal sa hlasovania:1    

Nehlasoval: 4 

 

Uznesenie č.2 AS PdF schválil zmenu garanta v bakalárskom a magisterskom študijnom 

programe Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii  

 

Zmena garanta v bakalárskom študijnom programe Španielsky jazyk a kultúra  

Odporučil: 17   



Neodporučil: 0    

Zdržal sa hlasovania:1    

Nehlasoval: 3 

 

Uznesenie č.3 AS PdF schválil zmenu garanta v bakalárskom študijnom programe 

Španielsky jazyk a kultúra  

 

 

Zmena garanta v doktorandskom študijnom programe Románske jazyky a kultúry  

Odporučil: 14    

Neodporučil: 0   

Zdržal sa hlasovania: 2    

Nehlasoval: 5  

 

Uznesenie č.4 AS PdF schválil zmenu garanta v doktorandskom študijnom programe 

Románske jazyky a kultúry 

 

Návrh organizačného opatrenia č. 2/2012 

Za:15    

Proti:0    

Zdržal sa hlasovania:0    

Nehlasoval: 6 

 

Uznesenie č.5 AS PdF schválil návrh organizačného opatrenia č. 2/2012 

 

 

Predsedníčka senátu upozornila na disciplínu pri elektronickom hlasovaní, ktorá by sa mala 

zlepšiť. 

 

K bodu 5. 

 

Študentská agenda. Predseda študentskej komory  konštatoval, že žiadne podnety nie sú, 

prebieha hodnotenie učiteľov. 

Predsedníčka poďakovala študentom, ktorým končí mandát v AS za prácu a aktivity v ŠK. 

  

K bodu 6. 

 

Doc. Mikulášová informovala o tom, že materiál bol prerokovaný v komisiách pre vedu 

a výskum a zahraničnej. Po diskusii členovia senátu navrhli, aby v predloženom návrhu bol  

bod 5. na s. 4  doplnený o výnimku pre granty VEGA. 

 

Výsledok hlasovania:  
za: 17  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 7. 

 

Prodekanka Doc. PaedDr. Tarcsiová, PhD. konštatovala, že výsledky ešte treba dopracovať, 

keďže podklady boli nejednotne spracované. Pripravuje v spolupráci s CITom jednotné 

spracovanie v EXCELy. 



Informovala o administratívnych problémoch pri umeleckej činnosti, čo sa budú snažiť 

vyriešiť. 

Doc. Mikulášová predniesla návrh, aby sa pri hodnotení brali do úvahy nie počty strán v 

publikáciách, ale aby sa vychádzalo z počtov autorských hárkov, ktoré si autori môžu v 

publikáciách uvádzať alebo dodať do knižnice potvrdenie o počte autorských hárkov, čo 

prítomní prijali. 

PhDr. Cabanová, PhD. predniesla návrh, ktorý odznel na predsedníctve, aby boli bodovo 

ohodnotené aj projekty, ktoré boli kvalitné, ale neboli schválené. 

Doc. PaedDr. Valachová, PhD. – na katedrách výtvarnej a hudobnej výchovy spracovali 

podklady pre bodovanie umeleckej činnosti a tiež pripomienky.  

Dekanka prof. PaedDr. A. Vančová, PhD. informovala, že  pripravuje materiál – návrhy 

a pripomienky k bodovaniu umeleckej činnosti na MŠ. 

 

AS zobral na vedomie základné informácie o publikačnej, vedeckej a umeleckej činnosti 

pracovísk. Podrobná analýza bude predložená vedúcim pracovísk. 

 

K bodu 8. 

 

 Dekanka prof. PaedDr. A. Vančová, PhD predložila na schválenie Výročnú správu UK PdF 

2011, ku ktorej nedostala žiadne pripomienky.   

 

Uznesenie 6: AS schvaľuje výročnú správu UK PdF 2011.  

Výsledok hlasovania:  
za: 16  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0       

 

Súčasťou Výročnej správy bola správa o hospodárení. 

 

Uznesenie 7: AS schvaľuje správu o hospodárení UK PdF 2011.  

Výsledok hlasovania:  
za: 16  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 9. 

 

Predsedníčka ekonomickej komisie Dr. Harčaríková informovala, že ekonomická komisia AS 

prerokovala rozpočet a odporučila AS rozpočet prijať.  

