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1. BAKALÁRSKE   A  MAGISTERSKÉ  ŠTÚDIUM  

 

1.1 Organizácia štúdia 
 

a) Štruktúra študentov: 

V súčasnej dobe ponúka fakulta bakalárske, magisterské, doktorandské študijné 

programy. Fakulta má 164 študijných programov, z toho 84 v bakalárskej forme štúdia a 80 

v magisterskej forme štúdia. Z celkového počtu študijných programov je 23 ponúkaných 

v externej forme štúdia. V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné 

programy v rámci učiteľstva akademických predmetov a učiteľstva umeleckých predmetov, 

ktoré sa ponúkajú kreované ako kombinované študijné programy. V bakalárskej forme štúdia 

má fakulta takto koncipovaných 69 študijných programov a v magisterskej forme štúdia 68 

študijných programov. Svoje zázemie však na fakulte našli aj tzv. jednoodborové študijné 

programy. V bakalárskom študijnom programe ich fakulta má 15 a v magisterskom 12.  

 Z hľadiska počtu študentov na fakulte, mierne v súčasnosti prevyšujú študenti 

jednoodborových študijných programov.  Tvoria 52% z celkového počtu študentov na fakulte. 

Na fakulte študuje celkovo 2800 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, 

z čoho 1777 študentov študuje v bakalárskych študijných programoch a 1023 študentov 

študuje  v magisterských študijných programoch. 

Štruktúra študijných programov je variabilná. Jedinečnosť v ponuke študijných 

programov má však študijný odbor logopédia, ktorý má i doposiaľ tzv. spojený študijný 

program, t. z. 5 ročný  bakalársky a magisterský stupeň spolu.   Model takto koncipovaného  

pregraduálneho a na neho nadväzujúceho doktorandského štúdia je odporúčaný Stálou 

komisiou logopédov v EU (CPLOL)  a je porovnateľný s uznávanými svetovými študijnými 

programami logopédie.  

 

b) Prijímacie pohovory: 

Záujem o štúdium na Pedagogickej fakulte UK je ešte stále pomerne vysoký.  Zaznamenali 

sme nárast počtu uchádzačov o štúdium, so začiatkom  štúdia v  akademickom roku 

2009/2010. Prihlásilo  sa 2564 študentov, čo bolo viac ako v predchádzajúcich rokoch. Na 

štúdium so začiatkom v akademickom roku 2010/2011 si na fakultu podalo prihlášku 2363  

študentov. Presné výsledky  prijímacích pohovorov sú prezentované v tabuľke č. 1.  
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Tabuľka 1 -  Štatistický prehľad : prijímacie pohovory za akademický rok 2009/2010 

Akademický rok 2010/2011 Prihlásení Zúčastnení Prijatí Zapísaní 

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

denné štúdium - Bc. 1188/983/205 1019/887/132 657/584/73 435/382/53 

denné štúdium - Mgr. 529/477/52 511/453/58 409/363/46 335/294/41 

Spolu Bc. a Mgr. 1717/1460/257  1530/1340/190 1066/947/119 770/676/94 

externé štúdium - Bc. 340/291/49 289/238/51 181/147/34 148/123/25 

externé štúdium- Mgr. 208/193/15 208/193/15 193/178/15 140/125/15 

Spolu Bc. a Mgr.  

(externé št.) 
548/484/64 497/431/66 374/325/49 288/248/40 

 

 

Na štúdium so začiatkom  v akademickom roku 2010/2011 sme  zaznamenali mierny 

pokles záujemcov. Ten možno čiastočne prisúdiť  aj výsledkom komplexnej akreditácie, ktorá 

spôsobila, že  na niektoré  študijné programy  sa neprijímalo, ale dôležitú úlohu zohráva aj  

vysoko konkurenčné prostredie, v ktorom  naša fakulta existuje.  Pozitívne je,  že sa na 

Pedagogickú fakultu hlásili predovšetkým absolventi gymnázií, pretože v predchádzajúcom 

akademickom roku tomu tak nebolo.  Túto skutočnosť dokumentujú grafy 1,2,3,4 a tabuľky 

č.2,3. 

AR 2009/2010
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Graf 1 – Štruktúra prihlásených študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy  

(denná forma štúdia) začiatok štúdia  AR 2009/2010 
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Graf 2 – Štruktúra prihlásených študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy 

(denná forma štúdia), začiatok štúdia AR 2010/2011 

 

Tabuľka 2 -  štruktúra prihlásených študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy – denná 

forma štúdia, porovnanie akademický rok 2009/2010 a 2010/2011 
 

Typ strednej 

školy 

2009/2010 2010/2011 

spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži 

Gymnázium  230/203/27 231/206/25 

SOŠ, UŠ 250/206/44 168/149/19 

SOU 7/6/1 0/0/0 

Spolu 487/415/72 399/355/44 
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Graf  3 – Štruktúra prihlásených študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy  

(externá forma štúdia), akademický rok 2009/2010 
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AR 2010/2011
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Graf  4 – Štruktúra prihlásených študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy   

(externá forma štúdia), akademický rok 2010/2011 
 

Tabuľka 3 -  Štruktúra prihlásených študentov vo vzťahu k návšteve strednej školy – externá 

forma štúdia, porovnanie akademický rok 2009/2010 a 2010/2011 
 

Typ strednej 

školy 

2009/2010 2010/2011 

spolu/ženy/muži spolu/ženy/muži 

Gymnázium 56/45/11 41/35/6 

SOŠ, UŠ 129/116/13 79/68/11 

SOU 33/25/8 5/3/2 

Spolu 218/186/32 125/106/19 

 

Samozrejme, v niektorých študijných programoch zaznamenávame nárast záujmu o 

štúdium. Ide o signál do budúcnosti, pretože tieto ukazovatele môžu predznačovať ďalšie 

koncepčné smerovanie fakulty v oblasti pedagogickej činnosti. Veľký záujem je o odbory 

špeciálnej pedagogiky, študijný program logopédie, odbory predškolskej a elementárnej 

pedagogiky, ako aj  cudzích jazykov (predovšetkým anglického jazyka) a učiteľstva 

psychológie. Tieto programy patria medzi prioritné piliere fakulty. Okrem iného  však 

v poslednom období  je zvýšený záujem aj o študijný program liečebná pedagogika a študijný 

program sociálna pedagogika. Naopak oproti minulým rokom je značný pokles záujmu 

o štúdium v študijnom programe sociálna práca. 
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Pre fakultu je rovnako dôležitá práca s dennými ako  aj  s externými študentmi. Vedenie 

fakulty predstavilo a následne v akademickom roku 2009/2010 Akademický senát PdF UK 

schválil koncepciu práce s externými študentmi, v ktorej dostala priestor i tzv. kombinovaná 

metóda. Tým sa zredukovala možnosť tzv. dištančnej formy vzdelávania. V akademickom 

roku 2010/2011 sa koncepcia inovovala na základe získaných skúseností z reálnej činnosti 

jednotlivých katedier, ktoré sa na práci s externými študentmi zúčastňujú.  

