
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 16.09.2013 
 

 

 

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.   Návrhy organizačných opatrení   

5.   Ponuka štúdia UK PdF pre AR 2014/15 

6.   Vyhlásenie doplňovacích volieb do ŠK AS UK PdF a ŠK AS UK 

7.   Návrhy na zmenu garantov 

8.   Informácie z vedenia fakulty 

                              9.   Rozličné  

 

K bodu 1 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. otvorila zasadnutie AS, privítala členov 

vedenia fakulty, prítomných členov AS a predstavila novú členku zamestnaneckej komory  

PaedDr. Jaromíru Púčikovú, PhD.  

Predsedníčka dala hlasovať o doplnenie programu bodu č. 8.- Doplnenie členov do VR UK 

PdF.   

Zmena programu bola schválená jednomyseľne. 

 

1.   Otvorenie 

2.   Kontrola uznesení 

3.   Informácia o elektronickom hlasovaní 

4.   Návrhy organizačných opatrení   

5.   Ponuka štúdia UK PdF pre AR 2014/15 

6.   Vyhlásenie doplňovacích volieb do ŠK AS UK PdF a ŠK AS UK 

7.   Návrhy na zmenu garantov 

8.   Doplnenie členov do VR UK PdF 

9.   Informácie z vedenia fakulty 

                            10.   Rozličné  

 

K bodu 2 

Predsedníčka skonštatovala, že uznesenia sú splnené okrem  uznesenia č. 5 zo dňa 20.3.2013, 

ktoré trvá. 

 

K bodu 3 

Tajomníčka  Dr. Smetanová oboznámila prítomných s výsledkami elektronického hlasovania. 
 

 

 



Výsledky hlasovania:  

 

      ● Návrh organizačného opatrenia č.4/2013. Schválené dňa: 4.6.2013 

za: 15  

proti: 0       

zdržal  sa hlasovania: 0        

nehlasovali: 4   

 

      ● Zásady volieb do AS UK PdF. Schválené dňa: 4.6.2013 

za: 15  

proti: 0       

zdržal sa hlasovania: 0        

nehlasovali: 4 

 

 Návrh organizačného opatrenia č.5/2013.  Schválené dňa: 25.6.2013 

za: 16     

proti: 0       

zdržal sa hlasovania: 0        

nehlasovali: 3 

 

K bodu 4 

Dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predložila členom Akademického senátu UK 

PdF návrh Organizačného opatrenia č. 6/2013, v ktorom vychádzala z návrhov vedúcej 

Katedry nemeckého jazyka a literatúry, doc. Mgr. Andrei Mikulášovej, PhD.; vedúceho 

Katedry sociálnej práce, PhDr. Ladislava Vasku, PhD. a riaditeľky Ústavu sociálnych štúdií 

a liečebnej pedagogiky, doc. PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD.; vedúceho Oddelenia vnútornej 

správy Bc. Miroslava Lackoviča: 

 

1)  na pracovisku Ústav filologických štúdií, Katedra nemeckého jazyka a literatúry zmenu 

- jedného funkčného miesta odborného asistenta s PhD. na jedno miesto výskumného 

pracovníka s kvalifikačným predpokladom PhD. 

2) na pracovisku Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Katedra sociálnej práce 

zmenu 

- jedného funkčného miesta odborného asistenta s PhD. na jedno funkčné miesto 

profesora. 

3) na pracovisku Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky, Centrum výskumu 

v sociálnej práci a liečebnej pedagogiky zmenu 

- jedného pracovného miesta vedeckého pracovníka s kvalifikačným predpokladom 

profesor na jedno pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným 

predpokladom PhD. 

4) na pracovisku Vnútorná správa PdF UK zrušenie: 

- jedného pracovného miesta vrátnik – pracovník podateľne na subpracovisku “vrátnica 

– podateľňa“ a  

vytvorenie 

- jedného miesta referenta na pracovisku vnútorná správa s pracovnou náplňou určenou 

podľa platného katalógu pracovných činností UK. 



Uznesenie č.1. Akademický senát PdF UK schválil Organizačné opatrenie č.6/2013. 

