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PRÍHOVOR DEKANKY FAKULTY

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé študentky, milí študenti,
sme na prahu akademického roku 2012/2013, v ktorom nás čakajú mnohé pracovné alebo študijné povinnosti, každodenné úlohy,
ale verím že i pozitívne výzvy, ktoré nás budú motivovať a budú tak podporovateľom našich snáh.
Z vlastnej skúsenosti vieme, že pedagóg či sociálny pracovník je človek, ktorý svojimi vedomosťami, osobnými schopnosťami a
vlastnosťami, ale aj sociálnymi a komunikačnými zručnosťami významným spôsobom ovplyvňuje osobnosť detí či mládeže alebo
dospelých s ktorými prichádza do profesionálneho kontaktu. Z tohto vychádzame aj pri príprave našich študentov. Je našou snahou,
aby absolvent fakulty – pedagóg, logopéd, špeciálny pedagóg, učiteľ jazykov alebo iných akademických predmetov, učiteľ pre
preprimárne a primárne vzdelávanie, sociálny pracovník, sociálny alebo liečebný pedagóg – bol pripravený tak, aby mal reálne mo
žnosti uplatniť sa nielen na domácom pracovnom trhu, ale i v zahraničí, aj vďaka kreditu diplomu UK.
Pedagogická fakulta UK patrí medzi najväčšie fakulty Univerzity Komenského a zároveň patrí medzi najväčšie pedagogické fakulty
na Slovensku. Naša fakulta vznikla v r 1946 a je najstaršia z pedagogických fakúlt na Slovensku. Plní úlohy v oblasti prípravy
pedagógov a iných odborníkov pre rôzne druhy, typy a stupne škôl a zariadení. Jej hlavným poslaním je pripravovať profesionálov
pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva a sociálnych služieb a pomoci a tiež rozvíjať študijné programy, vedu a výskum v
oblasti pedagogických, humanitných a spoločenských vied. Pri rešpektovaní vyššie uvedených faktov je našou stratégiou v súlade s
európskymi a slovenskými trendmi, deklarovanými na úrovni príslušných inštitúcií a orgánov EÚ a SR, zvyšovať kvalitu vzdelávania
a posilňovať vedu a výskum.
Pedagogická fakulta UK je bezpochyby vzdelávacou, výskumnou a akademickou inštitúciou celoslovenského významu, ktorá má
zároveň množstvo zahraničných partnerov a realizujúci sa potenciál medzinárodnej spolupráce. Dokazujú to aj nasledujúce údaje.
Na našej fakulte v 14 jednoodborových štúdiách a na 78 dvojodborových kombinovaných štúdiách môžu študovať študenti formou
denného a v niektorých študijných odboroch aj formou externého štúdia. Takmer všetky študijné programy sa študujú na dvoch stup
ňoch: bakalárskom a magisterskom. Sedem študijných odborov má aj tretí, doktorandský stupeň štúdia. Je povzbudzujúce že v
porovnaní s minulým akademickým rokom neklesol počet študentov - prvákov. Na fakulte je možné absolvovať aj rigorózne skúšky a
aj štúdium v rámci celo životného vzdelávania alebo univerzity tretieho veku. Vä čšina zo študijných odborov je u čiteľského
zamerania, na fakulte však máme aj neučiteľské študijné odbory, ktoré všetky istým spôsobom s pedagogikou súvisia. Sú to:
logopédia, liečebná pedagogika, sociálna pedagogiky, špeciálna pedagogika a sociálna práca. Logopédia, liečebná pedagogika a
špeciálna pedagogika v plnom rozsahu sa študujú na Slovensku len u nás. Máme dôstojné personálne obsadenie v podobe garantov
študijných programov a vyučujúcich. V tejto súvislosti je potešujúce, že v r. 2012 máme na fakulte o 6 profesorov a docentov viac ako
v roku 2011 a mimoriadne nás teší, že nám od začiatku r. 2012 pribudli piati noví docenti, z toho štyria vo veku do 40 rokov.
Každý študijný ročník má svojho tútora z radov pedagógov, na fakulte pôsobia aj koordinátori - pedagógovia pre študentov so
zdravotným znevýhodnením. Na fakulte veľmi účinným spôsobom dochádza k prepojeniu teórie s praxou vďaka činnosti poradní pri
katedrách (logopedická poradňa, psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa) a vďaka praxiam zaradeným do štúdia.
Študentom so zdravotným znevýhodnením ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami. Každoročne prebieha anonymné hodnotenie pedagógov, ktoré je podnetom pre riadiacich pracovníkov fakulty na zvy
šovanie úrovne vyučovacieho procesu. Zaujímavé a potešujúce je, že napr. v akad. roku 2010/11 sa do hodnotenia zapojilo 1211
študentov ale v roku minulom až 3608 študentov.