 

c) Perspektívy: 

Fakulta sa zapojila do celonárodnej diskusie o výsledkoch trojstupňového štúdia a pripojila sa 

i do diskusií k riešeniu legislatívnych problémov vo vzťahu k aplikácii výsledkov bolonského 

procesu do života univerzít.  Fakulta si stále viac uvedomuje aj dôležitosť prípravy učiteľov 

v oblasti cudzích jazykov. Preto sa v súčasnej dobe pripravuje samostatný  študijný program 

Učiteľstvo anglického jazyka. V študijných programoch Učiteľstvo primárneho vzdelávania 

sa v oblasti výberových kurzov posilnila ponuka cudzích jazykov na všetkých úrovniach 

(začínajúci, pokročilý a pod.). Fakulta si uvedomuje aj dôležitosť skvalitnenia ponuky 

študijných programov, ale aj skvalitnenia hodnotenia výučby predmetov. Katedry majú 

pripravené modely vlastnej hospitačnej profilácie s cieľom zabezpečiť nielen kontrolu 

vyučovania, ale aj jej ďalšie kvalitatívne obsahové i didaktické smerovanie. 

Fakulta pre budúcich uchádzačov pripravuje každoročne Deň otvorených dverí, ktorý sa 

stretol s veľmi pozitívnym ohlasom. 

Fakulta po ročnom pilotnom projekte už v akademickom roku 2010/2011 pracuje s novým 

Akademickým informačným systémom AIS2. V tomto roku však fakultu čaká postupná 

aplikácia nových modulov a to príprava rozvrhov ako aj nové hodnotenie záverečných prác 

cez systém AIS2. S tým súvisí aj práca so systémom THESES a overovaním originality 

záverečných prác. Pre tvorbu rozvrhov fakulta ako novinku zaviedla tzv. informatívny 

výber predmetov študentmi, ktorý sa stretol z pozitívnym ohlasom zo strany študentov 

a rovnako sa zdá, že výrazne pomáha skvalitňovať činnosť rozvrhovej komisie. 

 

1.2 Obsah, metódy a podmienky štúdia  

 

a) Kurikulum: fakulta v plnom rozsahu napĺňa kritériá schválené MŠ SR, ktoré sú 

formulované  prostredníctvom schválených  akreditačných spisov. 
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b) Vlastný výskum: Cieľom pracovníkov fakulty je v maximálnej možnej miere 

integrovať vedecké poznatky získané vo výskume do ponúkaných kurzov 

a maximálne možnej miere zapájať študentov do výskumnej práce. Učitelia zadávajú 

seminárne práce, projekty a kvalifikačné 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 a v tomto akademickom  roku aj ŠVOUČ a pod. Medzi významné 

podujatia na fakulte patrí Študentské fórum, ktoré ponúka priestor talentovaným 

študentom na prezentáciu ich vedeckých prvotín. 

 

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. Bádateľské činnosti v prírodovedných predmetoch posilňujú 

ponuku prírodovedného vzdelávania. 

Praktická výučba, konkrétne stáže, odborné praxe, či už náčuvové, súvislé, výstupové  

sa realizujú na príslušných cvičných školách a ďalších cvičných pracoviskách. 

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).  

Fakulta v rámci skvalitnenia spolupráce s odbornými pracoviskami a školami 

pripravila pre učiteľov z praxe podujatie, ktoré dostalo názov: „Oceňujeme učiteľov“. 

Stretlo sa s pozitívnym ohlasom medzi fakultnými školami a posilnilo spoluprácu 

s praxou. 

d) Špecifiká: Vzhľadom na zvyšujúcu sa 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 pracovníkov.  Významným 

príspevkom pre obohatenie vzdelávacieho prostredia sú internetové zdroje ako 

podklady pre samostatné štúdium i pre tvorbu esejí a seminárnych prác. Fakulta však 

rozhodne potrebuje plnšie reflektovať využívanie nových informačných technológii 
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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. Prekážkou je však nedostatočné zabezpečenie fakulty novými technológiami. 

Významným obohatením je permanentná dostupnosť internetu počas vyučovania 

vďaka wifi pokrytiu všetkých učební, čo výrazne skvalitňuje a dynamizuje vzdelávací 

proces, avšak je urgentne potrebné doriešiť podporu LMS a zabezpečiť študentom e-

learning. 

 

e) Vzťah k externému prostrediu: 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. 

 

2. DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM   

2.1 Štruktúra  doktorandského štúdia  

Doktorandské štúdium je štruktúrované  na   základe Zákona o vysokých školách  č.131/2002 

a Vnútorného predpisu č. 6/2009 - Úplné znenie vnútorného predpisu č. 2/2008 Smernica 

rektora UK  Organizácia doktorandského štúdia na UK v Bratislave  a vnútorného predpisu 

č.5/2010 smernice rektora o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich 

bibliografickej  registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite 

Komenského v Bratislave.  Organizácia kreditového spôsobu doktorandského štúdia  vychádza 

z vyššie vymenovaných predpisov a posledné zmeny boli vo Vedeckej rade PdF UK 

schválené 18.12.2009.  

 

V akademickom  roku 2009/2010 pedagogická fakulta školila v troch a od 1.9.2010 (čiže 

v akademickom roku 2010/2011) školí v štyroch akreditovaných študijných programoch 

doktorandského štúdia. 

1. - 1.1.8 Logopédia 

2. – 1.1.6 Špeciálna pedagogika 

3. – 1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika  

4. – 3.1.14 Sociálna práca 

Doktorandské štúdium  je akreditované  v dennej aj externej forme. Na rozdiel od minulosti   

je realizované ako trojročné (Špeciálna pedagogika a Predškolská a elementárna pedagogika), 
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alebo ako štvorročné (Logopédia a Sociálna práca).  V externej forme je jednotná päťročná 

dĺžka   doktorandských študijných programov.  

Zároveň, v roku 2010,  dobiehali obhajoby dizertačných prác, podľa predchádzajúcich 

predpisov v týchto  vedných odboroch:  

1. Pedagogika  

2. Pedagogická psychológia  

3. Špeciálna pedagogika 

4. Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: germanistika  

5. Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín, špecializácia: anglistika 

6. Teória vyučovania matematiky 

7. Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia: 

teória vyučovania hudobnej výchovy  

7. Logopédia 

 

Na fakulte  sa pripravili  a vo vedeckej rade PdF UK schválili ďalšie akreditačné spisy 

študijných programov v doktorandskom  štúdiu, ktoré boli prostredníctvom UK zaslané 

Akreditačnej komisii.  

2.2 Prehľad o počte doktorandov 

 

V akademickom roku 2010/2011 je zapísaných 58 doktorandov dennej a 26 doktorandov 

externej formy štúdia,  spolu je to 84 doktorandov.  Ide o študijné programy  

novoakreditované po komplexnej akreditácii.  

Z počtu 58 doktorandov denného štúdia je 47 žien. Deväť  doktorandov  je vo vekovej 

kategórii do 25 rokov, 41 doktorandov  v kategórii 25 – 29 rokov a 8 doktorandov  v kategórii 

30 – 39 rokov.  Z celkového počtu 58 denných doktorandov sú 3 cudzinci. 

Z počtu 26 doktorandov externého štúdia je 22 žien. 5 doktorandov je vo vekovej kategórii 

25 – 29 rokov, 10 doktorandov  vo vekovej kategórii 30 – 39 rokov a 11 doktorandov vo 

vekovej kategórii nad 40 rokov. Z celkového počtu 26 externých doktorandov sú 2 cudzinci. 

