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1. VZDELÁVANIE 

 

1.1 Bakalárske a magisterské štúdium  

 

Organizácia vzdelávania na fakulte v plnom rozsahu vychádza z princípov a organizácie 

štúdia v zmysle Bolonskej deklarácie, bolonského procesu a podľa vysokoškolského 

zákona č. 131/2002 Z. z. Štúdium uskutočňuje fakulta podľa akreditovaných študijných 

programov, ktorých zoznam zverejňuje v zákonnej lehote. Študijné programy sa realizujú 

v dennej i externej forme štúdia. Sú uskutočňované buď prezenčnou alebo dištančnou 

metódou alebo ich kombináciou.  

PdF má v roku 2019 akreditovaných na bakalárskom, spojenom magisterskom 

a magisterskom stupni štúdia spolu 97 študijných programov. Právo udeľovať titul Bc. má 

priznané v 28 študijných programoch dennej formy a 21 programoch externej formy. Titul 

Mgr. môže udeľovať v 25 študijných programoch dennej formy a 22 programoch externej 

formy. 

V AR 2019/20 v rámci štúdia pribudli tieto novo akreditované študijné programy: 

- cudzie jazyky a kultúry - komparatistika (Bc. stupeň štúdia, denná, externá forma) 

- cudzie jazyky a kultúry - komparatistika (Mgr. stupeň štúdia, denná, externá forma) 

- liečebná pedagogika (Mgr. stupeň štúdia, denná, externá forma) 

 

Študijné programy otvorené a realizované v akademickom roku 2019/2020: 

- v jednoodborovom type štúdia: špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, 

sociálna práca, predškolská a elementárna pedagogika, cudzie jazyky a kultúry - 

komparatistika, učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, nemecký jazyk 

v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, učiteľstvo anglického jazyka 

a literatúry, výtvarná edukácia, učiteľstvo hudby, psychologické a kariérové 

poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, 

- študijný program (jednoodborový typ štúdia), ktorý sa otvára ako jediný v podobe 

spojeného Bc. a Mgr. štúdia: logopédia, 

- študijné programy učiteľského typu v bakalárskom a magisterskom stupni, ktoré sa 

vytvorili vzájomnou kombináciou programov (tabuľka č.1) 

 

Tabuľka č. 1: Učiteľské programy Bc. a Mgr. stupňa 

Programy Bc. a Mgr. stupňa, denná forma, kombinácie 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 

učiteľstvo biológie v kombinácii (programová špecializácia sa realizuje na PRiF UK) 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii 

učiteľstvo histórie v kombinácii 

učiteľstvo hudby v kombinácii 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 

učiteľstvo pedagogiky v kombinácii 

učiteľstvo psychológie v kombinácii 

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 

učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii 

učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii 

učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 

učiteľstvo výtvarná edukácia v kombinácii 
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V súčasnej dobe ponúka pre AR 2020/21 fakulta študijné programy bakalárske, 

magisterské, spojené bakalárske a magisterské štúdium a doktorandské. Spolu fakulta 

ponúka kombinácie 208 študijných programov, z toho 102 v bakalárskej forme štúdia, 1 

v spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu, 86 v magisterskej forme štúdia a 7 

doktorandských študijných programov. 

V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odbore 

“učiteľstvo a pedagogické vedy“, ktoré sú  kreované aj ako kombinované študijné 

programy. 

V bakalárskej forme štúdia má fakulta takto koncipovaných 70 študijných programov 

z toho 15 v externej forme a v magisterskej forme štúdia 65 študijných programov, z toho 

10 v externej forme.  

V rámci spolupráce PdF s ostatnými fakultami Univerzity Komenského dobiehajú 

spoločné študijné programy učiteľského typu s Evanjelickou bohosloveckou fakultou, 

Prírodovedeckou fakultou (tabuľky č. 2 a 3): 

 

Tabuľka č. 2: Učiteľské programy PdF, v rámci ktorých sa jedna programová špecializácia 

realizuje na inej fakulte UK 

stupeň 

štúdia 

programová špecializácia na PdF programová špecializácia 

na inej fakulte UK 

Mgr. 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v komb. 

 

učiteľstvo náboženskej 

výchovy v kombinácii 

(EBF) 

Bc. učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 

učiteľstvo hudby v kombinácii 

 

učiteľstvo biológie 

v kombinácii (PriF) 

Mgr. učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v komb. 

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v komb. 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry 

v komb. 

učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry v komb  

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v komb. 

učiteľstvo psychológie v kombinácii  

učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii 

učiteľstvo hudby v kombinácii 

výtvarná edukácia v kombinácii 

učiteľstvo biológie 

v kombinácii (PriF) 

 

Tabuľka č. 3: Učiteľské programy iných fakúlt UK, v rámci ktorých sa jedna programová  

 špecializácia realizuje na PdF 

stupeň 

štúdia 

programová špecializácia 

na inej fakulte UK  

programová špecializácia na PdF 

Bc./Mgr. učiteľstvo predmetov 

geografia v kombinácii (PriF) 

učiteľstvo predmetov chémia 

v kombinácii (PriF) 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v 

kombinácii 

 

 

Fakulta každoročne otvára aj tzv. jednoodborové neučiteľské študijné programy. 

Z hľadiska počtu študentov sú jednoodborové študijné programy na fakulte dobre 

etablované a počet študentov študujúcich tieto študijné programy je za posledné roky 
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stabilný a mierne sa zvyšuje. V súčasnosti tvoria študenti jednoodborových neučiteľských 

študijných programov 65 % z celkového počtu študentov na fakulte. 

Na fakulte je v roku 2019 zapísaných spolu 2519 študentov bakalárskeho 

a magisterského štúdia, z čoho 1594 študentov v bakalárskych študijných programoch, 

 825 študentov v magisterských študijných programoch a 100 študentov spojeného 

bakalárskeho a magisterského štúdia. 

Štruktúra študijných programov je variabilná. Jedinečnosť v ponuke študijných programov 

má študijný odbor logopédia, ktorý má i doposiaľ tzv. spojený študijný program 

dvojstupňového typu, teda magisterský a doktorandský. Model pregraduálneho a na neho 

nadväzujúceho doktorandského štúdia je odporúčaný Stálou komisiou logopédov v EU 

(CPLOL) ako optimálny a je porovnateľný s uznávanými svetovými študijnými 

programami logopédie.  

Rovnako jedinečný je študijný odbor a program liečebná pedagogika, psychologické 

a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím a jedinečným v slovenských 

podmienkach je koncipovanie študijných programov špeciálnej pedagogiky. V rámci 

ponuky štúdia špeciálnej pedagogiky pribudol nový študijný program odzrkadľujúci 

potreby praxe „pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie“.  

 

 

1.1.1 Prijímacie konanie 

V akademickom roku 2019/2020 sa po úspešnom absolvovaní prijímacieho konania na 

fakultu zapísalo 919 študentov, čo bolo o 18 menej ako v predchádzajúcom akademickom 

roku (počet zapísaných k dátumu 31. 10. 2019). Presný prehľad počtu účastníkov 

prijímacieho konania je prezentovaný v tabuľke č. 4.  

 

Tabuľka č. 4: Štatistický prehľad: prijímacie konanie akademický rok 2019/2020 

Akademický rok 

2019/2020 

PRIHLÁSENÍ PRIJATÍ ZAPÍSANÍ 

   

denné štúdium - Bc. 1212 647 395 

externé štúdium - Bc. 256 201 139 

Spolu Bc.  1468 848 534 

denné štúdium – Mgr. 362 325 302 

externé štúdium- Mgr. 81 72 62 

Spolu Mgr. 443 397 364 

Spojený Bc. a Mgr. 

stupeň denné štúdium 
131 20 20 

SPOLU PdF UK 2042 1265 918 

 

V rámci prijímacieho konania pre AR 2019/20 fakulta oproti predchádzajúcemu roku 

evidovala mierny nárast  počtu uchádzačov o štúdium. Ten sa  do počtu reálne zapísaných 

študentov bakalárskeho štúdia nepreniesol a  oproti AR 2019/20 klesol počet zapísaných 

študentov o cca 0,09 %. Pokles počtu zapísaných študentov bol nižší ako 

v predchádzajúcom roku, kedy činil 8 %. Počet uchádzačov na externé štúdium sa zase 

mierne znížil a na štúdium sa zapísalo približne o 0,9 % menej študentov ako v roku 

2018/19. Od novelizácie VŠ zákona v roku 2013, ktorou bola predĺžená dĺžka Bc. 

externého štúdia na 4 roky zaznamenávame tendenciu postupného znižovania počtu 



5 

 

uchádzačov a zapísaných študentov do 1. roku externého štúdia. Posledné roky však pokles 

záujmu o externé štúdium nie je taký výrazný. 

Na Pedagogickú fakultu sa hlásia absolventi gymnázií aj iných stredných škôl. V akad. 

roku 2018/19 sa na Pedagogickú fakultu na dennú formu štúdia hlásilo cca o 2 % viac 

absolventov gymnázií v porovnaní s akademickým rokom 2017/2018 (graf č.1). Celkovo 

sa percentuálne zvýšil počet prijatých absolventov zo stredných odborných učilíšť. (graf č. 

1, graf č. 2). Porovnanie štruktúry uchádzačov podľa návštevy stredných škôl je v 

tabuľkách 5 a 6.  

 

Tabuľka č. 5: Štruktúra novoprijatých študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy denná 

forma štúdia, porovnanie akademických rokov 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 

Typ 

strednej 
školy 

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 

spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži 

G 188/176/12 158/142/16 160/147/13 170/157/13 

SOŠ 97/84/13 121/111/10 137/130/7 113/104/9 

SOU 12/10/2 14/13/1 13/10/3 11/10/1 

Spolu 297/270/27 293/266/17 310/287/23 294/271/23 

 

 

Graf č. 1:  Štruktúra novoprijatých študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy – denná 

forma štúdia, porovnanie akademických rokov 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 

 

 

 

Tabuľka č. 6: Štruktúra novoprijatých študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy – 

externá forma štúdia, porovnanie akademický rok 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 

Typ 

strednej 
školy 

2016/2017 2017/2018 2018/19 2019/20 

spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži 
spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži 

G 3/2/1 6/6/0 5/5/0 4/4/0 

SOŠ, UŠ 5/5/0 4/3/1 4/4/0 6/6/0 

SOU 1/1/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0 
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Spolu 9/8/1 10/9/1 9/9/0 11/11/0 

 

Graf  č. 2: Štruktúra novoprijatých študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy – externá 

forma štúdia, porovnanie akademických rokov 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 

 

Niekoľko rokov evidujeme zvýšený záujem o študijné programy predškolskej 

a elementárnej pedagogiky, logopédie, špeciálnej pedagogiky. Pretrváva aj záujem 

o štúdium cudzích jazykov (predovšetkým anglického jazyka),  učiteľstva slovenského 

jazyka a literatúry a učiteľstva psychológie, liečebnú pedagogiku, študijný program 

psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím. Uchádzači prejavili 

záujem aj o nový študijný program učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry. Posledné dva 

roky zaznamenávame aj  opätovné zvýšenie záujmu o štúdium sociálnej práce.  

