
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 29. 4. 2013 
 

 

Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Informácia o elektronickom hlasovaní 

4. Študentská agenda 

5. Návrh organizačného opatrenia č.3/ 2013  

6. Správa  o hospodárení UK PdF  2012 

7. Delenie dotačných prostriedkov UK PdF 2013 

8. Organizačný poriadok UK PdF 

9. Akreditácia študijných programov 

10. Rozšírenie činnosti legislatívnej komisie  

11. Harmonogram akademického roka 2013/2014 

12. Informácie z vedenia fakulty 

13. Rozličné 

 

 

K bodu 1. 

 

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

členov AS a hostí. Na začiatku zasadnutia AS predsedníčka senátu dala hlasovať o zmene 

v programe. Bod číslo 11 v návrhu programu: Zásady volieb do AS UK PdF UK bol 

nahradený schvaľovaním Harmonogramu na akademický rok 2013/2014. 

Zmena programu bola schválená jednomyseľne. 

 

 

K bodu 2. 

 

Uznesenia číslo 1, 2, 3 boli splnené, uznesenie číslo 4 (zásady volieb do AS UK PdF UK) 

trvá. Bod číslo 5 informovanie prodekanky o neplnení si povinností vyučujúcich trvá. 

 

 

K bodu 3.  

 

Informácie o elektronickom hlasovaní o prerokovaní návrhu reakreditácie bakalárskych a 

magisterských študijných programov v dennej aj externej forme štúdia. 

 

Výsledok hlasovania: návrh akreditácie v študijných programoch dennej formy: 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (Bc.), francúzsky jazyk a kultúra 

(Bc.), španielsky jazyk a kultúra (Bc.), učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry 



v kombinácii (Bc.), všeobecný učiteľský základ (Bc.), všeobecný učiteľský základ (Mgr.), 

sociálna práca (Mgr.)  

 

odporučilo 19      neodporučilo: 0  nehlasovalo: 2 

 

Výsledok hlasovania: návrh akreditácie v študijných programov dennej formy: 

učiteľstvo psychológie v kombinácii (Bc.), liečebná pedagogika (Mgr.)  

 

odporučilo:18 +1 s pripomienkami   neodporučilo: 0  nehlasovalo: 2 

 

Výsledok hlasovania: návrh akreditácie v študijných programov dennej formy: 

špeciálna pedagogika (Bc.) 

 

odporučilo: 18     neodporučilo: 1  nehlasovalo: 2 

 

Výsledok hlasovania: návrh akreditácie v študijných programov externej formy: 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (Bc.), špeciálna pedagogika (Bc.), 

francúzsky jazyk a kultúra (Bc.), španielsky jazyk a kultúra (Bc.), učiteľstvo 

francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii (Bc.), všeobecný učiteľský základ (Bc.), 

všeobecný učiteľský základ (Mgr.), sociálna práca (Mgr.), učiteľstvo psychológie 

v kombinácii (Bc.), liečebná pedagogika (Mgr.)  

 

odporučilo: 18     neodporučilo: 1  nehlasovalo: 2 

 

Uznesenie č. 6/ 2013: 

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

 

 

K bodu 4. 

 

Predseda študentskej komory AS sa ospravedlnil. Mgr. Alena Lampertová-Chlebíková 

poďakovala pani dekanke a pani prodekanke pre vedu a doktorandské štúdium za organizáciu 

a priebeh ŠVUOČ. Priebeh ŠVUOČ bol plynulý, výsledky ŠVUOČ boli zverejnené na 

plagáte. 

Pani prodekanka doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. informovala o priebehu ŠVUOČ, 

o možnostiach zmien v Štatúte ŠVUOČ. Pani prodekanka doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

informovala o úspechoch študentov bakalárskeho (3. miesto) magisterského stupňa (1. 

miesto) štúdia sociálnej práce v celoštátnom kole. 

 

 

K bodu 5. 