Podrobnejšie informácie, vzhľadom na jednotlivé študijné programy  a formu štúdia   sú 

uvedené v tabuľke č. 4.   
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Tabuľka   4 - Prehľad o doktorandoch so slovenskou štátnou príslušnosťou  (študijný 

program, rok štúdia) 

 

 Celkový počet  Denná forma             Externá forma  

Študijný program   Spolu                        denné externé  

Spolu 

/žien  

Spolu 

/žien   

Spolu 

/žien  

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

SPOLU : 79/65 55/44 24/21 27/1

9 

8/7 19/

17 

 

1/1 

3/3 3/3 5/5 4/3 9/7 

Predškolská 

a elementárna 

pedagogika  

46/39 30/25 16/14 14/1

1  

5/4 11/

10   

  1/1 3/3 2/2 4/3 6/5 

Špeciálna 

pedagogika  

23/17 

 

18/13 5/4 8/4   2/2 8/7  1/1  2/2  2/1 

Sociálna práca 

 

5/4  5/4  5/4                 

Logopédia   5/5 

 

2/2  3/3    1/1     1/1 1/1  1/1   1/1 

 

Cudzinci 5/4 3/3 2/1 2/1 1/1    2/1    

                                     

 

Okrem študentov  uvedených vyššie  Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium malo 

v evidencii 27 doktorandov dennej a 20 doktorandov externej formy štúdia, ktorým sa 

skončilo štúdium, ale predpisy im umožňovali požiadať o povolenie obhajoby dizertačnej 

práce do 6 rokov od vykonania dizertačnej skúšky. Postupne sa prihlasovali na obhajobu 

a v priebehu roku obhajovali svoje dizertačné práce, vzhľadom na to, že podľa 

vysokoškolského zákona tak môžu urobiť do 31.12. 2010 (vrátane schválenia vo VR PdF 

UK).  Doktorandov, ktorí sa do uplynutia 6 rokov od ukončenia štúdia  neprihlásili na 

obhajobu, sme postupne  vyraďovali  z evidencie. 

Znamená to, že  oddelenie  pre vedu a doktorandské štúdium    malo    spolu v  evidencií  131 

študentov   doktorandského štúdia.  
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V roku 2010  boli 2 doktorandi  vylúčení zo štúdia pre neplnenie študijných povinností, 5 

doktorandi zanechali štúdium. 

 

2.3  Prijímacie  pohovory  

Prijímacie konanie na akademický rok 20010/2011 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.  

Na prijímacie skúšky na akademický rok 2010/2011 sa prihlásilo 51 uchádzačov, prijímacích 

skúšok sa zúčastnilo 48 osôb, to znamená, že sa zvýšil záujem o tretí stupeň štúdia na našej 

fakulte, čo je pozitívny signál  a je potrebné sledovať, či  sa tento trend  bude  kontinuálne 

udržiavať.   Na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2010/2011 bolo prijatých 32 

uchádzačov, z toho 29 na denné a 3 na externé doktorandské štúdium.  Prvýkrát sa uchádzači 

prihlasovali prostredníctvom elektronickej prihlášky aj prihlášky v printovej podobe.  

Oproti minulému roku sa zvýšil aj počet novoprijatých doktorandov celkove o 100%, došlo 

prvýkrát k výraznému nepomeru medzi dennými a externými študentmi v prospech denných 

(29/3). Jedným z možných vysvetlení je skutočnosť, že sa   prejavilo vyberanie školného 

v externom doktorandskom štúdiu, ktoré bolo u nás novozavedené od akademického roku 

2010/11. 

 

Tabuľka 5  - Novoprijatí doktorandi podľa študijných programov – ak. rok 2010/2011 

 
 

Študijný program Prihlásení Zúčastnení Prijatí/z toho 

denné 

štúdium 

 

Logopédia 2    2 1/0                                   

Sociálna práca 8     7 5/5 

Špeciálna pedagogika 12 12     9/8                              

Predškolská a elementárna  

pedagogika 

29 27            17/16 

SPOLU  : 51 48             32/29 

 



 12 

Tabuľka č. 6 -   Prehľad  prijatých doktorandov  za posledných  6 rokov 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2.4  Dizertačné skúšky 

 

V  roku  2010  sa prihlásilo na dizertačnú  skúšku 33 doktorandov. Úspešne ju zrealizovalo  

28  študentov, z toho  18 v dennom štúdiu.  V tomto  počte sú  uvedení aj doktorandi, ktorí  

vykonali doplňujúcu dizertačnú skúšku po prechode na iný študijný program, na základe 

výsledkov komplexnej akreditácie.  Podrobnejší prehľad  úspešne  zrealizovaných  

dizertačných skúšok, podľa jednotlivých študijných programov, uvádza nasledujúca tabuľka 

č. 7.  

               

                 Tabuľka   7  -  Prehľad  úspešne  zrealizovaných  dizertačných skúškach   

                                                                          v roku 2010  

 

Číselný 

kód Študijný program 

Počet/z toho 

denných 

1.1.5. Predškolská a elementárna pedagogika 15/9 

1.1.6. Špeciálna pedagogika 12/9 

3.1.14. Sociálna práca 1/0 

Spolu:  28/18 

 
                   

2.5  Ukončení doktorandi (stav k 31.12.2010)  
 

Celý rok 2010 bol poznamenaný  zvýšeným počtom obhajob dizertačných prác, pretože 

okrem študentov, korí končili svoje štúdium v riadnom termíne,  práve v súvislosti s potrebou  

obhájiť aj dizertačné práce  vo vedných odboroch akreditovaných podľa predchádzajúcich 

legislatívnych  predpisov riešilo oddelenie vedy a doktorandského štúdia  aj zvýšený počet 

Prijatí doktorandi 2005     2006 

  
   2007 

 

2008 2009              2010 

Externá forma 18       18      11 10 7       3 

Denná forma 9       16      13 23 9                    29 

Spolu 27       34      24 33 16                  32 
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týchto prác. Podrobné informácie o počte obhájených prác v jednotlivých vedných 

a študijných odboroch je uvedený v tabuľke č. 8. 

Poznámka : v tabuľke  sú uvedené aj práce, ktoré budú obhajované v druhej polovici decembra, 

v prípade negatívneho výsledku  bude tabuľka na zasadnutie VR PdF UK  upravená. 

 

Tabuľka 8 - Prehľad o úspešných obhajobách v roku 2010  podľa vedných  a študijných odborov   

Číselný 

kód Vedný odbor Špecializácia 

Počet/z toho 

denných 

7319 9 02 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Germanistika 1/0 

73019 01 Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín Anglistika 1/0 

7501 9 00 Pedagogika  19/3 

7708 9 00 Pedagogická psychológia  3/1 

7518 9 00 Špeciálna pedagogika  6/2 

7520 9 00 Logopédia  3/0 

7502 9 08 Teória vyuč.pred.všeob.vzdel.a odb.povahy Teória vyučovania HV 3/1 

1117 9 00       Teória vyučovania matematiky  2/1 

 Študijný odbor Študijný program  

1.1.5 Predškolská a elementárna pedagogika Predškolská a elem. ped. 7/6 

1.1.6 Špeciálna pedagogika Špeciálna pedagogika 2/1 

1.1.8. Logopédia  1/1 

    SPOLU :   48/16 

 

  

2.6 Veková štruktúra absolventov doktorandského štúdia 

V kategórii denných doktorandov z počtu 16 bolo 15 žien. Šesť z nich bolo vo vekovej 

kategórii 25 – 29 rokov, 10 v kategórii 30 – 39 rokov. 

V kategórii externých doktorandov z počtu 32 bolo 27 žien. Dvaja  absolventi boli vo vekovej 

kategórii 25-29 rokov, 19 absolventi boli v kategórii 30 – 39 rokov, 11 absolventi vo vekovej 

kategórii 40 a viac rokov. 
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2.7 Zamestnanci fakulty v doktorandskom štúdiu  

Prehľad doktorandského  štúdia zamestnancov PdF UK deklaruje tabuľka č. 9.  