V rámci medzifakultného štúdia UK s Prírodovedeckou fakultou, Evanjelicko-

bohosloveckou fakultou a Fakultou telesnej výchovy a športu dobiehajú spoločné študijné 

programy.  

 

Tabuľka č. 7: Študenti študijných programov v roku 2019 

Počty zapísaných študentov k 31.10. 2019 

forma a stupeň štúdia 

ročník 

zapísaní / z toho žien 
Spolu 1 2 3 4 5 

I. stupeň, denná forma SPOLU 395/347 337/310 335/297 29/21 7/6 1103/981 
I. stupeň, externá forma SPOLU 139/124 126/124 124/119 83/78 6/6 478/451 
I. stupeň, bakalárky druh štúdia 
SPOLU 534/471 463/434 459/416 112/99 13/12 1581/1432 

II. stupeň denná forma SPOLU 302/273 272/260 24/20 8/8  606/561 

II. stupeň externá forma SPOLU 62/58 77/75 66/63 14/13  219/209 
II. stupeň magisterky druh štúdia 

SPOLU 364/331 349/335 90/83 22/21  825/770 
I.II. stupeň denná forma SPOLU 20/20 19/19 20/20 20/18 21/20 100/97 
I.II. stupeň externá forma SPOLU 0 0 0 0 0 0 
SPOLU 918/822 831/788 569/519 154/138 33/31 2506/2299 

 

Tabuľka č. 8: Počty absolventov - 1., 2. a spojený stupeň štúdia, denná a externá forma 
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Absolventi I. a II. stupňa štúdia, podľa študijných programov za kalendárny rok 2019 

stupeň štúdia 

denná forma štúdia externá forma štúdia 
SR cudzinci SR cudzinci 

spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

I. Spolu Bc. 329 300 7 6 42 37 0 0 

II. Spolu Mgr. 270 253 0 0 57 55 0 0 

I. a II. spojený Bc. + Mgr. 21 21 0 0 0 0 0 0 

SPOLU absolventi PdF UK 620 574 7 6 99 94 0 0 

 

Tabuľka č. 9: Veková štruktúra absolventov - 1., 2. a spojený stupeň štúdia, denná 

a externá forma 

Veková štruktúra absolventov I., II. a spojeného stupňa štúdia za kalendárny rok 2019 

 denná forma štúdia externá forma štúdia 

 SR cudzinci SR cudzinci 

Vek spolu ženy spolu ženy spolu ženy spolu ženy 

21 15 15 2 2 0 0 0 0 

22 129 122 2 1 0 0 0 0 

23 113 104 2 2 2 2 0 0 

24 160 148 0 0 3 3 0 0 

25 130 123 0 0 14 14 0 0 

26 41 37 1 1 7 7 0 0 

27 19 16 0 0 9 9 0 0 

28 4 3 0 0 5 4 0 0 

29 5 3 0 0 5 5 0 0 

30-34 3 3 0 0 16 15 0 0 

35-39 0 0 0 0 11 11 0 0 

40 a viac 1 0 0 0 27 24 0 0 

Spolu 620 574 7 6 99 94 0 0 

 

Tabuľka č. 10: Bakalárske štúdium – počet absolventov 

Počet 

absolventov 

bakalárskeho 

štúdia  

2018/19 

Počet absolventov 

ktorí ukončili 

štúdium štátnou 

skúškou v  

januári 2019 

Počet absolventov 

ktorí ukončili 

štúdium štátnou 

skúškou v  

júni 2019 

Počet absolventov 

ktorí ukončili 

štúdium štátnou 

skúškou v 

auguste 2019 

Počet 

absolventov, 

ktorí –boli 

vyznamenaní 

378 2 350 26 67 

 

 

Tabuľka č. 11: Magisterské štúdium – počet absolventov 

Počet 

absolventov 

magisterského 

štúdia 2018/19 

Absolventi, ktorí 

ukončili štúdium 

štátnou skúškou  

v januári 2019 

Absolventi, ktorí 

ukončili štúdium 

štátnou skúškou  

v júni 2019 

Absolventi, ktorí 

ukončili štúdium 

štátnou skúškou  

v auguste 2019 

Počet 

absolventov, 

ktorí –boli 

vyznamenaní  

348 6 295 47 77 
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1.1.2 Perspektívy 

Pedagogická fakulta v roku 2019 plnila stratégiu rozvoja a pokračovala v zmenách 

nastavenia svojich vzdelávacích a výskumných programov v súlade s výsledkami 

komplexnej akreditácie z roku 2015. 

Fakulta si uvedomuje potrebu aktívneho oslovenia potenciálnych záujemcov 

o vysokoškolské štúdium a v rámci ponuky štúdia pre AR 2020/21 poskytuje budúcim 

absolventom stredných škôl informácie viacerými spôsobmi: aktívnou účasťou na 

veľtrhoch vzdelávania Gaudeamus Akadémia Bratislava (september 2019), Gaudeamus 

Brno (október 2019) a Gaudeámus Nitra (november 2019), celouniverzitnom DOD 

(november 2019), spoluprácou so strednými školami v rámci projektu mini Erazmus 

(november 2019),  zverejnením ponuky štúdia na viacerých internetových serveroch, 

informáciami v periodikách, publikáciách aj v špeciálnom vydaní časopisu Naša 

univerzita. Fakulta pripravuje na 25. 1. 2020  Deň otvorených dverí, kedy záujemcom 

odprezentujeme možnosti a výhody štúdia práve na našej fakulte. Na viaceré študijné 

programy boli prijímaní uchádzači bez prijímacej skúšky, len na základe výsledkov 

stredoškolského štúdia, alebo na základe talentovej prijímacej skúšky.  

V rámci skvalitňovania práce so systémom AiS2 sa jednotlivé súčasti fakulty snažia v stále 

väčšej miere využívať možnosti, ktoré tento systém ponúka a do praxe sú obratom 

zavádzané všetky nové pracovné moduly aj aktualizácie systému. Fakulta v kooperácii 

s rektorátom UK automaticky vydáva dvojjazyčné doklady o ukončení štúdia.  

 

 

1.1.3 Obsah, metódy a podmienky štúdia 

A) Kurikulum:  
Organizácia všetkých stupňov a foriem štúdia je založená na kreditovom systéme štúdia, 

ktorý využíva kumuláciu a prenos kreditov. Kreditový systém umožňuje prostredníctvom 

kreditov hodnotiť študentovu záťaž. Napomáha otvorenosti fakulty, podporuje akademickú 

mobilitu študentov a poskytuje študentom možnosť podieľať sa na tvorbe svojho 

študijného plánu. 

Rozvrh si študenti pripravujú cez systém AiS2 na celý akademický rok v súlade so 

Študijným poriadkom PdF, ktorého prílohou sú všeobecné pravidlá zápisu na štúdium, 

evidencia a kontrola študijných výsledkov. Cieľom kontroly štúdia je overiť získané 

vedomosti z daného predmetu a zároveň schopnosť študenta ich uplatniť. 

Fakulta má vypracovaný program postavený na prepojenosti disciplín tzv. všeobecného 

učiteľského základu s disciplínami jednotlivých odborov (špecializácií), odborovými 

didaktikami a pedagogickými praxami na všetkých typoch škôl a školských zariadení. 

Medzi prioritné úlohy fakulty v príprave učiteľov patrí práca na nových kurikulárnych 

programoch, modernizácia metodických a didaktických postupov najmä v spojitosti so 

súčasným stavom nášho školstva, s výsledkami monitorov a rôznych prieskumov 

a požiadavkami trhu práce.  

Obsah štúdia je definovaný najmä cez kurikulum študijného programu. V bakalárskych 

študijných programoch prevládajú základné predmety príslušného odboru a predmety 

zamerané na prax. Magisterské študijné programy umožňujú užšiu špecializáciu v danom 

odbore. Špecifiká vedeckého zamerania fakulty sa prejavujú v ponuke povinne voliteľných 

a výberových predmetov.  

B) Vlastný výskum:   

Cieľom pracovníkov fakulty je v maximálnej možnej miere integrovať vedecké poznatky 

získané vo výskume do ponúkaných kurzov a v maximálne možnej miere zapájať 

študentov do výskumnej práce. Učitelia zadávajú seminárne práce, projekty a kvalifikačné 
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práce tak, aby nadväzovali na ich výskumné aktivity a projekty. Výstupy z realizovaných 

výskumných projektov študenti využívajú pri vypracovávaní referátov, seminárnych prác, 

bakalárskych prác, diplomových prác, v rámci ŠVOUČ a pod.  

Implementovať vedecké poznatky do vzdelávania možno i prostredníctvom odborníkov 

z praxe a externých učiteľov. Nevyhnutná je spolupráca s partnerskými inštitúciami 

a organizáciami príbuzného vedeckého alebo profesijného zamerania.  

C) Praktická výučba:  
Medzi preferované výučbové metódy patria interaktívne prednášky, argumentácie a 

diskusie, riešenie problémov (metóda riadeného objavovania), hranie rolí, mikrovýstupy, 

tvorba prezentácií a ich prezentovanie študentmi, práca vo dvojiciach a skupinách, 

zážitkové učenie. Využíva sa práca s textom, pojmové mapovanie, kazuistiky, 

historiografické mapovanie vzdelávania v regiónoch Slovenska. Praktická výučba sa 

realizuje vo forme exkurzií, konkrétnych stáží, pedagogických a odborných praxí.  

Pedagogické praxe či už náčuvové, súvislé alebo výstupové sa uskutočňujú na príslušných 

školách a zariadeniach, s ktorými má fakulta uzatvorenú zmluvu o spolupráci a praktickej 

výučbe. Významnou mierou sa v jednotlivých druhoch praxí zabezpečuje jednak 

syntetizačná funkcia (syntetizujú sa vedomosti z teoretickej výučby), ďalej 

medzipredmetové vzťahy, ako aj spätná väzba (v rámci príslušných kurzov sa pozornosť 

upriamuje na problémy v edukačnej praxi).  

Prax v  kombinovaných študijných  programoch magisterského štúdia  sa   organizuje v 

presne stanovenom harmonograme, so zámerom absolvovania praxe študentov na jednej 

škole z oboch predmetov študijnej kombinácie a tým i vnímania diania v škole z pohľadu 

a práce učiteľa.  

