
S p r á v a  o  č i n n o s t i   

A k a d e m i c k é h o  s e n á t u  P e d a g o g i c k e j  f a k u l t y  U K  

za rok 2016 

Akademický senát Pedagogickej fakulty UK (ďalej len „AS PdF UK“) sa v roku 2016 zišiel na 

štyroch zasadnutiach: 

 9. 3. 2016 

 27. 4. 2016 

 28. 9. 2016 

 23. 11. 2016 

AS PdF UK prijal vo vyššie uvedenom období celkovo 34 uznesení. 

AS PdF UK na svojich zasadnutiach  

I. 

zvolil 

-  prof. PhDr. Jozefa Lysého, CSc. za podpredsedu AS UK PdF za zamestnaneckú časť. 

II. 

schválil 

 doplnenie personálneho obsadenia komisií AS UK PdF, 

 upravený materiál - úpravu výšky poplatku v dennej forme doktorandského štúdia na PdF 

UK, 

 návrhy organizačných opatrení (č. 1/2016 až č. 8/2016), 

 výročnú správu o stave a činnosti PdF UK za rok 2015, 

 správu o činnosti AS UK PdF za rok 2015, 

 harmonogram AR 2016/2017, 

 ponuku štúdia AR 2017/2018, 

 ponuku doktorandského štúdia na PdF UK pre akademický rok 2017/2018, 

 upravenú ponuku bakalárskeho a magisterského štúdia pre AR 2017/2018, 

 doplnenie disciplinárnej komisie pre študentov, 

 výročnú správu o hospodárení PdF UK za rok 2015 , 

 rozpočet výnosov a nákladov na rok 2016, 



 návrh na vymenovanie doc. RNDr. Edity Partovej, CSc. do funkcie prodekanky UK PdF 

pre vedu a doktorandské štúdium, 

 návrh na vymenovanie Nory Volnovej za členku Disciplinárnej komisie PdF UK pre 

študentov na trojročné funkčné obdobie od 29. septembra 2016 do 28. septembra 2019. 

 výšku školného a vybraných poplatkov 2017/2018, 

 dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Pedagogickej fakulty, 

 Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty. 

III. 

vyhlásil 

- doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu PdF UK, 

- doplňovacie voľby jedného člena študentskej časti Akademického senátu UK vo volebnom 

obvode PdF UK na funkčné obdobie do 31. októbra 2019, 

- riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode PdF UK na volebné 

obdobie 2016 – 2018. 

IV. 

odporučil 

- predložiť Vedeckej rade UK PdF návrh na:  

a) zmenu garanta študijného programu Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, bakalársky 

stupeň štúdia, denná a externá forma štúdia, z doc. PaedDr. Márie Pisoňovej, PhD. na doc. 

PhDr. Zlaticu Bakošovú, CSc. , 

b) zmenu garanta študijného programu Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, 

magisterský stupeň štúdia, denná a externá forma štúdia, z doc. PaedDr. Márie Pisoňovej, PhD. 

na doc. PhDr. Zlaticu Bakošovú, CSc., 

c) zmenu garanta študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, 

bakalársky stupeň štúdia, denná a externá forma štúdia, z doc. PhDr. Zlatici Bakošovej, CSc. 

na doc. PaedDr. Jitku Prevendárovú, PhD.,  

d) zmenu spolugaranta a zabezpečujúceho docenta v doktorandskom študijnom 

programe Didaktika cudzích jazykov a literatúr z doc. PhDr. Daniela Lančariča, PhD. na doc. 

Mgr. Andreu Mikulášovú, PhD., 



e) zmena zabezpečujúceho garanta v Bc,, Mgr. a konverznom študijnom programe 

Špeciálna pedagogika, 

f) zmenu garanta z doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD. na prof. PhDr. Martu 

Horňákovú, PhD., 

g) zmenu predmetu v Bc. štud. programe Liečebná pedagogika,  

h) návrh dekanky na akreditáciu nového študijného programu bakalárskeho a 

magisterského stupňa dennej a externej formy štúdia Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry 

(v kombinácii) v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov,  

ch) návrh o prerokovanie zmeny garanta študijného programu Výtvarná edukácia v 

kombinácii Bc./Mgr. 

 

Študentská časť Akademického senátu UK PdF 

Stretávala sa podľa potreby, pracovala aj formou elektronickej komunikácie. V roku 2016 

vydala prvé spoločné vyhlásenia študentov (PdF) o aktuálnom dianí v slovenskom školstve; 

podporila aktivity za konštruktívne a systematické zmeny v školstve (zverejnené na webe 

fakulty aj v médiách) – 332 študentov fakulty (priama podpora) a 65 zamestnancov fakulty. 

Podpredseda AS UK PdF za študentskú časť sa zúčastnil na verejnej demonštrácie študentskej 

iniciatívy Ďakujeme, že vieme! a prihovoril sa k demonštrujúcim. Členovia študentskej časti 

AS UK PdF sa zúčastnili zasadnutia ŠČ AS UK v Aule UK za prítomností ostatných 

študentských častí fakultných akademických senátov. Študentská časť AS UK podporovala 

aktivity súvisiace s iniciatívou za lepšie a kvalitnejšie regionálne a vysoké školstvo. 

Predsedníctvo akademického senátu fakulty a študentská časť akademického senátu fakulty 

prostredníctvom emailov a sociálnych sietí vyzývali akademickú obec fakulty, aby sa zúčastnila 

verejných podujatí a demonštrácií: ZRPŠ na Námestí SNP v Bratislave; Pohreb školstva. 

Študentská časť sa zaoberala fungovaním Akademickej knižnice PdF UK a návrhom na jeho 

zlepšenie zo strany študentov. Z iniciatívy študentskej časti bolo udelené študijné voľno pre 

študentov a pracovné voľno pre zamestnancov za účelom účasti na protestnej akcii školských 

reprezentácii v apríli 2016. Okrem uvedeného členovia študentskej časti akademického senátu 

fakulty komunikovali so študentmi fakulty a snažili sa im byť čo možno najviac nápomocní pri 

riešení problémov súvisiacich so štúdiom a prevádzkou fakulty.  

 


