Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu
Pedagogickej fakulty UK dňa 30.05.2018
Začiatok zasadnutia:

14:00

Miesto konania zasadnutia: R-12 (Račianska ul. č. 59)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Výsledky hlasovania per rollam
4. Harmonogram AR 2018/2019 doplnenie
5. Organizačná zmena č.2, č.3/2018
6. Organizačný poriadok PdF UK
7. Výročná správa o hospodárení PdF za rok 2017
8. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018
9. Študijný program – akreditácia
10. Rozličné
Zasadnutie viedla predsedníčka AS UK PdF PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
1. Otvorenie
Zasadnutie AS UK PdF otvorila predsedníčka PhDr. Katarína Cabanová, PhD., ktorá
privítala prítomných a konštatovala, že akademický senát je uznášania schopný. Navrhla
nasledovnú zmenu programu: vypustiť bod 9. Študijný program – akreditácia. Keďže nezazneli
iné návrhy na doplnenie alebo zmenu programu, predsedníčka senátu dala hlasovať o zmene
programu zasadnutia nasledovne:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Výsledky hlasovania per rollam.
Harmonogram AR 2018/2019 - doplnenie
Organizačná zmena č.2, č.3/2018
Organizačný poriadok PdF UK
Výročná správa o hospodárení PdF za rok 2017
Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018
Rozličné

HLASOVANIE: ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 1/5/2018:

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
program zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave dňa 30. 05. 2018 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Výsledky hlasovania per rollam.
Harmonogram AR 2018/2019 doplnenie.
Organizačné zmeny č. 2/2018 a č. 3/2018.
Organizačný poriadok PdF UK.
Výročná správa o hospodárení PdF za rok 2017.
Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018.
Rozličné.

2. Kontrola uznesení
Predsedníčka akademického senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., konštatovala, že
všetky uznesenia sú splnené alebo sa plnia.
3. Výsledky hlasovania per rollam
Tajomníčka AS UK PdF, PaedDr. Dorota Smetanová PhD., senát informovala o
výsledkoch elektronického hlasovania:
I.

Akreditačný spis nového doktorandského študijného programu Didaktika
spoločenskovedných predmetov dennej a externej formy študijného odboru 7553
(1.01.10) Odborová didaktika.

Schválené: 18. 05. 2018
ODPORUČILO: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 8
II.

Návrh na zmeny prijímacieho konania 2018/19

Schválené: 14.05.2018
ZA: 15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0, NEHLASOVALI: 6

4. Harmonogram AR 2018/2019 doplnenie
O predloženom materiály informovala pani dekanka, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.,
ktorá po krátkom úvode odovzdala slovo pani prodekanke pre vzdelávaciu činnosť PaedDr.
Anežke Hamranovej, PhD. Došlo k úprave termínu na odovzdanie magisterských záverečných
prác, ktorý sa upravil na základe pripomienok študentov a metodikov praxí. Termín
odovzdávania bakalárskyh záverečných prác, rovnako aj termíny praxi ostávajú bez zmeny. Na
záver poďakovala v mene študentov za navrhnuté úpravy Bc. Zuzana Pallová. Na záver pani
dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. uviedla, že sa vedenie s návrhom stotožnilo.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o predloženom,
doplnenom Harmonograme AR 2018/2019, členovia senátu s týmto návrhom súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 2/5/2018:
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na návrh
dekanky fakulty schvaľuje doplnenie Harmonogramu štúdia na PdF UK v akademickom
roku 2018/2019 v predloženom znení.

5. Organizačné zmeny č. 2, č. 3/2018
Organizačná zmena č. 2/2018
O predložených materiáloch informovala pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová,
CSc.
Organizačná zmena č. 2/2018 reaguje na požiadavku katedry sociálnej práce. Zmena sa
týka pôvodného katedrového miesta.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., upozornila, že o predložených
organizačných zmenách je potrebné hlasovať oddelene. Navrhla hlasovať o predloženej
Organizačnej zmene č. 2/2018, členovia senátu s týmto návrhom súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 3/5/2018:
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na návrh
dekanky fakulty schvaľuje Organizačnú zmenu č. 2/2018 v predloženom znení.
Organizačná zmena č. 3/2018
O navrhnutej organizačnej zmene č. 3/2018 informovala pani dekanka prof. PaedDr.
Alica Vančová, CSc. Upozornila, že sa nejedná o nárast pracovných miest ale
o administratívne opatrenie, ktoré sa týka už existujúcich zamestnancov.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD. navrhla hlasovať o predloženej
Organizačnej zmene č. 3/2018, členovia senátu s týmto návrhom súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 4/5/2018:
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na návrh
dekanky fakulty schvaľuje Organizačnú zmenu č. 3/2018 v predloženom znení.