Počet zmluvných škôl a zariadení sa zefektívnil, využívajú sa súčasne pre praktickú 

výučbu viacerých študijných programov. Pre potreby praktickej výučby fakulta 

spolupracuje so  zmluvnými školami a zariadeniami nasledovne: 

- materské školy: (37) v zriaďovateľskej pôsobnosti štyroch  mestských častí 

Bratislava, MŠ pri  siedmich  základných školách a súkromné MŠ pre prax 

študentov KPPE, 

- základné školy: (28) pre prax na II. stupni pre študentov všetkých kombinácií 

v bakalárskom štúdiu, všetky kombinácie pedagogických praxí v magisterskom 

štúdiu, a prax na I. stupni a v školských kluboch pre študentov KPPE, KŠPEC, 

- základné umelecké školy: (4) pre študentov KHV, KVV, 

- spojené školy: (3) prax na II. a III. stupni (gymnázium) pre študentov všetkých 

kombinácií v bakalárskom štúdiu, všetky kombinácie pedagogických praxí 

v magisterskom štúdiu, prax na I. stupni a v školských kluboch pre študentov 

KPPE, 

- stredné školy: (10) pre magisterské pedagogické praxe všetkých kombinácií, 

- špeciálne školy: (15) pre študentov KŠPEC, KL, KLP, KSPG, 

- špeciálne zariadenia: (16) pre študentov KŠPEC, KL, KSP, KLP, KSPG; 

- ostatné zariadenia: (21) pre študentov KSP, KŠPEC, KL, KLP 

Neustále sa rozširuje spolupráca s ďalšími školami a zariadeniami pre väčšie možnosti 

výberu absolvovania praxe z hľadiska kvality a počtu študentov. 

Pedagogická a odborná prax je nevyhnutným premostením teoretického vzdelávania 

študentov s ich budúcim profesijným uplatnením. Úroveň praktickej výučby je nielen 

jedným z indikátorov kvality vysokoškolského štúdia, ale i motiváciou. Preto prioritou 

fakulty je neustále zvyšovanie kvality praktickej výučby študentov a prehlbovanie 

spolupráce s cvičnými školami a zariadeniami, v ktorých je realizovaná pedagogická 

a odborná prax.  

D) Špecifiká: 
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Vzhľadom na vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť pracovníkov fakulty majú študenti 

možnosť študovať okrem odbornej literatúry, ktorú zabezpečuje knižnica na PdF UK, aj 

povinnú a odporúčanú literatúru pokrývajúcu jednotlivé disciplíny od konkrétnych 

pedagogických a výskumných pracovníkov. Fakulta však rozhodne potrebuje reflektovať 

využívanie nových informačných technológii v aktuálnej pedagogickej praxi, pripravovať 

absolventov na meniace sa podmienky pre prácu v škole a samozrejme nové technológie aj 

viac využívať vo vlastnej učiteľskej praxi. Významným obohatením je permanentná 

dostupnosť internetu počas vyučovania vďaka wifi pokrytiu učební, čo výrazne skvalitňuje 

a dynamizuje vzdelávací proces. Na fakulte sa rozširujú podmienky pre e-learning. 

E) Študenti so zdravotným postihnutím:  

Pri Ústave špeciálnopedagogických štúdií, Katedre špeciálnej pedagogiky je zriadené 

Centrum pomoci študentom so špeciálno-pedagogickými potrebami. Pôsobí ako modelové 

pracovisko pre študentov uchádzajúcich sa o štúdium na vysokej škole a zároveň ako 

kontaktné pracovisko pre komunikáciu s pedagógmi iných vysokých škôl pôsobiacich 

v oblasti poradenskej podpory študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. Vybavené je špeciálnymi pomôckami pre zefektívnenie a sprístupnenie 

vzdelávania všetkým kategóriám študentov. Osobitných fakultných koordinátorov pre 

prácu so študentmi so špeciálnymi potrebami vymenúva dekanka fakulty. Na PdF máme 

štyroch koordinátorov - koordinátora pre študentov s telesným postihnutím a študentov 

chorých a zdravotne oslabených, koordinátora pre zrakovo postihnutých študentov, 

koordinátora pre študentov sluchovo postihnutých a koordinátora pre študentov so 

špecifickými poruchami učenia. Je zabezpečený bezbariérový prístup do budov na 

Račianskej ul. č. 59 a Šoltésovej 4, pripravujú sa riešenia na skvalitnenie bezbariérového 

prístupu do ďalších objektov a učební pre postihnutých študentov.  

F) Vzťah k externému prostrediu:  

V programe Erasmus+ bolo v LS AR 2018/19 vyslaných na zahraničné vysokoškolské 

inštitúcie a špecializované pracoviská na mobility typu štúdium 17 študentov, typu stáž 2 

študenti, na PdF UK boli prijatí 10 zahraniční študenti. Na základe iných typov štipendií 

boli na PdF UK prijatí 3 zahraniční študenti a vyslaný 1 študent. 

V ZS AR 2019/20 bolo vyslaných na zahraničné vysokoškolské inštitúcie a špecializované 

pracoviská na mobility typu štúdium 13 študentov, typu stáž 5 študentov, na PdF UK boli 

prijatí 13 zahraniční študenti. Na základe iných typov štipendií boli na PdF UK prijatí 2 

zahraniční študenti, vyslaní 6 študenti. 

Významnou mierou na študentovu profiláciu vplývajú aj reflexie z praxe 

a z inštitucionálnych stáží na pracoviskách rezortu školstva alebo iných pracoviskách 

s významným vplyvom na výchovu a vzdelávanie. 

Fakulta v bakalárskom ani v magisterskom štúdiu nesleduje exaktne uplatnenie svojich 

absolventov na trhu práce. Svoje prieskumy si realizujú niektoré katedry. Viacerí 

absolventi sa uplatnili priamo na niektorých pracoviskách fakulty, alebo na pracoviskách 

iných pedagogických fakúlt. 

Považujeme však za dôležité získavať a využívať spoľahlivé informácie o uplatniteľnosti 

a skúsenostiach absolventov pri prechode do praxe. Tiež je dôležité zladiť požiadavky 

praxe s ponukou fakulty v oblasti odborovej štruktúry a kompetenčného profilu študentov. 

 

 

 

 

1.2. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM 

Doktorandské štúdium na PdF UK je realizované na základe Zákona o vysokých školách 

č.131/2002, v znení neskorších predpisov a realizácia doktorandského štúdia je  
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implantovaná do Vnútorného predpisu č. 20/2017 Študijný poriadok UK v Bratislave 

v znení dodatkov a  do Študijného poriadku PdF UK – Vnútorný predpis  č. 1/2013, 

v znení dodatku č. 1. Na podmienky PdF UK je realizácia doktorandského štúdia bližšie 

konkretizovaná materiálom - Organizácia kreditového spôsobu doktorandského štúdia na PdF 

UK (posledné úpravy schválené VR PdF UK 16.10.2015). Súčasťou doktorandského štúdia je 

aj Vnútorný predpis 7/2018 - Smernica rektora UK Úplne znenie VP č. 12/2013 Smernice 

rektora UK  o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a 

habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK 

v Bratislave v znení dodatku č. 1 a 2. 

Oblasti doktorandského štúdia je v rámci celej univerzity a teda aj jej Pedagogickej fakulty, 

venovaná mimoriadna pozornosť z viacerých dôvodov (zameranie univerzity na magisterský 

a doktorandský stupeň štúdia, veda a výskum, výchova nových pedagogických a výskumných 

pracovníkov, dôležité kritérium pri rozličných hodnoteniach jednotlivých pracovísk fakulty 

a univerzity ako celku). 

1.2.1. ORGANIZÁCIA ŠTÚDIA, ŠTRUKTÚRA ŠTÚDIA  

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského organizovala v kalendárnom roku 2019 

doktorandské štúdium v nasledujúcich študijných programoch v dennej aj externej forme 

(prehľad o počte študentov je uvedený v ďalšej časti tohto materiálu): 

Predškolská a elementárna pedagogika  

Špeciálna pedagogika  

Logopédia 

Didaktika umelecko-výchovných predmetov 

Didaktika cudzích jazykov a literatúr  

Didaktika dejepisu  

Románske jazyky a kultúry 

Sociálna práca. 

 

 

1.2.2. PREHĽAD O POČTE A ŠTRUKTÚRE  ŠTUDENTOV 

DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA  

 

V akademickom roku 2018/2019 je zapísaných 12 doktorandov dennej a 16 doktorandov 

externej formy štúdia,  spolu je to 28 doktorandov. 

Z počtu 12 doktorandov denného štúdia je 10 žien. Nula (0) doktorandov je vo vekovej 

kategórii do 25 rokov, 6 doktorandov v kategórii 25 – 29 rokov, 6 doktorandov v kategórii 

30 – 39 rokov a jeden 0 doktorandov je starších ako 40 rokov. Z celkového počtu 12 

denných doktorandov nie je ani jeden cudzinec. 

Z počtu 16 doktorandov externého štúdia je 9 žien. Nula (0) doktorand je vo vekovej 

kategórii do 25 rokov, 6 doktorandov v kategórii 25 – 29 rokov,  5 doktorandov vo vekovej 

kategórii 30 – 39 a 0 doktorandov nad 40 rokov. Z celkového počtu 16 externých 

doktorandov je jeden cudzinec.  

V roku 2019 ôsmi (8) doktorandi zanechali štúdium. 
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Prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020 sa uskutočnilo podobným spôsobom 

ako minulý rok – katedry a pracoviska fakulty vypísali témy dizertačných prác, ktoré sa 

zverejnili na internete, takže uchádzači sa prihlasovali na konkrétnu tému a ku 

konkrétnemu školiteľovi. Táto úprava umožnila lepšie zladiť doktorandské štúdium 

s vedecko-výskumnou orientáciou pracoviska fakulty. Okrem toho zvýšila konkurenciu 

medzi uchádzačmi – na jednu tému sa mohli prihlásiť viacerí uchádzači. 

Prijímacie pohovory sa realizovali v 4 študijných programoch. 

Na prijímacie skúšky, so začiatkom štúdia v akademickom roku 2019/2020 sa prihlásilo 

19 uchádzačov. Bolo prijatých 14 uchádzačov, z toho 10 na denné a 4 na externé 

doktorandské štúdium. Na štúdium sa zapísali 9 uchádzači prijatí na dennú a 3 na  externú 

formu štúdia (podrobnosti podľa študijných programov sú uvedené nižšie). 

Tabuľka č. 12: Novoprijatí doktorandi podľa študijných programov – AR  2019/2020 

študijný program prihlásení      prijatí zapísaní 

    denné 

štúdium 

externé 

štúdium 

  denné 

štúdium 

externé 

štúdium 

Predškolská a elementárna 

pedagogika 

  4 0       0 0      0 

Špeciálna pedagogika    5 4       1 3      1 

Logopédia 0 0 0  0 0 

Didaktika cudzích 

jazykov a literatúr 
4 3 1 3 0 

Didaktika dejepisu 4 2 1 2 1 

Sociálna práca 2 1 1 1 1 

Spolu 19 10 4 9 3 

Tabuľka č. 13: Prijatí doktorandi na PdF UK v rokoch 2010 – 2019 

 

Prijatí doktorandi 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Externá forma 3 2 7 11 2 7 24 6 11 4 

Denná forma 29 21 21 18 11 5 9 13 4 10 

Spolu 32 23 28 29 13 12 33 24 15 14 
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Z predloženej tabuľky č. 13 je zrejmé, že počet prijatých študentov doktorandského štúdia 

v dennej forme sa znižuje. 