Naša fakulta sídli v troch budovách v širšom centre Bratislavy. Máme k dispozícii akademickú fakultnú knižnicu a mnohé katedry aj
vlastné veľmi dobre vybavené študovne. Na škole fungujú „internetové hniezda“. Systém komunikácie so študentom je prepracovaný
tak, aby študent mohol konať jednak osobne s pedagógom, ale aj prostredníctvom internetového systému, najmä AIS 2. S radosťou
konštatujem, že k septembru 2012 sme vytvorili ďalšie nové učebne – počas leta sa nám podarilo vybudovať prednáškovú miestnosť
pre cca 50 študentov v budove na Šoltésovej, špecializovanú miestnosť pre výučbu predmetov z hudobnej výchovy tamtiež, ako i
špecializovanú počítačovú učebňu na Račianskej.
Fakulta má nadviazanú spoluprácu s mnohými školskými aj neškolskými zariadeniami odbornej praxe, naši študenti chodia na
exkurzie a stáže nielen na Slovensko, ale aj do Čiech. Prostredníctvom Európskych výmenných programov sa dostávajú na stážové
pobyty napríklad do Poľska, Fínska, Nemecka ale aj do Spojených štátov. V rámci programu LLP Erasmus boli na PdF UK v akad.
roku 2011/12 vyslaní na zahraničné mobility spolu 53 študenti. V tomto type mobilít sa zvyšuje počet doktorandov i podiel vedeckých
stá ží doktorandov na špecializovaných vedeckých pracoviskách a vo výskumných laboratóriách, čo významne prispieva k zvy
šovaniu kvality ich vzdelávania. Kvalitu vzdelávania tiež významne posilňujú na PdF UK prechodne hosťujúci zahraniční vysoko
školskí učitelia a vedeckí pracovníci. Zvyčajne participujú na výučbe na vybraný počet vyučovacích hodín alebo celý semester, resp.
ponúkajú jednorazové výberové predná šky alebo pracovné semináre. V programe LLP Erasmus má fakulta uzatvorených 80
bilaterálnych zmlúv o výmene vyučujúcich a študentov.

Vítame zapájanie študentov do vedy a výskumu. Na fakulte sa intenzívne opäť rozbehla študentská vedecká a umelecká činnosť a
naši študenti vyhrávajú v rámci celoslovenských kôl významné ocenenia. Aj vzhľadom na charakter fakulty ŠVOUČ prebieha v dvoch
relatívne samostatných častiach – vedecká časť a umelecká časť, pričom do umeleckej časti patria oblasti výtvarného a hudobného
umenia. V roku 2012 sa ŠVOUČ realizovala vo všetkých sekčných kolách s nasledujúcim zastúpením študentov: sekčné kolá spolu
49 študentov, celofakultné kolá – víťazi z jednotlivých sekcií (zvlášť bakalárske a zvlášť magisterské štúdium) 26 študentov. V rámci
umeleckej činnosti, i keď mimo ŠVOUČ, treba vyzdvihnúť činnosť speváckeho súboru Comenius.
Netreba však zabúdať ani na to, že fakultu tvoria nielen študenti a pedagógovia, ale i ostatní zamestnanci. Tí sa dôležitou mierou
podieľajú na zabezpečení každodenného chodu, prevádzky fakulty. Osobitne chcem na tomto mieste spomenúť prácu študijného
oddelenia, oddelenia pre vedu a doktorandské štúdium, ekonomického oddelenia a vnútornej správy ako aj akademickej knižnice.
Univerzita je slobodné spoločenstvo učiteľov a študentov s tromi základnými funkciami: vzdelávať a odovzdávať najnovšie poznatky,
realizovať výskum a posúvať tak hranice poznania. Treťou je spoločensko-kultúrna funkcia. Univerzita má akademické tradície,
práva a slobody, aby sa v tomto slobodnom prostredí mohli vytvárať postoje k problémom spoločnosti a prírody. Zvláštne privilégiá či
stavovská česť vtlačili univerzitám počas tisíc rokov ich existencie v európskom priestore osobitný spoločenský kredit, po stáročia
uznávaný a dodržiavaný. Hľadanie pravdy, šírenie vzdelania a humanizmu je aj dnes hlavným poslaním našej Alma Mater.
V mene vedenia fakulty prajem všetkým študentom, pedagogickým a výskumným pracovníkom ako aj ostatným zamestnancom a
spolupracovníkom, aby sme počas nadchádzajúceho akademického roku zvládli naše pracovné alebo študijné povinnosti v dobrom
zdraví, v duševnej pohode, v kooperujúcej a tolerantnej atmosfére a vo vzájomnej harmonickej súčinnosti.
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