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

K bodu 5 

Prodekanka PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. predložila Ponuku štúdia UK PdF pre Bc. 

a Mgr. stupeň pre AR 2014/15, kde upozornila hlavne na zmeny oproti minulému roku.  
 

Prodekanka doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. predložila k schváleniu Ponuku študijných 

programov PhD. štúdia na akademický rok 2014/2015.  

 

V rozprave sa prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.  zaujímal o spôsob spoplatnenia dennej 

a externej formy  PhD. štúdia.  

 

Uznesenie č.2 : AS UK PdF schválil ponuku štúdia na UK PdF pre AR 2014/2015 

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

K bodu 6 

Predsedníčka senátu konštatovala, že štyria členovia ŠK už nie sú študentmi fakulty, čím sa 

im ukončil mandát. Na základe toho navrhla vyhlásiť doplňovacie voľby do ŠK AS UK PdF. 

Zároveň informovala, že v študentskej komore AS UK sa skončil mandát jednému zástupcovi 

fakulty a AS UK vyhlásil doplňujúce voľby do ŠK AS UK.  

 

Uznesenie č.3:  AS UK PdF vyhlásil voľby do ŠK AS UK PdF ku dňu 23.9.2013 

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

K bodu 7 

Dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predložila členom Akademického senátu UK 

PdF na prerokovanie návrhy na zmeny garantov: 

 

a) zmenu navrhnutého garanta z prof. PhDr. Marty Horňákovej, PhD. na doc. PaedDr. 

Barboru Kováčovú, PhD. v bakalárskom študijnom programe liečebná pedagogika 1.1.7 

liečebná pedagogika; 

b) zmenu navrhnutého garanta z prof. PhDr. Marty Horňákovej, PhD. na prof. PhDr. Pavla 

Mühlpachra, PhD. v magisterskom študijnom programe liečebná pedagogika 1.1.7 liečebná 

pedagogika; 

c) zmenu navrhnutého spolugaranta z prof. PhDr. Ivety Radičovej, CSc. na doc. PhDr. Ľubu 

Pavelovú, PhD. v doktorandskom študijnom programe sociálna práca 3.1.14 sociálna práca. 

 

Uznesenie č.4: AS UK PdF prerokoval návrhy a odporúča ich predložiť na schválenie do 

Vedeckej rady UK PdF. 

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

 

 



K bodu 8 

Dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predložila členom senátu návrh na doplnenie 

interných členov do Vedeckej rady UK PdF  o prof. PhDr. Pavla Mühlpachra, PhD. a doc. 

PaedDr. Máriu Pisoňovú, PhD. a návrh na odvolanie internej členky VR UK PdF  prof. PhDr. 

Marty Horňákovej, PhD. z dôvodu rozviazania pracovného pomeru na UK PdF. 

 

Prebehlo tajné hlasovanie prítomných členov senátu 

 

Výsledky hlasovania 

 

 prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, PhD.: 

odovzdaných lístkov :16 

za: 16  

proti: 0       

zdržal sa hlasovania: 0       

 

 doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD.: 

odovzdaných lístkov: 16 

za: 16   

proti: 0       

zdržal sa hlasovania: 0       

 

 prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD. 

odovzdaných lístkov: 16 

za: 15  

proti: 1       

zdržal sa hlasovania: 0      

 

AS UK PdF v tajnom hlasovaní schválil predložené návrhy.  

 

K bodu 9 

Dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala o činnostiach jednotlivých oddelení 

od ostatného zasadnutia AS UK PdF. Osobitne vyzdvihla činnosť Vnútornej správy pri 

rekonštrukcii budov, Študijného oddelenia za administráciu štátnych záverečných skúšok, 

promócií, prípravy nového akademického roka , zápisov a iné. 

 

Prodekanka PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD.  podala informáciu o pripravenosti  rozvrhov, 

o počtoch prihlásených a zapísaných študentov, upozornila na nový Študijný a Štipendijný 

poriadok UK platný od 1.9.2013 a upozornila na novú Smernicu rektora k záverečným 

prácam.  