Tabuľka č. 14: Prehľad o doktorandoch so slovenskou štátnou príslušnosťou 

(študijný program, rok štúdia) 

 

 

 

Tabuľka č. 15: Prehľad o zahraničných doktorandoch na PdF UK  

 Celkový počet Denná forma 

ročník/spolu/žien 

Externá forma 

ročník/spolu/žien Študijný Spolu denné externé 

 Celkový počet Denná forma 

ročník/spolu/žien 

Externá forma 

ročník/spolu/žien 
Študijný 

program 

Spolu denné externé 

Spolu 

/žien 

Spolu 

/žien 

Spolu 

/žien 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 

Predškolská 

a  

elementárna 

pedagogika 

5/4 3/2 2/2 0/0 1/1 2/1  0/0 0/0 0/0 2/2  

Špeciálna 

pedagogika 

8/6 4/4 4/2 3/3 0/0 1/1  1/1 2/0 1/1 0/0  

Logopédia 4/4 3/3 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 

Didaktika 

cudzích 

jazykov 

a literatúry 

8/6 6/4 2/2 3/2 0/0 3/2  0/0 1/1 0/0 1/1  

Didaktika 

umelecko -

výchovných 

predmetov 

8/5 1/1 7/4 0/0 0/0 1/1  0/0 0/0 1/1 6/3  

Didaktika 

dejepisu 
8/6 4/3 4/2 2/1 1/1 1/1  1/0 1/1 1/1 1/0  

Románske 

jazyky a 

kultúry 

1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/1  0/0 0/0 0/0 0/0  

Sociálna 

práca 
4/2 2/2 2/0 1/1 0/0 1/1  0/0 1/0 0/0 1/0  

Spolu –

ročníky 
46/34 24/20 22/13 8/7 3/3 11/9 1/1 2/1 6/3 3/3 12/6 0/0 
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program Spolu 

/žien 

Spolu 

/žien 

Spolu 

/žien 

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 

Sociálna 

práca 
1/1 0/0 1/1     1/1     

Špeciálna 

pedagogika 

1/1 0/0 1/1      1/1    

Spolu 

ročníky 
2/2 0/0 2/2     1/1 1/1    

1.2.3. ZAMESTNANCI FAKULTY V DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU (STAV 

K 31.12.2019) 

Počet úspešných obhajob v roku 2019:      0 

Počet vykonaných dizertačných skúšok v roku 2019:   0  

Pracovníci v procese externého PhD. štúdia v ak. roku 2018/2019:  0  

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci výberových konaní je na miesta odborných asistentov 

podmienkou ukončené doktorandské štúdium resp. CSc., je zrejmé, že počet pracovníkov, 

ktorí študujú/budú študovať v doktorandskom štúdiu je/bude minimálny. Ide skôr  

o výnimočné prípady, na rozdiel od minulosti, keď takýchto pracovníkov bolo na fakulte 

veľa.  

1.2.4. DIZERTAČNÉ SKÚŠKY   

Predmety dizertačnej skúšky sú presne určené v jednotlivých študijných programoch 

a realizujú sa  podľa vyššie spomenutej legislatívy.  

Tabuľka č. 16: Prehľad úspešných dizertačných skúšok 

Číselný 

kód Študijný program 

Počet/z toho 

denných 

 Predškolská a elementárna pedagogika 2/2 

 Špeciálna pedagogika 1/1 

 Logopédia 1/1 

 Didaktika cudzích jazykov a literatúr 3/3 

 Didaktika dejepisu 1/1 

 

Didaktika umelecko výchovných 

predmetov 2/2 

 Románske jazyky a kultúry 0/0 
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 Sociálna práca 0/0 

Spolu:  10/10 

V  roku 2019 vykonalo úspešne 10 doktorandov dizertačné skúšky, z nich boli 10 

študentmi denného štúdia. 

1.2.5. UKONČENÍ DOKTORANDI V KALENDÁRNOM ROKU 2019 

Prehľad o úspešných obhajobách v roku 2019 podľa jednotlivých študijných programov 

uvádza tabuľka č. 17 

Tabuľka č. 17: Prehľad o úspešných obhajobách v roku 2019 

Študijný program Počet/z toho denných 

Predškolská a elementárna pedagogika  1/0 

Špeciálna pedagogika 0/0 

Logopédia  0/0 

Didaktika cudzích jazykov a literatúr 0/0 

Didaktika dejepisu 2/2 

Didaktika umelecko-výchovných predmetov 2/2 

Sociálna práca 1/1 

 6/5 
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1.2.6. VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ABSOLVENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

V kategórii denných ukončených doktorandov z počtu 5 boli 2 ženy a boli  vo vekovej kategórii 

30 - 39 rokov. 

V kategórii externých doktorandov z počtu 1 boli 1 ženy. Jedna absolventka bola vo vekovej 

kategórii 40 a viac rokov. 

1.2.7. AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA 

PDF UK  (V SÚČASNOSTI)  

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie sme zvýšenú pozornosť zamerali na vytvorenie 

podmienok na nové študijné programy a ich akreditáciu. K 5. novembru 2015 má PdF UK 

akreditované a teda aj v AR 2019/2020 mohla prijímať na tieto študijné programy: 

1. Predškolská a elementárna pedagogika  (denné 3 ročné, externé 4 ročné) 

2. Špeciálna pedagogika    (denné 3 ročné, externé 4 ročné) 

3. Logopédia      (denné 4 ročné, externé 5 ročné) 

4. Didaktika cudzích jazykov a literatúr  (denné 3 ročné, externé 4 ročné) 

5. Didaktika dejepisu    (denné 3 ročné, externé 4 ročné) 

6. Sociálna práca     (denné 3 ročné, externé 4 ročné) 

 

Pri viacerých študijných programoch máme akreditované aj jazykové mutácie, v akademickom 

roku 2019/2020 sme nemali žiadneho uchádzača, ktorý by prejavil záujem študovať tieto študijné 

programy v cudzom jazyku. 

1.2.8. VÝHODY A NEVÝHODY DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA NA PDF UK  

Medzi pozitíva doktorandského štúdia na PdF UK patrí jeho zameranie. Ako jediný na Slovensku, 

ale aj v bývalom Československu ponúkame študijný program Logopédia, ktorý sa v rámci 

medzinárodného projektu zapojil aj do vytvorenia medzinárodného študijného programu, za účasti 

viac ako 15 vysokých škôl Európy. 

Študijný program Špeciálna pedagogika je najstarší študijný program tohto zamerania na 

Slovensku, pričom ponúka témy zo širokého spektra špeciálnej pedagogiky. Nie menej významné 

sú aj  v študijné programy  zamerané na cudzie jazyky, sociálnu prácu a predškolskú 

a elementárnu pedagogiku a didaktiku umeleckých predmetov. 

Veľkým pozitívom doktorandského štúdia sú vysokokvalifikovaní odborníci, ktorí sa daného 

procesu zúčastňujú. Ide o docentov a profesorov, ktorí pôsobia ako garanti, spolugaranti, ale aj 

školitelia a prednášajúci. Zároveň v rámci vypisovania tém dizertačných prác prevláda snaha tieto 

napojiť na vedecko-výskumné projekty realizované školiteľmi, resp. pracoviskami, na ktorých 

školitelia pracujú a reflektovať najnovšie trendy v jednotlivých vedných oblastiach a podľa 

možnosti aj samotných doktorandov do nich aktívne zapájať. 

Medzi veľké výhody považujeme aj možnosť študentov žiadať sa o podporu v rámci Grantov UK,  

ktoré im umožňujú účasť na domácich ale aj zahraničných podujatiach, nákup najnovšej literatúry, 

ale aj možnosť získať relevantné diagnostické nástroje pre svoj výskumy. 
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Nevýhody doktorandského štúdia – väčšina študijných programov realizovaných na našej fakulte 

je v internej forme trojročná. V prípade prác, ktoré sú zamerané na prácu so žiakmi, resp. klientmi, 

kde je potrebné zámerné vyhľadávanie respondentov, ich kontaktovanie, diagnostika, intervencia, 

resp. rediagnostika, napísanie práce a jej obhájenie v priebehu troch rokov sa zdá toto časové 

obdobie ako nepostačujúce. Týka sa to primárne študijných programov a tém prác, ktoré sú 

zamerané na deti materských, žiakov základných škôl a na žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Javí sa za primeranejšie jej predĺženie do budúcnosti na 4 akademické 

roky.  

1.2.9. OBSAH, METÓDY A PODMIENKY ŠTÚDIA – KURIKULUM, VPLYV 

VLASTNÉHO VÝSKUMU, PRAKTICKÁ VÝUČBA, ŠPECIFIKÁ, VZŤAH K 

 EXTERNÉMU PROSTREDIU  

Obsah, metódy a formy štúdia sú podmienené schváleným akreditačným spisom, pričom v rámci 

doktorandského štúdia poskytujeme niekoľko foriem výučby : 

 Celofakultne kurzy (určené pre všetkých študentov doktorandského štúdia majú prevažne 

metodologický, filozoficko-psychologický charakter) 

 Kurzy v rámci jednotlivých študijných programov (určené pre študentov konkrétneho 

študijného programu so zameraním na povinné a povinne voliteľné predmety v rámci 

daného študijného programu) 

 Jazykové bloky (nemčina, angličtina, francúzština a španielčina – podľa výberu študentov 

so zameraním na tréning prezentácie v cudzom jazyku, odbornú slovnú zásobu, špecifiká 

písania príspevkov v danom jazyku) 

    Ponuky ďalších pracovísk fakulty  

- dlhodobé, zamerané na oblasti výskumu realizované na PdF UK, alebo špecifické 

oblasti, ktoré nie sú zahrnuté v  programe, ale sú v súčasnosti vysoko aktuálne (napr. 

výchova detí v náhradnej rodine), 

- krátkodobé - prednášky, semináre, workshopy prezentujúce výsledky realizovaných 

výskumov na PdF UK,  

- krátkodobé - prednášky významných domácich a zahraničných odborníkov, 

z rozličných oblasti, ktorí PdF UK navštívia pri príležitosti výmenných pobytov, 

pozvaných prednášok, konferencií, atď. 

Okrem týchto možností, vzhľadom na zameranie dizertačnej práce po splnení požadovaných 

podmienok, môže absolvovať študent doktorandského štúdia špecificky kurz aj na inej fakulte, 

resp. vysokej škole.  