  

Pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD. predložila návrh organizačného opatrenia č. 

3/2013. 

a) Vzhľadom na skutočnosť, že Katedra biológie PdF UK nemá akreditované študijné 

programy, navrhuje sa vzhľadom na platné pracovno-právne predpisy, akreditačné 

predpisy, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zákon o vysokých školách 

zrušenie pracoviska Katedry biológie PdF UK ku dňu 31. 8. 2013, kedy sa končia 

pracovné zmluvy všetkým pracovníkom katedry. Po komunikácii vedenia fakulty 

s pracovníkmi katedry traja pracovníci prejavili záujem uchádzať sa o miesta na 



Katedre predprimárnej a primárnej edukácie, Katedre psychológie a patopsychológie 

a Katedre špeciálnej pedagogiky PdF UK v Bratislave. Ďalšie dve funkčné miesta 

budú prerozdelené na Katedru anglického jazyka a literatúry (funkčné miesto docenta, 

dôvod: podmienky komplexnej akreditácie) a Katedra hudobnej výchovy PdF UK 

(nárast umeleckej činnosti na katedre, prekračovanie normatívov na výučbu). 

b) Z dôvodu nárastu administratívnej činnosti a nových úloh vyplývajúcich zo Zákona o 

VŠ sa zruší jedno miesto odborného referenta na oddelení celoživotného vzdelávania 

a vytvorí sa jedno miesto na Študijnom oddelení. 

c) Miesto archivára sa zo štruktúry  Akademickej knižnice presunie na útvar tajomníka, 

dôvod: väčšia vhodnosť a opodstatnenosť štruktúrneho zaradenia. 

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

Uznesenie č. 7/ 2013: 

AS UK PdF schválil Návrh organizačného opatrenia č. 3/2013 

 

 

K bodu 6. 

 

Pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD. predložila správu o hospodárení UK PdF za 

rok 2012. Správa predstavuje zosumarizovanie hospodárenia v jednotlivých podprogramoch 

rozpočtu škola/veda. Pani dekanka, ako aj ekonómka Ing. Stríbrská vysvetlili pravidlá 

prideľovania a čerpania financií, ktoré vyplývajú z metodiky financovania VŠ z MŠ, 

následného prerozdeľovania dotácií podľa koeficientov a ukazovateľov zo strany Univerzity 

Komenského po schválení v Senáte UK. Najdôležitejšie ukazovatele na prideľovanie 

dotačných prostriedkov sú počty študentov (podprogram škola), výkony v oblasti vedeckej 

a umeleckej činnosti (podprogram veda). 

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

Uznesenie č. 8/ 2013 

AS UK PdF schválil Správu o hospodárení UK PdF 2012 

 

 

K bodu 7.  

 

Pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD. predložila návrh delenia dotačných 

prostriedkov UK PdF na rok 2013. Rozpočet výnosov a nákladov za rok 2013 vychádza 

z Metodiky financovania VŠ na rozdelenie štátnej dotácie na rok 2013 v podprogramoch 

veda/škola. Vedenie UK predložilo Akademickému senátu UK návrh rozdelenia financií na 

jednotlivé fakulty a keďže bol návrh pre našu fakultu diskriminačný, členovia PdF UK 

hlasovali proti schváleniu rozpočtu. Rozpočet bol schválený na zasadnutí AS UK dňa 13. 3. 

2013 a dňa 4. 4. 2013 prišiel od kvestorky UK predpis pre našu fakultu, na základe čoho sa 

vypracoval návrh rozpočtu v jednotlivých častiach (1. časť výnosy, nasledujú vlastné príjmy, 

v ďalšej časti náklady). V návrhu je prehľadne uvedené porovnanie návrhu na rok 2013 

s rokom 2012. V súvislosti s návrhom delenia dotačných prostriedkov PdF UK zasadala 

ekonomická komisia, doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. doručila zápisnicu zo 

zasadnutia, v ktorej sa odporúča schválenie rozpočtu na rok 2013. 