 

Tabuľka 9 -   Zamestnanci fakulty v doktorandskom  štúdiu 

Počet úspešných obhajob v roku 2010 :                      7 

Počet vykonaných dizertačných skúšok v roku 2010:                   2 

Pracovníci v procese externého  doktorandského  štúdia v AR 2010/2011      3 

 

 Na záver, pre oblasť doktorandského štúdia je možné konštatovať, že v roku 2010 vzhľadom 

na     nutnosť obhájiť  dizertačné práce,  podľa predchádzajúcich legislatívach predpisov,  

budeme mať zvýšený počet absolventov, zároveň je potrebné    konštatovať, že je nutné    sa 

sústrediť na    zabezpečenie garantov a subgarantov aj v ďalších študijných programoch, 

 následne  vypracovanie  akreditačných spisov a ich postúpenie na   akreditačnú komisiu.     

    

3. VZDELÁVACIE  AKTIVITY  CELOŽIVOTNÉHO  VZDELÁVANIA 

        Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta 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 č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle zákona 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, vyhlášky MŠ SR č.581/2007 o doplňujúcom pedagogickom štúdiu 

organizuje, zabezpečuje a realizuje ďalšie vzdelávanie vo viacerých formách ako súčasť 

celoživotného vzdelávania občanov. 

          Ďalšie - kvalifikačné, kontinuálne a celoživotné vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov a celoživotné vzdelávanie sa v súčasnosti stáva významným 

prostriedkom umožňujúcim účastníkom štúdií, vzdelávacích aktivít a rôznych foriem tohto 
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vzdelávania získavať požadovanú kvalifikáciu, resp. si kvalifikáciu zvyšovať a dosiahnuť 

výhodnejšie pozície na trhu práce. 

 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

a celoživotné vzdelávanie je možné a potrebné chápať aj v kontexte  vstupu Slovenska do 

Európskej Únie. Vo všetkých významných dokumentoch EÚ týkajúcich sa oblasti výchovy 

a vzdelávania sa kladie dôraz na rozvoj celoživotného vzdelávania s cieľom zabezpečiť 

vysokú úroveň zamestnanosti. Jedným zo strategických cieľov EÚ v oblasti vzdelávania je 

zabezpečiť, aby sa na celoživotnom vzdelávaní každého členského štátu EÚ  zúčastnilo 

najmenej  10%    jeho  25 -   až  64-ročných obyvateľov. 

          Doposiaľ v rámci aktivít celoživotného vzdelávania fakulta mohla realizovať 

doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium, špecializačné štúdium, špecializačné 

kvalifikačné štúdium, špecializačné inovačné štúdium ako aj rôzne krátkodobé kurzy či 

školenia. Tieto aktivity fakulta mohla v zmysle platných predpisov realizovať za úhradu. 

Najviac aktivít sa tradične realizovalo v rámci rozširujúceho štúdia, podľa novej legislatívy 

kvalifikačného vzdelávania. V tomto prípade fakulta môže  minimálne 2-ročné  štúdium 

ponúkať a vykonávať v tých odboroch a  programoch, ktoré má fakulta akreditované ako 

riadne odbory a špecializácie, resp. programy vysokoškolského štúdia predovšetkým 

v magisterskom stupni. V takomto prípade nie je potrebné osobitne dávať akreditovať 

programy kvalifikačného vzdelávania v rámci procesu akreditácie kontinuálneho vzdelávania. 

          Od novembra 2009 nadobudol platnosť a účinnosť zákon NR SR č. 317/2009  o 

pedagogických a odborných zamestnancoch a vyhláška MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom 

vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Tieto právne predpisy do istej miery zmenili chápanie vzdelávacích aktivít celoživotného 

vzdelávania tak, ako boli ponímané od r. 1996, pokiaľ ide o formálnu, organizačno-

administratívnu aj obsahovú stránku. Zmeny vyplývajúce z nových právnych predpisov 

zasiahli do istej miery aj  realizáciu vzdelávacích aktivít celoživotného vzdelávania 

započatých od akademického roku 2009/2010, resp. 2008/2009. 

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

občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním kvalifikačného, kontinuálneho a 

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

č. 568/2009 Z. z. 

Druhy kontinuálneho vzdelávania sú nasledovné: 

- adaptačné vzdelávanie, 

- aktualizačné vzdelávanie, 

- inovačné vzdelávanie, 

- špecializačné vzdelávanie, 

- funkčné vzdelávanie, 

- kvalifikačné vzdelávanie. 

 

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov - vzdelávanie 

na doplnenie kvalifikačných predpokladov (kvalifikačné vzdelávanie) : 

Podľa uvedenej legislatívy môže vysoká škola realizovať vzdelávanie (chápané ako ďalšie 

vzdelávanie) na doplnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných 

zamestnancov v nasledujúcich oblastiach: 

A. v oblasti pedagogiky, psychológie, didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky 

odborného výcviku (chápané ako „pedagogická spôsobilosť“), 

B. v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky 

odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky (chápané ako „špeciálno-pedagogická 

spôsobilosť“), 

C. v oblasti ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu. 

 

Pedagogická fakulta UK v Bratislave v zmysle  predmetného zákona  realizuje  vzdelávanie 

na doplnenie kvalifikačných predpokladov pedagogických a odborných zamestnancov  

v rámci týchto kritérií:  

- A. vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti bude môcť realizovať 

v akreditovaných učitelských študijných programoch druhého stupňa v rozsahu najmenej 200 

h; (doplňujúce pedagogické štúdium) 

- B. vzdelávanie na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti vysoká škola  

s akreditovaným študijným programom špeciálna pedagogika, (doterajšie rozširujúce štúdium 

špeciálnej pedagogiky) 



 17 

- C. vzdelávanie na doplnenie v oblasti ďalšieho štud.odboru alebo aprobačného 

predmetu vysoká škola s akreditovanými učiteľskými študijnými programami druhého 

stupňa pre absolventov vysokoškolského štúdia a pre absolventov stredoškolského štúdia, 

(doterajšie rozširujúce štúdium v rámci učiteľstva všeobecno-vzdelávacích, resp. 

akademických predmetov) 

 

Vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov je z hľadiska cieľových skupín 

štruktúrované nasledovne: 

- pre pedagogických zamestnancov – absolventov vysokoškolského štúdia, 

- pre pedagogických zamestnancov – absolventov stredných škôl s maturitou, 

- pre pedagogických zamestnancov – absolventov stredných škôl s absolventskou 

skúškou, 

- pre majstrov odbornej výchovy, 

- pre vychovávateľov, 

- pre pedagogických asistentov, 

- pre odborných zamestnancov (psychológ, školský psychológ, školský logopéd, 

školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, liečebný 

pedagóg, sociálny pedagóg). 

 

Pedagogickí zamestnanci sa členia na tieto kategórie: 

- a) učiteľ, 

- b) majster odbornej výchovy, 

- c) vychovávateľ, 

- d) pedagogický asistent, 

- e) zahraničný lektor, 

- f) tréner športovej školy a tréner športovej triedy, 

- g) korepetítor. 

 

Odborní zamestnanci sa členia na tieto kategórie: 

- a) psychológ, školský psychológ, 

- b) školský logopéd, 

- c) špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg, 

- d) liečebný pedagóg, 

- e) sociálny pedagóg. 