V rámci doktorandského štúdia je zvlášť kladený dôraz na to, aby študenti mali prístup 

k najnovším  výsledkom výskumu, na v medzinárodnom meradle, preto podporujeme  

absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci programu Erasmus a iných mobilných programov.  

Pedagogická fakulta UK nespolupracuje pri realizácií doktorandského štúdia so žiadnou externou 

inštitúciou. 
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1.3 Celoživotné vzdelávanie a rigorózne konanie v r. 2019 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta realizovala v r. 2019 celoživotné 

vzdelávanie v súlade s čl. I  par. 1 ods. 4 písm. e), par. 2 ods. 4 a par. 18 zákona č. 131/2002 Z. z o 

vysokých školách, v zmysle zákona 312/2013 a zákona 390/2011 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa 

zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a  v zmysle zákona 

č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom 

č. 315/2012 Z.z., - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. vyhlášky MŠ SR č.445/2009 Z. z. o 

kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov, vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, , vyhlášky č. 97/2010 Z. z. o (skrátene) 

podrobnostiach akreditácie vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, zákona č. 513/1991 Z. 

z. (Obchodný zákonník, § 262 a 269) v znení neskorších predpisov. V priebehu roka 2019 došlo 

ku zmenám niektorých z vyššie uvedených legislatívnych dokumentov, k ich novelizácii resp. ku 

zrušeniu. Od. 1.9.2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Preto sa v druhej polovici 

r. 2019 realizovala postupná implementácie legislatívnych zmien do realizácie celoživotného 

vzdelávania na fakulte. Implementácia bude pokračovať aj v r. 2020. Treba podotknúť, že 

celospoločensky prevláda názor o nesystémovosti a nedostatočnej kooperácii a koordinácii tejto 

legislatívy s požiadavkami a realitou praxe, s inými časovými a legislatívnymi kontextami 

a dokumentami a nedoriešenosti, resp. neexistencii  prechodných ustanovení. Za týchto 

podmienok sa proces implementácie realizoval ( nielen na našej fakulte) obtiažne. Zároveň sa 

k 1.9.2019 zmenila sústava študijných odborov vysokoškolského štúdia bez prechodných 

ustanovení. 

Ďalšie vzdelávanie – kvalifikačné, kontinuálne, rozširujúce a celoživotné vzdelávanie 

pedagogických a odborných zamestnancov a celoživotné vzdelávanie možno považovať za 

významný prostriedok umožňujúci účastníkom štúdií, vzdelávacích aktivít a rôznych foriem tohto 

vzdelávania získavať požadovanú kvalifikáciu, resp. si kvalifikáciu zvyšovať a dosiahnuť 

výhodnejšie pozície na trhu práce. 
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Celoživotné vzdelávanie sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom 

zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Fakulta mohla v rámci aktivít celoživotného 

vzdelávania realizovať kvalifikačné vzdelávanie, kvalifikačné vzdelávanie – doplňujúce 

pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium, aktualizačné vzdelávanie, inovačné vzdelávanie, 

špecializačné vzdelávanie, funkčné vzdelávanie a krátkodobé školenia. Tieto aktivity fakulta 

mohla v zmysle platných predpisov realizovať za úhradu. Najviac aktivít sa tradične realizovalo v 

rámci kvalifikačného vzdelávania a rozširujúceho štúdia.  

Pedagogická fakulta UK v Bratislave v zmysle predmetnej legislatívy môže realizovať ako súčasť 

celoživotného vzdelávania tzv. kontinuálne vzdelávanie, ktorým pedagogický a odborný 

zamestnanec splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej 

pozície a aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie. 

Účelom kvalifikačného, rozširujúceho, kontinuálneho a celoživotného – ďalšieho vzdelávania, 

ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie je umožniť získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú 

kvalifikáciu alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v 

školskom vzdelávaní alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej 

spoločnosti. Úspešným absolvovaním kvalifikačného, kontinuálneho a rozširujúceho 

celoživotného – ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania (par. 2 ods. 3 zákona č. 

568/2009 Z. z.). 

 

Kontinuálne vzdelávanie, kvalifikačné vzdelávanie a rozširujúce štúdium - súčasť 

celoživotného vzdelávania 

Kontinuálne vzdelávanie 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, 

rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného 

zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. Štúdium 

sa končí úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Absolventom 

fakulta vydá osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania. 

 

 

1. Vzdelávanie na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti: 

Kvalifikačné vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky 

Uvedeným štúdiom absolvent získa profesijné kompetencie potrebné na splnenie kvalifikačného 

predpokladu špeciálnopedagogickej spôsobilosti, ak má vykonávať pedagogickú alebo odbornú 
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činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovnovzdelávacím programom pre deti 

alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo v poradenskom zariadení. Štúdium sa končí 

úspešným vykonaním záverečnej skúšky a obhájením záverečnej práce. Absolventom fakulta vydá 

vysvedčenie, ktoré je dokladom o špeciálnopedagogickej spôsobilosti. Kvalifikačné vzdelávanie 

sa obvykle realizuje ako 2-ročné, 4-semestrálne štúdium, vykonáva sa prezenčnou formou v 

rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín a trvá najviac 36 mesiacov. Fakulta realizovala 

kvalifikačné vzdelávanie v študijnom odbore a programe špeciálna pedagogika. 

 

 

2. Rozširujúce štúdium  

Rozširujúce štúdium je osobitný druh štúdia na vysokých a stredných školách, ktorým 

pedagogický zamestnanec získa kvalifikačné predpoklady na výkon ďalšej pedagogickej činnosti. 

Rozširujúcim štúdiom si pedagogický zamestnanec rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci 

dosiahnutého stupňa vzdelania na: 

a) výkon pedagogických činností ďalších podkategórií podľa §13, 

b) vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu alebo predmetov študijného odboru. 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave v r. 2019 ponúkala nasledujúce rozširujúce štúdiá 

v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov: 

- Rozširujúce štúdium učiteľstva histórie, 

- Rozširujúce štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry, 

- Rozširujúce štúdium učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry, 

- Rozširujúce štúdium učiteľstva anglického jazyka a literatúry, 

- Rozširujúce štúdium učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry, 

- Rozširujúce štúdium učiteľstva španielskeho jazyka a literatúry, 

- Rozširujúce štúdium  učiteľstva výchovy k občianstvu, 

- Rozširujúce štúdium učiteľstva psychológie. 

V študijnom odbore  Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov: 

- Rozširujúce štúdium učiteľstva hudby, 

- Rozširujúce štúdium výtvarnej edukácie  

V študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika: 

- Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 

 

3. Doplňujúce pedagogické štúdium 
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Doplňujúce pedagogické štúdium slúži na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom 

vysokých škôl neučiteľského smeru. Doplňujúce pedagogické štúdium sa realizuje ako 

štvorsemestrálne štúdium. Štúdium sa končí záverečnými skúškami, absolvent získava 

vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti. Pedagogická fakulta UK v Bratislave ponúkala v r. 2019 

nasledujúce druhy doplňujúceho pedagogického štúdia: 

- Doplňujúce pedagogické štúdium pre majstrov odbornej výchovy  

- Doplňujúce pedagogické štúdium pre vychovávateľov pre školy a školské zariadenia  

- Doplňujúce pedagogické štúdium pre učiteľov pedagogických a sociálnych akadémií (pre 

absolventov sociálnej práce) 

 

Pokiaľ ide o konkretizáciu jednotlivých foriem celoživotného vzdelávania, realizovaných 

na PdF UK v Bratislave, táto súvisí s ich štruktúrou. Štruktúra foriem celoživotného vzdelávania 

zohľadňuje predovšetkým tzv. spoločenskú potrebu v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov a 

pedagogických pracovníkov. Viac-menej kopíruje situáciu v stave nekvalifikovanosti učiteľov a 

pedagogických pracovníkov na jednotlivých druhoch, stupňoch a typoch škôl, školských a iných 

zariadení. To zn., že v štruktúre dominujú také vzdelávacie aktivity, ktorých absolvovaním si 

frekventant/absolvent svoju spôsobilosť, kvalifikáciu a odborné poznatky rozšíri, doplní alebo 

prehĺbi. Pedagogická fakulta UK v Bratislave v oblasti celoživotného vzdelávania vychádza zo 

schválených koncepčných materiálov. 

Na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave sú najviac žiadanými kvalifikačné vzdelávanie v 

oblasti špeciálnej pedagogiky a rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Tieto sú chápané ako 

vzdelávacie aktivity – štúdiá ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, 

resp. aktivity celoživotného vzdelávania. 

Najvyšší záujem bol o kvalifikačné vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky, ktoré 

malo aj najvyššie počty frekventantov a absolventov. V tomto smere má Pedagogická fakulta UK 

v Bratislave najsilnejšie postavenie na konkurenčnom trhu v rámci Slovenska a jednoznačne 

ponúka aj obsahovo a personálne najkvalitnejšie vzdelávacie aktivity. Kvalifikačné vzdelávanie 

v oblasti špeciálnej pedagogiky predstavovalo takmer polovicu z celkového počtu všetkých 

fakultou realizovaných vzdelávacích aktivít celoživotného vzdelávania. Výrazne však narástol v r. 

2019 počet frekventantov v rozširujúcom štúdiu primárnej pedagogiky. 

Doplňujúce pedagogické štúdium sa v r. 2019 nerealizovalo pre nízky počet záujemcov do 

jednotlivých ročníkov.  

Počty frekventantov a absolventov v jednotlivých typoch kvalifikačného vzdelávania 

a rozširujúceho štúdia sú uvedené v tabuľkách. 
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Tabuľka č. 18: Počty frekventantov a absolventov celoživotného vzdelávania v roku 2019 

 

rok Spolu 

2019 KV ŠP RŠ UAK RŠ  Prim. 

ped. 

IV MAT  

frekventanti 302 11 433 7 753 

absolventi 139 49 126 0 314 

 

 

Tabuľka č. 19: Počty frekventantov v jednotlivých formách a typoch vzdelávacích aktivít 

v rámci celoživotného vzdelávania na PdF UK v Bratislave za rok 2019 (N=753) 

 

1.ročníky 

názov stredisko ročník akad. rok 
počet 

štud. 

KV   ŠP  Bratislava 1 2019/20 74 

KV   ŠP  Košice 1 2019/20 29 

KV   ŠP Žilina 1 2019/20 38 

RŠ Prim .ped Bratislava 1 2019/20 42 

RŠ Prim .ped Žilina 1 2019/20 56 

RŠ Prim .ped SNV  1 2019/20 74 

RŠ Prim .ped Košice 1 2019/20 73 

RŠ OV Žilina 1 2019/20 11 

Spolu       397 

 

 

2.ročníky 

názov stredisko ročník akad. rok 
počet 

štud. 