 

Prodekanka doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. informovala o ukončení zápisu študentov 

doktorandského štúdia a o prípravách podkladov do komplexnej akreditácie.  

 

Prodekanka doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. informovala, že do 30.9.2013 bude zrejmá 

konečná podoba akreditačných spisov študijných programov do komplexnej akreditácie. 

Priebežne bude posielať inovované predlohy informačných listov.  

Pretože od 1. septembra platí nový formulár na ILP, v súvislosti so snahou otvoriť PhD. 

programy aj v cudzom jazyku bude potrebné urobené ILP ešte prepracovať.  V súvislosti so 

zjednotením odborných pojmov do anglického jazyka sa postup  následne dohodne.  



Hodnotenie pedagógov študentmi bude spracovávať prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert 

Osaďan, PhD. 

 

Prodekanka doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. informovala: (1) o plánovaných zmenách v EÚ 

programe LLP a  Erasmus (nová forma jednotného programu Erasmus+), ktoré majú byť 

schválené príslušnými štruktúrami EÚ a z ktorých budú vyplývať nové organizačné opatrenia 

a pravidlá pre grantové schémy a mobility s platnosťou už od januára 2014; (2) o pravidelnom 

fakultnom seminári o možnostiach štúdia a stáží v zahraničí, určenom najmä študentom 

bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa, ktorý RZV PdF UK aj v tomto 

akademickom roku organizuje v spolupráci so SAIA, n. o. (s termínom v októbri).   

 

Prodekan PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. informoval, že naďalej prebieha práca na 

Univerzitnej webovej stránke, ktorá však nebude v anglickej verzii. Práca na anglickej verzii 

ostáva v kompetencii fakúlt. Kurzy e-learningu   budú pokračovať. Jednotné mailové adresy 

pre doktorandov sa priebežne riešia.  

 

Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková podala informáciu, že od 1.10.2013 bude 

stravovanie všetkých zamestnancov zabezpečené formou gastrolístkov. Doplatok za 

gastrolístky bude zamestnancom na základe Dohody o zrážke zo mzdy strhávaný priamo 

z platu. Gastrolístky budú doručované vždy v prvý týždeň mesiaca jednotlivým sekretariátom 

na Šoltésovej 4 a Moskovskej 3. V najbližších dňoch budú zamestnanci informovaní 

o potrebnej administratíve a následných krokoch. 

 

Prodekanka doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. oboznámila  členov senátu o doručení 

sťažnosti na priebeh skúšky, ktorá bola nahlásená aj na R-UK, tak ako nám to prikazuje 

smernica o vybavovaní sťažností. Navrhla, aby sa sťažnosťou zaoberala spoločne  legislatívna 

a pedagogická komisia AS UK PdF. Členovia návrh prijali. Kópie sťažností boli proti podpisu 

odovzdané zástupcom oboch komisií.  

 

Prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.  sa v rozprave opýtal na možnosť zakúpenia štatistického 

softvéru.  Prodekanka Tarcsiová informovala, že na fakultu nastúpi odborník na kvalitatívny 

a kvantitatívny výskum, ktorý bude zabezpečovať výučbu doktorandov a vzdelávania 

pedagógov v oblasti spracovania výskumných dát. A zároveň sa vytipuje vhodný štatistický  

softvér s multilicenciou pre využitie na všetkých ústavoch fakulty.  

 

K bodu 10 

Predsedníčka senátu požiadala predsedov komisií AS UK PdF, aby do 27.9.2013 zaslali 

tajomníčke AS UK PdF, dr. Smetanovej, aktualizovaný zoznam ich členov. 

 

Predsedníčka AS UK PdF ukončila zasadnutie a popriala všetkým úspešný akademický rok 

2013/2014. 

 

 

Zapísala: PaedDr. Mgr. art. Jaromíra Púčiková, PhD. 

Overila: PhDr. Viera Andreánska, CSc. 

 

V Bratislave 16.9.2013 

 

       PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

       Predsedníčka AS UK PdF 