 

Obsah, rozsah, formy, druhy a ukončovanie kontinuálneho vzdelávania: 

(1) Kontinuálne vzdelávanie sa zameriava na získanie vedomostí a zručností najmä z  

- pedagogiky, 

- psychológie, 

- aprobačných predmetov alebo zo študijných odborov alebo 
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       d) iných oblastí súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom 

odbornej činnosti. 

(2) Rozsah kontinuálneho vzdelávania je najmenej 20 vyučovacích hodín a odlišuje sa 

podľa druhov kontinuálneho vzdelávania. 

(3) Do rozsahu kontinuálneho vzdelávania sa nepočíta lehota na ukončenie príslušného 

druhu kontinuálneho vzdelávania. 

(4) Formy kontinuálneho vzdelávania sú prezenčná, dištančná alebo ich kombinácia. 

(5) Prezenčná forma kontinuálneho vzdelávania je vzdelávanie s priamym kontaktom 

lektora s účastníkom vzdelávania. Účasť na prezenčnej forme kontinuálneho vzdelávania 

sa preukazuje podpisom účastníka vzdelávania na prezenčnej listine. Na ukončenie 

programu kontinuálneho vzdelávania, ktorý sa uskutočňuje prezenčnou formou, je 

potrebná účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu programu kontinuálneho vzdelávania; 

rovnako sa posudzuje účasť, ak sa prezenčnou formou uskutočňuje len časť programu 

kontinuálneho vzdelávania.  

(6) Dištančná forma kontinuálneho vzdelávania je vzdelávanie prostredníctvom 

korešpondencie a iných prostriedkov, pri ktorých spravidla nedochádza k priamym 

kontaktom medzi lektorom a samostatne vzdelávajúcim sa účastníkom kontinuálneho 

vzdelávania. 

(7) Forma kontinuálneho vzdelávania sa uvedie v programe kontinuálneho vzdelávania, ak 

ide o kombinovanú formu kontinuálneho vzdelávania, uvedie sa aj pomer prezenčnej 

formy a dištančnej formy. Na základe špecifík programu kontinuálneho vzdelávania 

možno formy kontinuálneho vzdelávania spresniť, napríklad prednáška, cvičenie, 

zážitkové vzdelávanie, skupinové vzdelávanie. 

 

          Ďalej vzhľadom na povinnosť pedagogického zamestnanca ovládať štátny jazyk  

Pedagogická fakulta UK v Bratislave realizuje vykonávanie jazykovej skúšky pre 

absolventov vysokých škôl (podmienka: oprávnenie vykonávať štátnu skúšku v študijnom 

odbore slovenský jazyk a literatúra alebo učiteľstvo Sj a L). 

          Pedagogická fakulta UK v Bratislave v zmysle predmetného zákona  môže realizovať 

ako súčasť celoživotného vzdelávania atestácie pedagogických a odborných zamestnancov. 

Atestácia má dve úrovne – prvá atestácia a druhá atestácia. Druhú atestáciu vykonávajú 

učitelia kontinuálneho vzdelávania pred atestačnou komisiou zriadenou vysokou školou. O 

atestáciu sa môžu uchádzať pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí získali 30 kreditov a 

absolvovali prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo adaptačné vzdelávanie, 
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alebo ktorí získali 60 kreditov. Vysoká škola môže realizovať prvú aj druhú atestáciu, ako aj 

prípravné atestačné vzdelávanie. 

          Podľa zákona č. 317/2009 financovanie atestácií a kontinuálneho vzdelávania sa 

zabezpečuje z prostriedkov štátneho rozpočtu, z prostriedkov rozpočtov zriaďovateľov, 

z prostriedkov zamestnávateľov, z úhrad účastníkov kontinuálneho vzdelávania, z príspevkov 

a darov alebo z iných zdrojov.  

 

Kontinuálne vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov - vzdelávanie 

na doplnenie kvalifikačných predpokladov (kvalifikačné vzdelávanie)  

 

3.1 Kvalifikačné 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. Kvalifikačné vzdelávanie sa vykonáva prezenčnou formou 

v rozsahu najmenej 200 vyučovacích hodín a trvá najviac 36 mesiacov.  

 

3. 1.1 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 činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno-

vzdelávacím 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 osvedčenie, ktoré je dokladom 

o špeciálnopedagogickej spôsobilosti. Kvalifikačné vzdelávanie sa obvykle realizuje ako 2- 

ročné, 4-semestrálne štúdium.   

 

3.1.2 Vzdelávanie na doplnenie v oblasti ďalšieho štud. odboru alebo aprobačného 

predmetu 

- Kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva histórie 
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- Kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva biológie 

- Kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva slovenského jazyka a literatúry 

- Kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry 

- Kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva anglického jazyka a literatúry 

 

3. 1.3. Vzdelávanie na doplnenie pedagogickej spôsobilosti 

- Kvalifikačné vzdelávanie - doplňujúce pedagogické štúdium 

Doplňujúce pedagogické štúdium slúži na získanie pedagogickej spôsobilosti absolventom 

stredných alebo vysokých škôl neučiteľského smeru. Doplňujúce pedagogické štúdium sa  

realizuje ako štvorsemestrálne štúdium. Štúdium sa končí záverečnými skúškami, absolvent 

získava vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti ako prílohu k maturitnému vysvedčeniu 

alebo k diplomu, resp. osvedčenie. Pedagogická fakulta UK v Bratislave ponúka nasledujúce 

druhy doplňujúceho pedagogického štúdia: 

 

3.2. Kontinuálne vzdelávanie (ostatné druhy) 

3.2.1. Inovačné vzdelávanie 

Inovačné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 60 až 110 vyučovacích hodín, trvá najviac 12 

mesiacov. 

Obsahom inovačného vzdelávania sú inovácie najmä v 

a) aprobačných predmetoch alebo v študijných odboroch alebo 

b) pedagogike, psychológii alebo ďalších poznatkoch potrebných na výkon pedagogickej 

činnosti alebo odbornej činnosti alebo 

c) poznatkoch potrebných na výkon činností v kariérových pozíciách podľa § 40 ods. 6 

zákona č. 317/2009 Z. z. 

Záverečná prezentácia a pohovor pred trojčlennou skúšobnou komisiou sa vykoná z obsahu 

príslušného inovačného vzdelávania. Spôsob záverečnej prezentácie a ďalšie podrobnosti o 

záverečnej prezentácii a o pohovore pred trojčlennou skúšobnou komisiou sa uvádzajú v 

programe inovačného vzdelávania. 

 

Inovačné vzdelávanie je zamerané na zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných 

na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. 

Trvá najviac  rok, končí sa záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou komisiou. 

Po úspešnom absolvovaní inovačného vzdelávania vydá  fakulta absolventovi osvedčenie.  
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3. 2.2.Funkčné vzdelávanie 

Funkčné vzdelávanie sa uskutočňuje v rozsahu 160 až 200 vyučovacích hodín a trvá najviac 

24 mesiacov. Funkčné vzdelávanie sa vykonáva kombinovanou formou, z toho prezenčná 

forma tvorí najmenej 100 vyučovacích hodín. Obsahom funkčného vzdelávania sú vedomosti 

najmä 

a) zo strategického riadenia školy alebo školského zariadenia, 

b) zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ďalších predpisov týkajúcich sa riadenia 

škôl a školských 

zariadení, 

c) z riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností, 

d) z personálneho riadenia, 

e) z finančného riadenia a 

f) z vlastného osobnostného rozvoja. 