 

Výsledok hlasovania: za: 14  proti: 0,  zdržal sa: 1 



 

Uznesenie č. 9/ 2013 

AS UK PdF schválil návrh Delenia dotačných prostriedkov UK PdF 2013 

 

 

K bodu 8.  

 

Pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD. predložila na schválenie Organizačný 

poriadok PdF UK. Organizačný poriadok PdF UK predstavuje slovný opis organizačnej 

štruktúry, vymedzenie kompetencií a základných úloh, ako to predpisuje Zákon o Vysokých 

školách a ďalšie predpisy, zapracované sú v ňom legislatívne zmeny platné od 1. januára 

2013. Predsedníčka senátu navrhla zjednotiť v texte formuláciu „po výberovom konaní“ (s. 

15), na strane 19 navrhuje v bode 10 doplniť formuláciu po schválení v Akademickom senáte 

PdF UK. Katedra logopédie zváži, či sa logopedická poradňa z materiálu vypustí.  

 

Výsledok hlasovania:  za: 14    proti: 0,  zdržal sa: 1 

 

Uznesenie č. 10/ 2013  

AS UK PdF schválil Organizačný poriadok UK PdF 

 

 

K bodu 9.  

 

Pani prodekanka pre rozvoj doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. informovala o príprave 

akreditačných spisov na reakreditáciu a o prípravách na komplexnú akreditáciu. Do 15. 6. 

budú na fakultu doručené pripomienky k predloženým spisom a do 10. 9. 2013 budú vydané 

rozhodnutia o priznaní práv. Na vedení sa schváli harmonogram prípravy komplexnej 

akreditácie. 

 

 

K bodu 10. 

  

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. dala návrh na rozšírenie činnosti 

legislatívnej komisie, ktorá by sa vyjadrovala k sťažnostiam a porušeniu etických noriem. 

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. informoval o príprave etického kódexu v etickej komisii 

UK, ktorej je členom.  

 

 

K bodu 11. 

 

Pani prodekanka PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD.  predložila na schválenie harmonogram 

AR 2013/2014. Zmeny sa týkajú termínu talentových skúšok, ktoré bývali v dvoch termínoch: 

vo februári a po skončení priebežnej výučby. Zjednotí sa termín odovzdávania prihlášok 

a talentové skúšky sa uskutočnia po skončení priebežnej výučby.  

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

Uznesenie č. 11/ 2013  

AS UK PdF schválil harmonogram na AR 2013/2014 

K bodu 12.  



 

Úsek prodekanky pre vzdelávaciu činnosť 

Pani prodekanka PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. prečítala v zmysle uznesenia č. 5 / 2013 

AS UK PdF o neplnení si povinností pracovníkov fakulty mená vyučujúcich, ktorí mali chyby 

v zadaniach záverečných prác a pracovníkov, ktorí nemali nastavený sekundárny jazyk práce. 

Pani prodekanka PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. informovala, že existuje nová vyhláška 

o kreditovom systéme, pripravuje sa nový študijný poriadok. Rozvrh sa pripravuje v AIS2, na 

katedry prišli pokyny, ako postupovať pri tvorbe rozvrhu na AR 2013/2014. Fakultní 

rozvrhári rokujú so zástupcami fakúlt, s ktorými budeme ponúkať spoločné študijné 

programy. Pani prodekanka upozornila na skutočnosť, že je potrebné dôsledne nahlasovať 

obsadenie miestností, aby sa predchádzalo kolíziám. Pripravená je Smernica o využívaní 

a rezervovaní miestností podľa ktorej sa všetky pohyby v miestnostiach budú evidovať 

v AIS2. Evidenciu obsadenia miestností môžu robiť aj sekretárky katedier, ktorým sa pridelí 

rola administrátora predmetu. 

Úsek prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium 

Pani prodekanka doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. informovala o uzávierke projektov 

VEGA a KEGA. Dňa 3. 4. sa uskutočnilo školenie k projektom VEGA a KEGA.  