 

Uznesenie 8: AS schvaľuje predložený rozpočet na rok 2012. 

Výsledok hlasovania:  
za: 16   proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

Predsedníčka ekonomickej komisie Dr. Harčaríková informovala členov AS UK PdF, že 

ekonomická komisia na základe personálnych zmien odporúča schváliť vnútorný audit 

ekonomického oddelenia. 

 

Uznesenie 9: AS odporúča vedeniu fakulty vnútorný audit na ekonomickom oddelení. 

 

Výsledok hlasovania:  
za: 16  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 10. 



 

Prodekanka PhDr. K. Vačková, PhD. predložila akademickému senátu na schválenie 

Harmonogram  akad. roka 2012/2013, ktorý vychádza z harmonogramu UK.  

V tejto súvislosti informovala, že súvislá pedagogická prax pre končiacich Mgr. študentov  je 

naplánovaná na september pre ZS a v LS sa môže realizovať po celý semester. Možnosti na 

realizovanie praxí sa v porovnaní s minulosťou rozšírili. Aby sa predišlo problémom 

s financovaním cvičných škôl a zariadení je potrebné, aby sa výkazy k preplateniu predkladali 

do konca kalendárneho roka. Upozornila, že na praxe bolo pridelených o 50 % menej 

dotačných prostriedkov v porovnaní s minulým rokom. 

 

Ďalej členov senátu informovala, že od 30.6.2012 bude možné vidieť v systéme AIS2 rozvrh 

hodín  pre celý nasledujúci akad. rok. Vyučujúci i študent uvidí rozvrhovú akciu (deň, hodinu, 

učebňu), ale i zároveň personálne zabezpečenia daného kurzu v dostatočnom predstihu pred 

zápisom. 

 

 

Uznesenie 10: AS schvaľuje Harmonogram štúdia v AR 2012/13. 

 

Výsledok hlasovania:  
za: 16  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

 

K bodu 11. 

 

Prodekanka PhDr. K. Vačková, PhD. informovala o priebehu prijímacieho konania.  

Výsledky prijímacieho konania sú pre uchádzačov v tomto roku zverejnené už v ten istý deň, 

ako ich absolvovali. Talentové skúšky už boli zrealizované a výsledky taktiež zverejnené.  

Na  študijné programy jednoodborového štúdia Učiteľstvo hudobného umenia a  na 

bakalárske štúdium Učiteľstvo pedagogiky  zatiaľ nemožno prijímať študentov do prvého 

ročníka štúdia, vzhľadom na to, že majú pozastavené práva a  fakulta nemá ešte vyjadrenie 

z AK. Stanovisko AK nemáme zatiaľ ani pre nový študijný program Učiteľstvo etickej 

výchovy.   

Prodekanka PhDr. K. Vačková, PhD. predniesla návrh  akademickému senátu– Schválenie 

posunutia termínu prijímacieho konania pre vyššie uvedené študijné programy.      

 

 

Uznesenie 11: AS schvaľuje posunutie termínu prijímacieho konania na odbory 

Učiteľstvo hudobného umenia Bc. a Mgr., Učiteľstvo pedagogiky Bc. a Učiteľstvo etickej 

výchovy Bc. v súlade so Zákon o VŠ a Študijného poriadku UK. 

 

Výsledok hlasovania:  
za:  16  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0  

 

Ďalej predložila členom akademického senátu na základe  žiadosti vedúcich katedier (Dr. 

Drahoš, Dr. Vaska a Dr. Harčaríková) návrh o schválenie navýšenia počtu prijatých študentov 

pre študijné programy: 

- Výtvarná výchova Mgr. jednoodborové štúdium z 15 na 30 študentov 

- Sociálna práca, denná aj externá forma, Mgr.  z 45 na 60 študentov  

- Špeciálna pedagogika Mgr. o 40 študentov. 

 



Uznesenie 12: AS schvaľuje navýšenie počtu novoprijatých študentov pre akademický 

rok 2012/2013 v predložených odboroch 

 

Výsledok hlasovania:  
za: 16  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

Prodekanka ešte informovala o príprave medzifakultných študijných programov s fakultami 

UK – Prírodovedecká fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta,  Rímskokatolícka cyrilo-

metodská bohoslovecká fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu, Fakulta matematiky, 

fyziky a informatiky.  