Rozsah písomnej záverečnej práce na ukončenie funkčného vzdelávania je 25 až 35 strán. 

Písomnú záverečnú prácu na ukončenie funkčného vzdelávania posudzuje jeden recenzent. 

Toto vzdelávanie je určené najmä pre riaditeľov základných a stredných škôl, ich zástupcov, 

prípadne pre záujemcov o vykonávanie funkcie riaditeľa školy. Vzdelávanie sa končí 

obhajobou záverečnej práce a ústnym pohovorom pred komisiou. Úspešným absolventom 

vydá fakulta osvedčenie.  

          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 v oblasti cudzích jazykov.  Tieto sú chápané 

ako vzdelávacie aktivity – štúdia ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov, resp. aktivity celoživotného vzdelávania. 
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          Jednoznačne najvyšší záujem je o kvalifikačné vzdelávanie v oblasti  špeciálnej 

pedagogiky, ktoré má 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 najkvalitnejšie vzdelávacie aktivity, čo je overené 

každoročne opakovanými evaluačnými nástrojmi. Kvalifikačné vzdelávanie v oblasti  

špeciálnej pedagogiky predstavuje 66 % z celkového počtu všetkých fakultou realizovaných 

vzdelávacích aktivít celoživotného vzdelávanie. Táto situácia nie je nová; pravidelne sa 

opakuje už od r. 1996. Trvale narastá záujem aj o kvalifikačné vzdelávanie v oblasti cudzích 

jazykov, najmä učiteľstva angličtiny, čo bolo zrejmé aj v r. 2010. Podobne sa realizuje aj 

kvalifikačné vzdelávanie v oblasti učiteľstva nemčiny, slovenčiny, histórie, biológie. 

 

Tabuľka 10 Porovnanie počtu frekventantov celoživotného vzdelávania na pedagogických 

fakultách v SR 

Názov fakulty PdF 

UK 

PdF TU PdF 

UKF 

PdF 

UMB 

PdF PU PdF 

KUR 

PdF UJS 

Počet 

frekventant. 

CŽV 

747 37 164 39 202 476 0 

 

Ako vidíme v  tabuľkách uvedených nižšie, v realizácii vzdelávacích aktivít celoživotného 

vzdelávania na PdF UK skutočne dominuje kvalifikačné vzdelávanie (bývalé rozširujúce 

štúdium), sú tam   zaznamenané  najvyššie počty frekventantov.  

 

Tabuľka  11 -  Počty frekventantov a absolventov celoživotného vzdelávania v roku 2010 

rok 

2010 

forma a typ vzdelávacej aktivity  Spolu 

KV ŠP KV UAP KV ŠL KT-IV DPŠ  

frekventanti 518 215 23 0 25 783 

absolventi 124 76 - 5 49 254 

 

Legenda : 

KV ŠP – kvalifikačné vzdelávanie v špecializáciách špeciálnej pedagogiky sumárne 

KV UAP –  kvalifikačné vzdelávanie v špecializáciách odboru UAP sumárne 

KV ŠL – kvalifikačné vzdelávanie školská logopéda 

KT-IV – kontinuálne vzdelávanie – inovačné vzdelávanie 

DPŠ - doplňujúce pedagogické štúdium  
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Tabuľka 12 Počty frekventantov v jednotlivých formách a typoch vzdelávacích aktivít 

v rámci CŽV   na PdF UK v Bratislave za rok 2010    (N=747) 

 

 

 

 

 

Legenda :  

KV ŠP – kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky (učiteľstvo pre špeciálne školy) nasledovne: 

ŠP U-PMP – kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky – učiteľstva –pedagogika mentálne post. 

ŠP – Poradenstvo – kvalifikačné vzdelávanie špeciálna pedagogika – poradenstvo 

ŠP – MOV – kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky pre majstrov OV 

ŠP – UMŠ – kvalifikačné vzdelávanie špeciálnej pedagogiky pre učiteľky MŠ 

ŠP Vych. VŠ, SŠ  – kvalifikačné vzdelávanie špec. pedagogiky so zameraním na vychovávateľstvo pre 

absolventov VŠ a SŠ 

UAP História – kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva histórie 

UAP Aj a Lit. – kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva Anglický jazyk a literatúra 

UAP Nj a Lit. – kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva Nemecký jazyk a literatúra 

UAP Sj a Lit. – kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva Slovenský jazyk a literatúra 

UAP Biológia – kvalifikačné vzdelávanie učiteľstva biológie 

KV Šklog. – kvalifikačné vzdelávanie Školská logopédia 
 

 

 

 

 

Forma a typ 

vzdelávacej aktivity Stredisko 

Počet 

frekventantov 

Forma a typ 

vzdelávacej 

aktivity 

Stredis

ko 

Počet 

frekventantov 

KV ŠP U - PMP Bratislava 37 KV ŠP U - PMP Bratislava 36 

KV ŠP U - PMP SNV 53 KV ŠP U-PMP SNV 45 

KV ŠP U-PMP LC 37 KV ŠP U-PMP LC 31 

KV ŠP U - PMP,PPSN Žilina 29 KV ŠP U - PMP Žilina 51 

KV ŠP Poradenstvo Žilina 18 KV ŠP Poradenstvo Žilina 24 

KV ŠP Poradenstvo Bratislava 20 KV ŠP Poradenstvo Bratislava 26 

KV ŠP VYCH.VŠ Bratislava 8 

KV ŠP VYCH.VŠ, 

SŠ Bratislava 6 

KV ŠP VYCH.VŠ Žilina 30 KV UAP História Žilina 27 

KV UAP Biológia Žilina 22 KV UAP Biológia Žilina 12 

KV UAP História Žilina 18 KV UAP NJ a lit. Žilina 12 

KV UAP SJ a lit. Bratislava 17 KV UAP AJ a lit. Žilina 33 

KV UAP NJ a lit. Bratislava 11 KV UAP AJ a lit. Bratislava 12 

KV UAP AJ a lit. Žilina 23 KV ŠP U - MŠ Bratislava 11 

KV UAP AJ a lit. Bratislava 19 KV Škol.logopédia Bratislava 23 

MOV Bratislava 10    

Spolu 

1. ročník   

352 
 

Spolu 

2.ročník        349 

KV ŠP Poradenstvo Bratislava 26 

KV ŠP Poradenstvo Žilina 20 

Spolu 3. ročník   46 
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Tabuľka  13 -  Prehľad počtu absolventov vzdelávacích aktivít celoživotného vzdelávania 

v r. 2010 (N=254) 

Typ 

KV 

ŠP 

U – 

PM

P 

ŠP 

Au

t. 

ŠP 

U – 

PM

P 

ŠP 

U – 

PM

P 

ŠP 

MO

V 

ŠP 

VYCH.

VŠ, SŠ 

UVVP 

Histór

ia 

UVVP 

Biológ

ia 

UVV

P AJ 

a lit. 

UVV

P NJ 

a lit. 

DPŠ 

Zdra

v. 

DP

Š 

SP 

DPŠ 

Vyc

h. 

Stredis

ko 

BA BA SN

V 

ZA ZA BA ZA ZA ZA ZA BA BA BA 

Počet  34 5 40 14 14 17 16 21 26 13 25 7 17  

 

Legenda : 

RŠ ŠP – rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky (učiteľstvo pre špec. školy) nasledovne: 

ŠP U-PMP – rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky – učiteľstva –pedagogika mentálne post. 