KV   ŠP  Bratislava 2 2019/20 93 

KV   ŠP  Košice 2 2019/20 32 
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KV   ŠP SNV 2 2019/20 19 

RŠ Prim .ped Bratislava 2 2019/20 45 

RŠ Prim .ped Žilina 2 2019/20 124 

RŠ Prim .ped SNV 2 2019/20 19 

IV MAT Bratislava 2 2019/20 7 

Spolu       339 

 

 

3. ročníky 

názov stredisko ročník akad. rok 

počet 

štud. 

KV  ŠP Bratislava 3. 2019/20 17 

Spolu    17 

 

 

Poznámka: 

KV ŠP – kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky  

RŠ AJ a lit. – rozširujúce štúdium učiteľstvo akademických predmetov- učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry  

RŠ SJ a lit. – rozširujúce štúdium učiteľstvo akademických predmetov- učiteľstvo 

slovenského jazyka a literatúry 

RŠ OV – rozširujúce štúdium učiteľstva akademických predmetov - učiteľstvo výchovy 

k občianstvu 

RŠ  Prim. ped. – rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 

IV MAT - inovačné vzdelávanie didaktický softvér vo vyučovaní matematiky 

 

Tabuľka č. 20: Sumárne počty frekventantov celoživotného vzdelávania v roku 2019 (N=753) 

Ročník Počet frekventantov 

1.roč. 397 

2.roč. 339 

3.roč. 17 

Spolu: 753 
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Tabuľka č. 21: Prehľad počtu absolventov vzdelávacích aktivít celoživotného vzdelávania 

v r. 2019 (N=314) 

 

názov stredisko ročník akad. rok 
počet 

štud. 

KV   ŠP  Bratislava 2 2018/19 75 

KV   ŠP  Košice 2 2018/19 36 

KV   ŠP  Žilina 2 2018/19 28 

RŠ Prim .ped Bratislava 2 2018/19 35 

RŠ Prim .ped Žilina 2 2018/19 91 

RŠ  SJ a lit Bratislava 2 2018/19 8 

RŠ  SJ a lit. Žilina 2 2018/19 15 

RŠ OV Bratislava 2 2018/19 18 

RŠ  AJ a lit. Žilina 2 2018/19 8 

Spolu       314 

 

Poznámka: 

KV ŠP – kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky  

RŠ AJ a lit. – rozširujúce štúdium učiteľstvo akademických predmetov- učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry  

RŠ SJ a lit. – rozširujúce štúdium učiteľstvo akademických predmetov- učiteľstvo 

slovenského jazyka a literatúry 

RŠ OV – rozširujúce štúdium učiteľstva akademických predmetov - učiteľstvo výchovy 

k občianstvu 

RŠ  Prim. ped. – rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky (učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) 

 

V štruktúre absolventov mala najvyššie percentuálne zastúpenie špeciálna pedagogika – 44,27% 

 

Pedagogická fakulta UK v zmysle § 11 zákona 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony môže organizovať aj jazykovú 

skúšku, ktorej predmetom je preukázať ovládanie znalosti štátneho jazyka potrebnej na výkon 

pedagogickej alebo odbornej činnosti. Cieľ jazykovej skúšky spočíva v ústnom a písomnom 
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preverení vedomostí a jazykových zručností pedagogického alebo odborného zamestnanca, ktorý 

je podľa vyššie uvedeného zákona povinný jazykovú skúšku vykonať. V r. 2019 takúto skúšku 

nikto nevykonal. 

Rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce) 

 

Prehlbovanie odborných vedomostí formou rigorózneho konania sa na PdF UK realizuje v zmysle 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov podľa par. 53 ods. 9 a 

10, par. 62a, par. 63 a par. 110 ods. 4 tohto zákona, ako aj príslušných interných predpisov UK a 

PdF UK. Vzhľadom na výsledky komplexnej akreditácie je možné realizovať rigorózne konania v 

tých študijných odboroch, resp. programoch, kde má fakulta priznané práva na magisterský stupeň 

štúdia. Na PdF UK v Bratislave v súčasnosti pracujú komisie pre rigorózne skúšky a obhajoby 

rigoróznych prác, ktorých zloženie v súlade s legislatívou schválila Vedecká rada PdF UK. 

Uchádzačom, ktorí úspešne vykonali rigoróznu skúšku a obhájili rigoróznu prácu na PdF UK, je 

Univerzitou Komenského priznaný akademický titul PaedDr., resp. PhDr. 

 

 

Tabuľka č. 22: Počet rigoróznych konaní začatých v roku 2019 

podľa jednotlivých odborov a špecializácií / programov 

 

 

Študijný odbor/ špecializácia (študijný program) spolu 

Logopédia 2 

Sociálna práca 2 

Špeciálna pedagogika 8 

Liečebná pedagogika 4 

UAK – Učiteľstvo výchovy k občianstvu 1 

PEP-Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 4 

UAK – Učiteľstvo pedagogiky 2 

UAK-Učiteľstvo anglického  jazyka a literatúry 2 

UAK – Učiteľstvo histórie 4 

UUVVP-Výtvarná edukácia 1 

Spolu 30 
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Tabuľka č. 23 : Počet absolventov rigoróznych konaní v roku 2019 

podľa jednotlivých odborov a špecializácií / programov 

 

 

Študijný odbor/ špecializácia (študijný program) spolu 

UAK-Učiteľstvo anglického  jazyka a literatúry 1 

PEP-Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 8 

UAK-Učiteľstvo psychológie 2 

Spolu 11 

 

Poznámka: 

PEP – Predškolská a elementárna pedagogika 

UAK – Učiteľstvo akademických predmetov 

UUVVP – Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. 

 

 

V rámci rigorózneho konania sa časť  administrácie realizuje prostredníctvom elektronického 

systému Ais2. V druhej polovici r. 2019 začal proces prípravy elektronickej evidencie plnenia 

študijných povinností frekventantov celoživotného vzdelávania, tento (v nadväznosti na 

prebiehajúce legislatívne zmeny) bude pripravený na používanie v r. 2020. 

 

2. Veda a výskum 

Veda a výskum tvoria pevnú súčasť činnosti fakulty a univerzity a jednoznačne je to deklarované 

aj v stratégii rozvoja vedecko-výskumnej činnosti na UK na ďalšie obdobie, kde sú uvedené 

nasledovné ciele : 

- rozvíjať pozíciu lídra v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a jej výstupov v Slovenskej 

republike, 

- podporovať podmienky pre intenzívne zapojenie Univerzity Komenského do 

medzinárodnej vedecko-výskumnej činnosti a spolupráce v rámci Európskeho 

výskumného priestoru – European Research Area (zdieľaný a spoločne realizovaný 

vedecký výskum). 

Výsledkom transformácie fakulty v roku 2010 bolo vytvorenie ústavov popri katedier. (viď 

tabuľka č. 24). 

Oddelenie vedy a doktorandského štúdia PdF UK (ďalej ako OVDŠ), a Referát pre zahraničné 

vzťahy PdF UK (ďalej ako RZV) koordinuje  podávanie, evidenciu realizáciu a  záverečné 
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vyhodnotenia národných a nadnárodných projektov a ich archiváciu na PdF UK Tieto podliehajú 

riadeniu príslušných prodekanov a  právomoci dekana PdF UK.  

 

 

2.2. Granty KEGA a VEGA  

V roku 2019 riešila fakulta 27 grantov KEGA a VEGA. Zastúpenie bolo nasledovné VEGA 16 

grantov, KEGA 11 grantov. Prehľad uvádzame v nasledujúcich tabuľkách. Prvá tabuľka  

poukazuje na ústavy a katedry, kde je príslušný grant evidovaný, pracuje tam hlavný riešiteľ na 

UK PdF, alebo spoluriešiteľ z projektu mimo UK PdF. Je však možné, že v grantoch pracujú 

učitelia z ďalších katedier, čo nie zrejmé z danej tabuľky, pretože sa nezaoberá všetkými členmi 

výskumného tímu.  

Tabuľka č. 24: Granty KEGA a VEGA na pracoviskách fakulty 

NÁZOV ÚSTAVU NÁZOV KATEDRY VEGA KEGA 

 

Katedra hudobnej výchovy 

 

1  

Katedra výtvarnej výchovy   

 

Katedra etickej a občianskej 

výchovy 
1  

Katedra histórie 3  

 

Katedra pedagogiky a sociálnej 

pedagogiky 

 

 

pedpepedagogiky (KAPESO) 

 

1  

Katedra preprimárnej a primárnej 

pedagogiky 
1  

Ústav filologických štúdií 

 

Katedra slovenského jazyka 

a literatúry 
  

Katedra románskych jazykov 

a literatúr 
1  

Katedra anglického jazyka 

a literatúry  
1  

Katedra nemeckého jazyka 

a literatúry 
 2 

Ústav 

špeciálnopedagogických 

štúdií 

 

Katedra špeciálnej pedagogiky 

 

1 1 

 Katedra logopédie 

 

1  
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Katedra psychológie 

a patopsychológie 
4 2 

 

Katedra sociálnej práce 

 

 1 

Katedra liečebnej pedagogiky 1 1 

 Katedra didaktiky prírodovedných 

predmetov v primárnom vzdelávaní 

 

 4 

 SPOLU: 16 11 

Tabuľka č. 25: História projektov KEGA a VEGA  

  VEGA KEGA SPOLU 

rok 2013 15 10 25 

rok 2014 19 10 29 

rok 2015 17 13 30 

rok 2016 15 14 29 

rok 2017 17 13 30 

rok 2018 17 13 30 

rok 2019 16 11 27 

 

V roku 2019 boli pracovníci fakulty úspešní pri získavaní grantov čo je zrejmé aj z tabuľky č. 25. 

Počet grantov KEGA a VEGA mierne poklesol v porovnaní s minulým rokom o 3 projekty. 

Celkové finančné prostriedky v projektoch VEGA za rok 2019: 67 991,00 € 

Celkové finančné prostriedky v projektoch KEGA za rok 2019: 38 709,00 €. 

Tabuľka č. 26: Projekty VEGA v roku 2019 

  Názov projektu hlavný riešiteľ za 

PdF UK 

katedra 

1. 

Identifikácia, analýza a deskripcia špeciálnych 

edukačných potrieb jednotlivcov so zdravotným 

znevýhodnením v produktívnom veku v procese 

objektívnej a subjektívnej evaluácie možností ich 

ďalšieho vzdelávania na Slovensku - výskumná 

analýza 

Doc. PaedDr. Jana 

Lopúchová, PhD. 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 

2. 
Psychologické determinanty aktivity a participácie 

detí a adolescentov so zdravotným postihnutím 

vzdelávaných v integrovanom/inkluzívnom 

prostredí 

Doc. PhDr. Marián 

Groma, PhD. 