Pripravuje sa materiál k prijímaciemu konaniu na ak. rok 2013/2014, keď budú hotové 

rokovania s inými fakultami prodekanka požiada senát o elektronické hlasovanie.        

 

K bodu 12. 

 

Dekanka prof. PaedDr. A. Vančová, PhD. informovala o hľadaní možnosti priestorového 

riešenia fakulty, o stretnutí klubu dekanov UK k novele VŠ zákona, o sťahovaní CIT na 

Račiansku ulicu a úpravách na Šoltésovej, čím sa vytvoria ďalšie učebné priestory.  

Informovala o kontrole Akreditačnej komisie, ktorá sa uskutoční 19.6.2012. 

Doc. PhDr. Glasová, PhD. informovala o stúpajúcom počte študentov ERASMUS 

a pripravovanom stretnutí s pracovníkmi SAIA.  

Prodekanka Doc. PaedDr. Tarcsiová, PhD. podala informáciu o ŠVOUČ, konštatovala, že 

podaných bolo oveľa viac grantov VEGA ako KEGA a tiež z 5 podaných projektov APVV 

boli 2 prijaté.  

Na PhD. štúdium je prihlásených 50 študentov. Zvýšil sa počet uchádzačov na externú formu. 

 

Prodekanka PhDr. K. Vačková, PhD. informovala, že Mgr. študijný program biológie 

nedostal akreditáciu. Prebiehajú rokovania s Prírodovedeckou fakultou, ktorá bude tento 

študijný program garantovať. Pri kontrole na ŠO sa zistilo, študenti Bc. LC v treťom roku 

štúdia neboli preklopení pri komplexnej akreditácii, chýbajú im kredity. Tiež 10 študentom 

chýba zo skupiny PV predmetov, kde si mali zapísať 4 terapie jeden predmet. Študenti si 

musia predĺžiť štúdium.  

Pripravuje sa prepracovať študijný poriadok. Informovala, že vedenie schválilo, aby výučba 

externého štúdia vzhľadom na priestorové obmedzenia bola realizovaná v sobotu a v nedeľu.  

Upozornila na porušovanie študijného poriadku, vyučujúci vypisujú menej ako 3 termíny na 

skúšanie do AIS2 a tiež termíny mimo skúškového obdobia. Zdôraznila nutnosť robiť 

komentár k percentám zistenej zhody pri overovaní originality ZP. Informovala o zasadaní 

motivačnej komisie, ktorá odsúhlasila odmeny pre študentov vo výške 6 720 eur.  

 

K bodu 13.  

 

Dekanka skonštatovala, že pracovná skupina pripravuje nové znenie štatútu UK PdF.  

 

K bodu 14. 

Dekanka predložila na prerokovanie študijný program Nemeckého jazyka interkúlturnej 

a transkultúrnej komunikácie v Bc. A Mgr. stupni. 

 

Uznesenie 13: AS odporúča predložiť na VR študijný program Nemeckého jazyka         

interkúlturnej a transkultúrnej komunikácie v Bc. A Mgr. stupni. 

 



 

Výsledok hlasovania:  
za: 15  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0  

 

 

 

K bodu 15. 

 

PhDr. Vaska, PhD. referoval že zo RVŠ dostal informácie o príprave paragrafového znenia 

Novely zákona o VŠ. 

Doc. PaedDr. Valachová, CSc. predniesla požiadavku Katedry hudobnej výchovy na zníženie 

počtu hodín na povinnom predmete. Žiadosť treba predložiť na VR. 

Doc. PaedDr. Valachová, CSc. pozvala členov senátu ako aj ich rodinných príslušníkov na 

koncert 11.6.2012 do Auly UK. 

Členovia senátu sa zapísali do harmonogramu promócií. 

 

Predsedníčka poďakovala prítomným za celoročnú prácu a ukončila zasadnutie senátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave: 14.6.2012                          Zapísala : PhDr. Viera Andreánska, CSc. 

 

 

 

 

                                                                Overila:  PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

                                                                               PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

 

 

 

                      

 