ŠP MOV- rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre majstrov OV 

ŠP Aut.- špecializačné štúdium pre pedagógov pracujúcich v oblasti autizmu 

ŠP – Poradenstvo – rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika - poradenstvo 

ŠP Vych. VŠ  – rozširujúce štúdium špec. pedagogiky so zameraním na vychovávateľstvo pre absolventov VŠ 

UVVP – SjaL - rozširujúce štúdium slovenského jazyka a literatúry 

UVVP História – rozširujúce štúdium učiteľstva histórie 

UVVP Aj a Lit. – rozširujúce štúdium učiteľstva Anglický jazyk a literatúra 

UVVP Nj a Lit. – rozširujúce štúdium učiteľstva Nemecký jazyk a literatúra 

UVVP Biológia – rozširujúce štúdium učiteľstva biológie 

RŠ Šklog. – rozširujúce štúdium Školská logopédia 

DPŠ Vych . – doplňujúce pedag. štúdium pre vychovávateľov 

DPŠ Zdrav.     - doplňujúce pedag. štúdium pre učiteľov zdrav. predmetov na SŠ 

DPŠ SP - doplňujúce pedag. štúdium pre učiteľov odb. predm. zo soc.práce 

 

Za zmienku stojí, že aj v štruktúre absolventov má najvyššie percentuálne zastúpenie 

špeciálna pedagogika – 51%. 
 

4. 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. 8 a 9, 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. Naďalej je však možné realizovať (do konca r. 2011) 

rigorózne konania aj v tzv. dobiehajúcich študijných odboroch a špecializáciách, kde mala 

fakulta priznané práva vykonávať štátne skúšky a tieto práva jej neboli odňaté. Na PdF UK 

v Bratislave v súčasnosti pracujú  komisie pre rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác, 

ktoré 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. 
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Tabuľka  14  - Počet rigoróznych konaní začatých v roku 2010 podľa  študijných odborov, 

resp. programov 

Študijný odbor, resp. 

program Počet 

Študijný odbor, resp. 

program 

 

Počet  

Liečebná pedagogika 3 UVVP - Nemecký jazyk 2 

Logopédia 1 

UUVP - Učit. hudobného 

umenia 1 

Predškolská pedagogika 2 UVVP - Prírodopis 1 

PEP - Primárne vzdelávanie 4 UVVP - Občianska výchova 1 

Sociálna práca 12 UVVP - Pedagogika 4 

Špeciálna pedagogika 10 UVVP - Psychológia 1 

Uč. pre I. st. ZŠ 1 UVVP - Slovenský jazyk 1 

UAK - Anglický jazyk 2 Vychovávateľstvo 1 

UAK - Pedagogika 5 UŠŠ -PMP 5 

SPOLU :                                                                                                                            57   

                                                                                                                                                       

 

Tabuľka 15 -  Počet absolventov  rigoróznych konaní  v roku 2010 podľa jednotlivých 

študijných odborov, resp. špecializácií / programov (n=73) 

Odbor, resp. program 

 Počet 

Odbor, resp. program Počet 

Logopédia 2 UVP - VV 1 

Predškolská pedagogika 5 UOP- Hudobná výchova 2 

Sociálna práca 11 UŠŠ - PSP 1 

Špeciálna pedagogika 2 UŠŠ - PMP 19 

UVP- Slovenský jazyk 2 UUVP-HV 1 

UVP - Anglický jazyk 4 UVP - Dejepis 3 

UAK - Anglický jazyk 2 UVP - HV 2 

UVP - Pedagogika 6 UVP - Matematika 1 

UAK - Pedagogika 1 UVP - Prírodopis 1 

 

 

5. UNIVERZITA TRETIEHO VEKU 

          Ďalšou z aktivít celoživotného vzdelávania na UK PdF, ktorú však zastrešuje, 

organizuje, riadi a kontroluje Centrum ďalšieho vzdelávania UK, je Univerzita tretieho veku, 

na ktorej fakulta participuje ponukou 2 študijných programov (sociálna práca, dejiny 

výtvarného  umenia). Univerzita tretieho veku (UTV) je známou aktivitou s viacročnou 

tradíciou v ponuke vzdelávacích aktivít celoživotného vzdelávania, ktorú pre občanov 

pripravila Univerzita Komenského a Pedagogická fakulta na nej participuje. Na UTV sa 

ponúka štúdium občanom, ktorí dovŕšili 50 rokov veku . Štúdium na UTV je trojročné. Prvé 
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štúdiá UTV sa na Univerzite Komenského otvorili v akad.roku 1990/1991 v jednom odbore 

štúdia s 235 študentmi.  

 

5. VZDELÁVANIE  V RÁMCI  PROJEKTOV  PODPORENÝCH  

Z FONDOU EU ALEBO INÝMI DONORMI 

 

          Viacerí učitelia fakulty sú zapojení do rôznych projektov, ktorých súčasťou je aj ďalšie 

vzdelávanie v zmysle zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších 

predpisov, napr. Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti 

s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na ZŠ a SŠ. (Číslo projektu:  

26110130001;26140130001) 

 

7.  VEDA A VÝSKUM  

7.1  Granty MŠVaV  SR a UK :  

*Granty KEGA a VEGA 

V roku 2010 riešili pracovníci  fakulty 23 grantov KEGA a VEGA. Viac bola zastúpená 

VEGA (14 grantov) ako KEGA (9 grantov). Nasledujúca tabuľka ukazuje zastúpenie katedier 

ako hlavných riešiteľov grantov KEGA a VEGA. Tabuľka je zostavená podľa príslušnosti 

hlavných riešiteľov – je však možné, že v grantoch pracujú učitelia aj  z ďalších katedier (ako 

spolu riešitelia)  

Katedry       KEGA  VEGA 

Katedra biológie (KB)     1   1 

Katedra pedagogiky (KP)     1   1 

Katedra slovenského jazyka a liter. (KSJL)   -   1 

Katedra výtvarnej výchovy (KVV)    1   1 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky  (KPEP) 1   - 

Katedra psychológie a patopsychológie (KPP)  1   1 

Katedra sociálnej pedagogiky (KSP)    -   1 

Katedra špeciálnej pedagogiky (KSPEC)   3   - 

Katedra románskych jazykov a literatúr (KRJL)  -   1 

Katedra anglického jazyka a literatúry (KAJL)  -   1 

Katedra histórie (KH)      1   2 

Katedra logopédie (KL)     -   1 

Katedra nemeckého jazyka a literatúry (KNJL)  -   2 

Katedra sociálnej práce (KSP)    -   1 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

S P O L U :       9   14 
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Tabuľka 16 - História projektov KEGA a VEGA 

 KEGA VEGA 

rok 2006 14 12 

rok 2007 13 12 

rok 2008 12 15 

rok 2009 10 13 

rok 2010 9 14 

      

*  Granty UK (tzv. baby granty) 

Rektor UK udelil v roku 2010 fakulte 7 grantov UK pre mladých vedeckých pracovníkov do 

30 rokov a pre doktorandov.  