Katedra psychológie 

a patopsychológie 
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3. 
Analýza sebaregulačných štýlov učenia sa 

študentov odboru predškolská a elementárna 

pedagogika 

prof. PhDr. Mária 

Kožuchová, CSc. 

Katedra predprimárnej a 

primárnej pedagogiky 

4. 

Analýza spontánnej rečovej produkcie v 

slovenskom jazyku v intaktnej dospelej populácii a 

jej využitie v logopedickej praxi 

Doc. PaedDr. Jana 

Marková, PhD. 
Katedra logopédie 

5. 
Učitelia zo Slovenska na zahraničných 

univerzitách a vysokých školách od stredoveku do 

roku 1945 

doc. PhDr. Miroslav 

Kamenický, CSc. 
Katedra histórie 

6. Podoby a prejavy polonofilstva na Slovensku 

1918-1939 

Doc. Pavol Matula, 

PhD. 
Katedra histórie 

7. Hudobná teória na Slovensku 16. - 18. storočia 
Mgr. Andrej Šuba, 

PhD. 

Katedra hudobnej 

výchovy 

8. 

Vzťah medzi mentálnymi reprezentáciami systému 

anglíckeho jazyka, performanciou v 

metalingvistických úlohách a produkciou v 

reálnych komunikačných situáciách pri učení sa 

anglického jazyka 

doc. PhDr. Gabriela 

Lojová, PhD. 

Katedra anglického 

jazyka a literatúry 

9. 
Evalvácia efektívnych faktorov multisenzorických 

prístupov v liečebnej pedagogike 

Mgr. Zuzana Fábry 

Lucká, PhD. 

Katedra liečebnej 

pedagogiky 

10. 
Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek 

vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej 

triede v období tranzitu do praxe 

Mgr. Lenka 

Sokolová, PhD. 

Katedra psychológie 

a patopsychológie 

11. 

Multimodalita vývinu emocionálnej regulácie u 

dospievajúcich s typickým a atypickým vývinom. 

Perspektíva komplexnej dynamickej súhry 

štrukturálnych a funkčných systémových zmien 

biologických, psychických, sociálnych a 

environmentálnych 

doc. PhDr. Mária 

Glasová, PhD. 

Katedra psychológie 

a patopsychológie 

12. 
Neznáme pramene k dejinám Slovenska v 

talianskych archívoch (14. - 16. storočie) 

doc. Dr. György 

Domokos, PhD. 

Katedra románskych 

jazykov a literatúr 

13. 

Historická veda a moderný školský systém na 

Slovensku - teória historického poznávania v 

premenách slovenského dejepisného vzdelávania 

19.-20. storočia 

Mgr. Miriam 

Viršinská, PhD. 
Katedra histórie 

14. 
Životné štýly a stratégie v kohortách slovenských 

adolescentov 

Doc. PhDr. Blandína 

Šramová, PhD. 

Katedra psychológie a 

patopsychológie 

15. 
Dr. Ivan Markovič a jeho generácia v slovenskej 

politike 

Prof. PhDr. Jozef 

Lysý, CSc. 

Katedra etickej a 

občianskej výchovy 

16. 
Bioetika reprodukčného zdravia v islame: 

východiská, diskusia a výzvy 

doc. PaedDr. ThDr. 

Monika Zaviš, PhD. 

Katedra pedagogiky a 

sociálnej pedagogiky 
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Tabuľka č. 27: Projekty KEGA v roku 2019 

 Názov projektu hlavný riešiteľ za 

PdF UK 

katedra 

1. 

Didaktika terciárneho jazyka v kontexte 

viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a 

stratégií s facilitačným potenciálom v procese 

učenia sa druhého cudzieho jazyka po angličtine 

doc. PhDr. Ivica 

Kolečáni Lenčová, 

PhD. 

Katedra nemeckého 

jazyka a literatúry 

2. 

Podpora naratívnej kompetencie v slovenskom 

jazyku u detí z marginalizovaného jazykového 

prostredia - súbor metodických materiálov 

Mgr. Zlatica Jursová 

Zacharová, PhD. 

Katedra psychológie 

a patopsychológie 

3. 

Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia 

problematiky kolokácii ako relevantnej súčasti 

slovnej zásoby do učebných materiálov pre 

vysokoškolské štúdium 

prof. PhDr. Mária 

Vajičková, CSc. 

Katedra nemeckého 

jazyka a literatúry 

4. 
Inovácia pregraduálnej prípravy učiteľov v oblasti 

didakticko-technologických kompetencií 

PaedDr. Ján Záhorec, 

PhD. 

Katedra didaktiky 

prírodovedných 

predmetov v primárnom 

vzdelávaní 
5. 

Tvorba a implementácia metodiky pre prácu v 

oblasti prevencie násilia v intímnych vzťahoch 

dospievajúcich 

Doc. PhDr. Blandína 

Šramová, PhD. 

Katedra psychológie 

a patopsychológie 

6. 
Interaktívne aplikácie pre vyučovanie matematiky 

na základných školách 

Doc. PaedDr. 

Katarína Žilková, 

PhD. 

Katedra didaktiky 

prírodovedných 

predmetov v primárnom 

vzdelávaní 

7. 
Osobnosti slovenskej matematiky - životné vzory 

pre budúce generácie 

Doc. PaedDr. 

Katarína Žilková, 

PhD. 

Katedra didaktiky 

prírodovedných 

predmetov v primárnom 

vzdelávaní 

8. 

Koncesia konštrukcionizmu a rozšírenej reality v 

prírodovednej a technickej oblasti primárneho 

vzdelávania (CEPENSAR) 

Doc. PaedDr. Lilla 

Koreňová, PhD. 

Katedra didaktiky 

prírodovedných 

predmetov v primárnom 

vzdelávaní 

9. 
Možnosti a limity integrovaného/inkluzívneho 

vzdelávania žiakov so zmyslovým postihnutím 

prof. PaedDr. Darina 

Tarcsiová, PhD. 

Katedra špeciálnej 

pedagogiky 
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10. 
Formovanie učiaceho sa spoločenstva v inkluzívnej 

materskej a základnej škole 

Mgr. Pavol Janoško, 

PhD. 

Katedra liečebnej 

pedagogiky 

11. 

Aplikovaný výskum orientovaný na vákuum medzi 

zdravotnou a sociálnou starostlivosťou o pacienta 

po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia 

prof. PhDr. Monika 

Mačkinová, PhD. 
Katedra sociálnej práce 

V roku 2019 pracovníci fakulty podali žiadosti o granty, s termínom začiatku riešenia rok 2020 

v nasledovnom zložení : 

Agentúra VEGA   13 podaných projektov  

Agentúra KEGA   10 podaných projektov  

APVV – Všeobecná výzva  5 podané projekty 

APVV – Bilaterálna výzva  5 podané projekty 

DAAD     1 podaný projekt 

V čase prípravy tejto správy ešte neboli k dispozícii konečné výsledky hodnotenia, čiže nie je 

zrejmé, koľko projektov bude aj v nasledovnom období financovaných. 

2.3. Granty UK 

Rektor UK udelil v roku 2019 fakulte 7 Grantov UK, čiže grantov pre denných doktorandov. 

Celková dotácia na tieto projekty bola vo výške 6 250,00 €. Študenti tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia podali spolu 9 žiadostí o granty UK.  

Tabuľka č. 28: Rozdelenie Grantov UK na jednotlivé katedry fakulty 

KATEDRA 

počet 

grantov 

Katedra histórie 1 

Katedra logopédie 3 

Katedra špeciálnej pedagogiky 1 

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky 2 

SPOLU: 7 
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Tabuľka č. 29: História udelených baby grantov UK na fakulte  

Rok Počet grantov 

rok 2014 15 grantov 

rok 2015 10 grantov 

rok 2016 6 grantov 

rok 2017 5 grantov 

rok 2018 7 grantov 

rok 2019 7 grantov 

Rozdelenie Grantov UK na jednotlivé pracoviská katedry závisí od viacerých faktorov: 

1. akreditácia / neakreditácia študijného programu PhD. stupňa na pracovisku 

2. počet školiteľov PhD. štúdia na pracovisku, s čím súvisí aj počet študentov 

3. počet podaných žiadosti  

4. počet študentov v poslednom ročníku štúdia. 

2.4. Iné domáce granty  

APVV  

1. Názov: Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou  

Typ: APVV – Všeobecná výzva 

Číslo projektu: APVV-15-0155  

Riešiteľské pracovisko: UK, Pedagogická fakulta, Katedra logopédie 

Zodpovedný riešiteľ (nositeľ grantu):  prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.,  

Doba riešenia: 2016-2019 

Finančné prostriedky: 249 899,00 EUR (na celú dobu riešenia) 

Finančné prostriedky v roku 2019: 30 865,00 EUR 
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2. Názov: Optimalizácia výučbových materiálov z matematiky na základe analýzy súčasných 

potrieb a schopností žiakov mladšieho školského veku    

Typ: APVV – Všeobecná výzva 

Číslo projektu: APVV-15-0378  

Riešiteľské pracovisko: UK, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky  

Zodpovedný riešiteľ (nositeľ grantu):  doc. RNDr. Edita Partová, CSc.  

Doba riešenia: 2016-2020 

Finančné prostriedky: 193 137,00 EUR (na celú dobu riešenia) 

Finančné prostriedky v roku 2019: 26 212,00 EUR 

 

 

3. Názov: Slovník diel slovenskej literatúry po roku 1989 

Typ: APVV – Všeobecná výzva 

Číslo projektu: APVV-18-0423 

Riešiteľské pracovisko: Prešovská univerzita v Prešove – Filozofická fakulta a Univerzita 

Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry. 

Zodpovedný riešiteľ za PdF: doc. Mgr. Jaroslav Šrank PhD. 

Doba riešenia: 2019-2022 

Finančné prostriedky pre PdF: 13 300,00 EUR (na celú dobu riešenia) 

Finančné prostriedky v roku 2019: 3 552,00 EUR 

 

Poznámka: Pracovníci fakulty riešia aj ďalšie zahraničné výskumné granty, pri ktorých ale 

financovanie projektov nie je realizované prostredníctvom EO PdF UK a preto vzhľadom na 

pravidlá uznávania projektov MŠVVaŠ SR nie sú vykazované a preto ich samostatne 

nevykazujeme ani v tejto správe.  
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3. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2019 

3.1 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZA ROK 2019 

Nasledujúca tabuľka ukazuje počet publikácií vydaných na pracoviskách fakulty v roku 2019 

v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podľa EVIPUBu k 31.12.2019. Ide o publikácie, ktoré boli 

v danom období (od 01.01.2019 do 31.12.2019) nielen vydané, ale zaregistrované v EVIPUB-e.  