V týchto dňoch prebieha odovzdávanie dizertačných prác. Očakáva sa, že najviac 

dizertačných prác bude odovzdaných koncom prázdnin. 

Podávajú sa elektronické prihlášky na doktorandské štúdium, očakáva sa, že v rámci 

univerzity príde v súvislosti s doktorandským štúdiom k zmenám.  

Na pracoviská boli doručené podklady na hodnotenie pracovísk, majú slúžiť ako podklad na 

realizáciu výberových konaní, ako aj na opatrenia z vedenia fakulty. Prof. PaedDr. Zsolt 

Cséfalvay, PhD. upozornil na potrebu úpravy tabuľky hodnotenia (pridávanie riadkov). Doc. 

Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. navrhla, aby sa do hodnotenia v budúcnosti započítavali aj 

citácie. 

Pani prodekanka doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. informovala o skutočnosti, že odmeny 

za ŠVUOČ budú vyplatené po zasadnutí komisie.  

Úsek prodekana pre IIKS  

Pán prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. informoval o zriadení študentských 

univerzitných mailových adries v termíne do 15. 5. 2013, prostredníctvom ktorého bude 

prebiehať komunikácia. Študenti dostanú informácie o zriadení študentských mailov, pán 

prodekan požiadal aj členov študentskej komory AS o sprostredkovanie tejto informácie.  

Ďalšie informácie sa týkali snahy realizovať hodnotenie pedagógov online. V tejto súvislosti 

sa plánuje rokovanie s Matematicko-fyzikálnou fakulte UK, o ktorom bude PaedDr. Róbert 

Osaďan, PhD.  informovať členov senátu. Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. navrhla, 

aby sa hodnotenia realizovali ku koncu priebežnej výučby. 

Informácie dekanky fakulty 

Pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala o príprave reakreditačných 

spisov za krátke časové obdobie (4 dni), poďakovala všetkým, ktorí sa na ich príprave 

podieľali. 

Informácie z úseku tajomníčky 

Pani tajomníčka Mgr. Erika Poláčiková informovala o rekonštrukčných prácach, ktoré sa 

realizujú a budú realizovať v lete v budovách na Račianskej a Šoltésovej. Ide o opravu 

strechy, rekonštrukciu WC, odvlhčovanie múrov na Šoltésovej a zväčšovanie miestností na 

Šoltésovej. Uviedla tiež, že akad. soch. Alojz Drahoš, PhD. požiadal o úpravu miestností na 

KVV.  

 

 

K bodu 13. 



 

Predsedníčka AS  upozornila členov študentskej komory AS UK PdF, ktorí končia bakalárske 

štúdium, aby si dali žiadosť o odklad, ak chcú pokračovať v činnosti AS UK PdF 

v magisterskom štúdiu. 

 

Predsedníčka upozornila na dodatok č.2 v Pracovnom poriadku UK a informovala, že novým 

prorektorom pre rozvoj je doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 

 

List od pani Mgr. Novákovej bude prerokovaný v Legislatívnej komisii AS. Pani dekanka 

informovala, že výsledky kontroly z inšpektorátu práce ukázali, že nedošlo k porušeniu 

ustanovení Zákonníka práce. 

 

Pani dekanka informovala o návrhu na riešenie financovania praxí v neučiteľských študijných 

programoch. Vedenie navrhlo, aby sa 10% prostriedkov z prijímacieho konania použilo na 

financovanie praxí. Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. uviedol, že katedra si na tento 

semester zabezpečila praxe pre svojich študentov, ktoré kolegovia zo školiacich pracovísk 

poskytnú zadarmo, požiadal, aby sa prisľúbené financovanie presunulo na zimný semester. 

  

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

 

 

 

V Bratislave 29. 4. 2013 

 

Zapísala: doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. 

Overila: doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

 

 

 

 

       PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

       Predsedníčka AS UK PdF 

 