 

 

Katedry          Počet 

 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky (KPEP)    1 

Katedra špeciálnej pedagogiky (KSPEC)      1 

Katedra psychológie a patopsychológie (KPP)     1 

Katedra výtvarnej výchovy (KVV)       1 

Katedra pedagogiky (KP)        2 

Katedra slovenského jazyka a literatúry (KSJL)     1 

 

S p o l u :          7 

 

Tabuľka 17   História udelených grantov UK: 

Rok Počet grantov  

 2006 12 grantov 

 2007 12 grantov 

 2008 10 grantov 

 2009 22 grantov 

 2010 7 grantov 

 

Nižší počet grantov v roku 2010 bol spôsobený nižším počtom podaných  žiadosti ako 

v minulom roku, ale aj nižším hodnotením  projektov, pričom celkovo boli aj úspešným 

riešiteľom poskytnuté finančné prostriedky v nižšej výške ako v minulosti.  

 

7.2 Zahraničné granty : 

Pracovníci fakulty v roku 2010 riešili tieto zahraničné grantové projekty: 
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Typ projektu: 7. rámcový program EÚ 

Názov projektu: Enhancing literacy development in European languages 

Číslo projektu:  215961 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: Európska komisia Brusel 

Meno hlavného riešiteľa UK PdF:  doc.PhDr. Marína Mikulajová, PhD., (katedra logopédie) 

Obdobie riešenia: 2008-2012 

Finančné prostriedky: 466,91 EUR (na celú dobu riešenia) 

 

Typ projektu: Visegrad Fund 

Názov projektu: Stredná Európa v 20. storočí (príklad krajín Vyšehrádu) – prednášky  / 

Regionálne dejiny strednej Európy (problematika výučby dejín v krajinách Vyšehrádu) - 

seminár 

Číslo projektu: 60810021 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: UK Bratislava 

Meno hlavného riešiteľa UK PdF: PhDr. Mária Tonková, CSc., (katedra histórie) 

Obdobie riešenia : 2008-2011 

Finančné prostriedky: 15 000 EUR (na celú dobu riešenia) 

 

Typ projektu:  „SMALL  PROJECT“ 

Názov projektu: Rozdielne alebo spoločné dejiny 

Číslo projektu:  10820137 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: International Visegrad Fund 

Meno hlavného riešiteľa UK  PdF: PhDr. Mária Tonková, CSc., (katedra histórie) 

Obdobie riešenia: 2008-2011 

Finančné prostriedky: 4 000 EUR (na celú dobu riešenia) 

  

Typ projektu:  „LIFELONG LEARNING Programme“ 

Názov programu: Induction for Novice Teachers 

Číslo projektu: 503108-LLP-1-2009-1-NLCOMENIUS-CNW 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: Univerzita Gronigen, Holandsko 

Meno riešiteľa: doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD. 

Obdobie riešenia: 2009-2012 

Finančné prostriedky:  EUR  (za celú dobu riešenia) 

 

Typ projektu: PAPILL 

Názov programu:  POLICIES AND PRACTISES IN LUFELONG LEARNING 

Číslo projektu: 147777-LLP-2008-BG-KA1NLLS 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia:  HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

CENTRE, Sofia, Bulgaria, director Ludmil Kovachev 

Meno riešiteľa: doc. RNDR. Juraj Vantuch, CSc. 

Obdobie riešenia: 2009-2010 

Finančné prostriedky:  13253 EUR (za celú dobu riešenia) 

 

Typ projektu: EVALVET 

Názov programu: Evaluation of VET in the new economic framework 

Číslo projektu: 505536 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: Fandazione Giacomo Brodolini, Roma  

Meno riešiteľa: doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. 

Obdobie riešenia:  2010-2013 
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Finančné prostriedky:   61 041,00 EUR (za celú dobu riešenia) 

Finančné prostriedky: 15 000 EUR (na celú dobu riešenia)  

 

Typ projektu: Visegrad Strategic Programme 

Názov projektu: Central European Universities for the Modern European dimension 

of History Teaching. 

Číslo projektu:  30920007 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: 

Meno hlavného riešiteľa UK PdF: PhDr. Mária Tonková, CSc., (katedra histórie) 

Obdobie riešenia: 2009-2012 

Finančné prostriedky: 32 000 EUR (na celú dobu riešenia) 

 

Typ projektu:  ESF (European Science Foundation) 

Názov projektu:  Crosslinguistically Robust Stages of Children´s Linguistic Performance. 

Číslo projektu: Action A33 (COST) 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: Dr. Uli Sauerland (Centre for General Linguistics 

ZAS Berlín, Nemecko) 

Meno hlavného triešiteľa UK PdF:  Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., (katedra logopédie) 

Obdobie riešenia: 2006-2010 

 

Typ projektu: ESF (European Science Foundation) 

Názov projektu:  Language Impairment in a Multilingual Society: Linguistic Patterns and 

the Road to Assessment. 

Číslo projektu: COST IS0804 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: 

Meno hlavného riešiteľa UK PdF: Mgr. Svetlana Kapalková, PhD., (katedra logopédie) 

Obdobie riešenia: 2009-2013 

Finančné prostriedky: 

 

Typ projektu:  Induction for Novice Teachers 

Názov projektu: Lifelong Learning Programme 

Číslo projektu: 503108-LLP-1-2009-1-NL-COMENIUS-SNW 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: Univerzita Gronigen, Holandsko 

Meno hlavného riešiteľa UK PdF:  doc.PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD., (katedra 

predškolskej a elementárnej pedagogiky) 

Obdobie riešenia: 2009-2012 

Finančné prostriedky: 

 

Typ projektu:  EU Leonardo da Vinci 

Názov projektu: PRECIOUS, Professional Resources in Early Chilhood Intervention: Online 

Utilities and Standards 

Číslo projektu: LLP-LDV-TOI-08-AT-0011 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: Dr. Manfred Pretis, S:I:N:N: Social INnovatives 

Network, Graz, Austria 

Meno hlavného riešiteľa UK PdF: doc.PhDr. Marta Horňáková, PhD., (katedra liečebnej 

pedagogiky) 

Obdobie riešenia: 2008-2010 

Finančné prostriedky: 10 318 EUR (na celú dobu riešenia) 

 

Typ projektu: EU Leonardo da Vinci 
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Názov projektu: KIDS STRENGHTS, Kids in the context of mental disorder: Skill training 

to empower Teachers, Health Professinals end Social Workers 

Číslo projektu: EU projekt LLL 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia: Dr. Manfred Pretis, S:I:N:N: Social INnovatives 

Network, Graz, Austria 

Meno hlavného riešiteľa UK PdF: doc.PhDr. Marta Horňáková, PhD., (katedra liečebnej 

pedagogiky) 

Obdobie riešenia:  2009-2011 

Finančné prostriedky: 5305,20 (na celú dobu riešenia) 

 

 

Typ projektu: COST CLAIM 2008-11293 

Názov projektu: Policies and Practices in Lifelong Leatning (PAPILL) 

Číslo projektu:  147777-LLP-2008-BG-KA1-KA1NLLS 

Meno hlavného riešiteľa a jeho inštitúcia:  Human Resource Development Centre Sofia, 

Bulgaria 

Meno hlavného riešiteľa UK PdF: doc.RNDr. Juraj Vantuch, CSc., (katedra pedagogiky) 

Obdobie riešenia: 1.1.2009-31.12.2009 

Finančné prostriedky: 6 937 EUR (pokračuje) 

 

 

 

8. PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ  

 
K termínu distribúcie  materiálov na  zasadnutie Vedeckej rady PdF UK v Bratislave neboli  

spracované výsledky publikačnej činnosti  za rok 2010  za celú univerzitu a preto neboli 

k dispozícii ani výsledky za  našu fakultu. V prípade dopracovania týchto údajov do 

zasadnutia vedeckej rady,  budú  poskytnuté  pred jej rokovaním.  

 

 

 

 

 

 