Kategórie 2015 2016 2017 2018 2019 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  
4 2 6 12 8 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich 

vydavateľstvách  
10 7 10 16 14 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v zahraničných  vydavateľstvách  
- 1 - 1 2 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monogr. v domácich vydavateľstvách 
1 1 3 3 2 

ABC Kpt. vo vedeckých monografiách v zahraničí 6 2 2 11 3 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v 

domácich vydavateľstvách  
17 7 12 10 4 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  
- 3 1 1 1 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách  
9 7 11 9 7 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 
- 3 2 - 4 

ACD Kapitoly vo vysokošk. učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách 
3 11 9 11 1 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných 

časopisoch  
2 6 8 5 2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  1 1 - 3 2 

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch  34 37 25 25 29 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich  časopisoch  62 44 45 42 52 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch  

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
2 8 14 11 17 
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ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo aaaascopus 
1 7 5 7 9 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných 

vedeckých zborníkoch, monografiách 
42 47 28 58 71 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
88 100 41 53 47 

AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných 

vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch  
- - - - - 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých 

(nekonf.) zborníkoch 
- - - - - 

AEM Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch 

registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
- - - - - 

AEG Stručné oznámenia, abstrakty vedeckých prác v 

zahraničných karentovaných časopisoch 
- - - - - 

AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných 

vedeckých konferenciách 
1 1 - 1 1 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich 

vedeckých konferenciách 
3 1 1 1 4 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách  
92 54 41 55 62 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách  
99 86 40 60 69 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných 

konferencií 
- - - - 1 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií 8 2 9 5 9 

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich 

konferencií 
1 - - - - 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  8 22 6 - 10 

AFK Postery zo zahraničných konferencii  - - - - - 

AFL Postery z domácich konferencií  - 2 - - 3 

AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách 3 - 1 1 - 
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BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  
- - - - - 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich 

vydavateľstvách 
2 5 3 7 1 

BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 
1 1 2 3 2 

BBB Kapitoly v odborných prácach vydané v domácich 

vydav. 
3 3 1 -  

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 4 2 3 5 3 

BCI Skriptá a učebné texty 17 3 3 4 7 

BCK Kapitoly v učebniciach a učebných textoch 1 - 15 - - 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch 

a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 
- - 5 4 3 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch 2 2 1 1 1 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 21 31 14 10 17 

BDN Odborné práce v domácich časopisoch registrovaných 

v databázach Web of Science alebo SCOPUS 
- - - 1 - 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)  
- - - - - 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 
- - - - - 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných 

zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 
12 15 5 4 10 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných 

zborníkoch  (konferenčných aj nekonferenčných ) 
24 20 10 11 13 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí 

(konferencie...) 
7 3 3 - 3 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí 

(konferencie...) 
- 3 1 - 1 

BHG Odborné práce na internete - - - - - 

CAA Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy - 1 - - - 
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vydané v zahraničných vydavateľstvách 

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy 

vydané v domácich vydavateľstvách  
6 4 1 2 3 

CBA Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly 

umeleckých prekladov publikácií vydaných v zahraničných 

vydavateľstvách. 

1 - - - - 

CBB Kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly 

umeleckých prekladov publikácií vydaných v domácich 

vydavateľstvách 

- - 1 - - 

CAJ Hudobné diela (partitúry, notové materiály) vydané 

v domácich vydavateľstvách 
2 - - - - 

CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných 

nekarentovaných časopisoch  
1 - - - - 

CDF Umelecké práce a preklady v  domácich 

nekarentovaných časopisoch  
6 17 11 - - 

CEC Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných 

publikáciách a skupinových katalógoch vydaných  

v zahraničných vydavateľstvách  

2 2 - - 5 

CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných 

publikáciách a skupinových katalógoch vydaných  

v domácich vydavateľstvách 

2 1 - 2 3 

CIB- Skladačka k výstave (menej ako 8s.) vydaná doma  5 - - - - 

CJB Katalóg k výstave (viac ako 8 s. a menej ako 1AH) 

vydaný doma 
- - - - - 

CKB – Katalóg k výstave (viac ako 1 AH a menej ako 3 AH) 

vydaný doma 
1 - - 3 1 

DAI Dizertačné a habilitačné práce  21 16 9 - 7 

EAI Prehľadové práce - knižné - - - - - 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné - 1 - - 1 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch  40 28 14 15 30 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a 

zborníkoch 
35 10 22 14 14 
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FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, 

encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 
33 19 10 23 18 

GAI Výskumné štúdie a priebežné správy  1 - - - - 

GHG Práce zverejnené  spôsobom umožňujúci hromadný 

prístup 
6 8 7 3 2 

GII rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do 

žiadnej z predchádzajúcich kategórií 
76 29 77 75 18 

Kategórie spolu 829 686 538 588 597 

 

 

 

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZAMESTNANCOV PDF UK PRI ROZDELENÍ DO 

KATEGÓRIÍ A1, A2, B, C: 

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) 

Počet záznamov:     2016 – 11 2017 – 19 2018 – 32 2019 – 26 

 

 2016 2017 2018 2019 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  
2 6 12 8 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách  7 10 16 14 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 
1 - 1 2 

ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej 

monogr. v domácich vydavateľstvách 
1 3 3 2 

 

Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie (ACA, ACB, BAA, BAB, BCB, BCI, CAA, CAB, 

EAJ, FAI) 

Počet záznamov:     2016 – 42 2017 – 31 2018 – 50 2019 – 40 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  7 11 9 7 

BAA Odborné knižné práce vydané v zahraničných 

vydavateľstvách  
- - - - 
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BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách 5 3 7 1 

BCB Učebnice pre základné a stredné školy 2 3 5 3 

BCI Skriptá a učebné texty 3 3 4 7 

CAA Umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké 

preklady publikácií, autorské katalógy vydané v zahraničných 

vydavateľstvách 

1 - - - 

CAB Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané 

v domácich vydavateľstvách  
4 1 2 3 

EAJ Odborné preklady publikácií - knižné 1 - - 1 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, 

katalógy, slovníky, zborníky...) 
19 10 23 18 

Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, 

patenty a objavy (ADC, ADD, AEG, AEH, BDC, BDD, CDC, CDD, AGJ) 

Počet záznamov: 2016 – 7 2017 – 8 2018 – 8 2019 – 2 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 6 8 5 2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1 - 3 2 

Skupina C - Ostatné recenzované publikácie (ABC, ABD, ACC, ACD, ADE, ADF, AEC, 

AED, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, BBA, BBB, BCK, BDA, BDB, BDE, 

BDF, BEC, BED, BFA, BFB, BGH, CDE, CDF) 

Počet záznamov:    2016 – 467 2017 – 284 2018 – 341 2019 – 378 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách v zahraničí 2 2 11 3 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich 

vydavateľstvách  
7 12 10 4 

ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v 

zahraničných vydavateľstvách 
3 2 - 4 

ACD Kapitoly vo vysokošk. učebniciach vydané v domácich 

vydavateľstvách 
11 9 11 1 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  37 25 25 29 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich  časopisoch  44 45 42 52 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
47 28 58 71 
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AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých 

zborníkoch, monografiách 
100 41 53 47 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých 

konferenciách 
1 1 1 4 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých 

konferenciách  
54 41 55 62 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  86 40 60 69 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií - - - 1 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  22 6 - 10 

AFK Postery z domácich konferencii  - - - - 

BBB Kapitoly v odborných  knižných prácach vydané v domácich 

vydavateľstvách  
3 1 - - 

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch 

a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách 
- 5 4 3 

BDE Odborné práce v ostatných  zahraničných  časopisoch 2 1 1 1 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 31 14 10 17 

BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných)  
- - - - 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch 

(konferenčných aj nekonferenčných) 
- - - - 

CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných 

časopisoch  
17 11 - - 

4. HABILITAČNÉ KONANIE A INAUGURAČNÉ VYMENOVANIE 

Pedagogická fakulta, ako jediná v Slovenskej republike, mala v roku 2019 priznané práva na 

habilitačné konanie a vymenúvacie konanie za profesora vo vedných odboroch v zmysle Vyhlášky 

MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z.z. a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z.: 

Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia špeciálna pedagogika 

Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia didaktika cudzích jazykov a literatúr 

Učiteľstvo a pedagogické vedy, špecializácia predškolská a elementárna pedagogika 

Sociálna práca 

Logopédia a liečebná pedagogika, špecializácia logopédia 
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V roku 2019 sa na PdF UK začalo konanie na vymenovanie za profesora v odbore Učiteľstvo 

a pedagogické vedy, špecializácia didaktika cudzích jazykov a literatúr. Uskutočnilo sa jedno 

inauguračné konanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a začali sa dve habilitačné 

konania v odbore sociálna práca (uchádzačky sú mimo UK). 

5. ŠTUDENTSKÁ, VEDECKÁ, ODBORNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ 

V roku 2010 sa obnovila Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť (ďalej len ŠVOUČ) na 

celej fakulte, pretože dovtedy sa realizovala len na niektorých katedrách. ŠVOUČ sa riadila 

Štatútom súťaže Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti na UK Pedagogickej fakulte 

v Bratislave, ktorý bol schválený v Akademickom senáte UK Pedagogickej fakulty UK v 

Bratislave dňa 14. novembra 2018 a nadobudol účinnosť dňom schválenia. 

V akademickom roku 2018/2019 bol na Pedagogickej fakulte UK vyhlásený X. ročník 

Študentskej, vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti. 

Realizoval sa podľa nového štatútu v dvoch kolách – sekčných kolách a v celofakultnom 

kole. Študenti boli rozdelení na: 

A. Učiteľské odbory 

Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa 

Sekcia pre študentov magisterského stupňa  

B. Neučiteľské odbory 
Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa  

Sekcia pre študentov magisterského stupňa – nerealizoval sa. 

 

Do celofakultného kola bolo prihlásených 7 prác, 5 prác do Sekcie pre Bc. stupeň a 2 práce do 

Sekcie pre Mgr. stupeň.  

V zmysle Štatútu bola oceneným účastníčkam vyplatená finančná odmena. 

 

 

VÝSLEDKY CELOFAKULTNÉHO KOLA ŠVOUČ:  

Sekcia pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia: 
1/ Bohušová Natália  – Historická pravdivosť a fikcia v knihe exempiel Dona Juana Manuela 

2/ Mrázová Iveta   – Elektronická kuchárska kniha 

3/ Sádovská Petra  – Orientácia a mobilita zrakovo postihnutých prostredníctvom  

                                  dostupných inovatívnych technológií 

4/ Sroková Zuzana – Rozvoj finančnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku. 

      

Sekcia pre študentov magisterského stupňa štúdia: 

1/ Bc. Kubriczká Lenka: Pornografickosť a gýčovosť výrazu v poézii Taťjany Lehenovej 

2/ Bc. Uhnáková  Renáta – Možnosti rozvoja funkčného zraku u detí s poruchami zraku 

                                             v ranom a predškolskom veku. 