6. Organizačný poriadok PdF UK
O predloženom materiály informovala pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Informovala, že ide o logický dôsledok spojený so schválením organizačnej zmeny č. 1/2018
schválenej na zasadnutí senátu dňa 25.4.2018, ktorým sa zmenila štruktúra pracovísk.
Poďakovala zamestnaneckej rade aj ostatným, ktorí tento materiál pripomienkovali.
Schválené zmeny z minulého senátu sa preniesli do predloženého upravené OP. Upozornila
na zapracované zmeny v čl. 14, 15 a 16.

PhDr. Viera Adreánska, CSc. upozornila na to, že sa jej nepodarilo na web stránke
fakulty nájsť aktuálny OP. Vzhľadom na to, že v predloženom materiály neboli vyznačené
zmeny, chcela si predložený materiál porovnať s aktuálne platným OP. Chcela len upozorniť
na to, aby sa to skontrolovalo.
Doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD. sa pripojil k pani PhDr. Viere Adreánskej, CSc.
v súvislosti s označovaním zmien v OP. Opýtal sa na to, že na minulom senáte sa dozvedel,
že budú prenesení 6 zamestnanci, 4 výtvarní a 2 hudobní pracovníci, ktorí tvorili celý ústav
a ako to bude v tejto súvislosti s alokovaným doktorandským štúdiom, ktoré bolo na tomto
ústave? Do teraz im stačil jeden garant, ako to bude po organizačnej zmene? Druhá
pripomienka, ktorú vyslovil súvisela s tým, že mal podnet v súvislosti s minimálne dvoma
kolegami, ktorí vraj nevedeli o schválenej organizačnej zmene. Do budúcna by bolo dobré
aby boli ľudia vopred o takýchto zmenách informovaní.
Na otázky a pripomienky odpovedala a reagovala pani dekanka prof. PaedDr. Alica
Vančová, CSc. Informovala, že doktorandské štúdium je viazané na pracovisko – na katedry.
Pokiaľ ide o informovanosť zamestnancov o pripravovanej a práve realizovanej organizačnej
zmene pani dekanka poukázala na to, že bolo uskutočnených viacero stretnutí, na ktoré boli
pozývaní všetci zamestnanci a na pracoviská boli distribuované zápisnice.
Doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. informoval, že o prebiehajúcich zmenách na ÚUŠ
informovali na zvolanom zasadnutí. Potom informovanie zamestnancov riešili aj telefonicky.
Pokiaľ ide o problém tretieho stupňa – súčasné zloženie katedry výtvarnej výchovy je také, že
by sa mohlo uchádzať o habilitačné práva.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. informovala o drobných nezrovnalostiach medzi
grafickým zobrazením nového OP a znením textu OP. Pani dekanka za pripomienky pani
doktorky poďakovala a osvojila si ich a uistila AS, že tieto nezrovnalosti budú opravené.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD. navrhla hlasovať o predloženom
Organizačnom poriadku PdF UK, členovia senátu s týmto návrhom súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 5/5/2018:
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na návrh
dekanky fakulty v súlade s čl. 17 ods. 2 písm. b) schvaľuje nové úplné znenie
Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty,
s účinnosťou od 01. 09. 2018 v znení jeho zmeny týkajúcej sa predovšetkým
organizačného členenia fakulty..

7. Výročná správa o hospodárení PdF za rok 2017
O predloženom materiály Informovala pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.,
ktorá potom odovzdala slovo vedúcej ekonomického oddelenia Mgr. Stele Ištvánfyovej, ktorá
informovala, že predložený materiál vychádza z aktuálne platnej legislatívy. Predseda
finančnej komisie PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. predniesol vyjadrenie finančnej komisie
po prerokovaní predloženého materiálu: Materiály boli finančnou komisiou prerokované a
odporúča ich schváliť.

Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD. navrhla hlasovať o predloženej
Výročnej správe PdF za rok 2017, členovia senátu s týmto návrhom súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 6/5/2018:
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade
s čl. 17 ods. 2 písm. g) štatútu fakulty schvaľuje Výročnú správu o hospodárení PdF UK
za rok 2017.

8. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2018
O predloženom materiály informovala dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
Konštatovala, že rozpočet nie je bohatší ale zároveň nie je likvidačný a umožní nám normálne
fungovanie. Ďalej informovala vedúca ekonomického oddelenia Mgr. Stela Ištvánfyová.
Vzhľadom na to, že je potrebné uvoľniť z vlastných prostriedkov časť financovania
plánovanej prestavby budovy na Šoltésovej ul, budú na tento účel použité kladné výsledky
z hospodárenia. Rozpočet sa ale bude počas AR meniť. Na vedu PdF dostala menej. Predseda
finančnej komisie PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. predniesol vyjadrenie finančnej komisie
po prerokovaní predloženého materiálu: Materiály boli finančnou komisiou prerokované a
odporúča ich schváliť.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD. navrhla hlasovať o predloženom
Rozpočte výnosu a nákladov na rok 2018, členovia senátu s týmto návrhom súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 7/5/2018:
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade
s čl. 17 ods. 2 písm. e) štatútu fakulty schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na
rok 2018.

9. Rozličné
Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. a Mgr. Róbert Zsembera
informovali o aktuálnej situácii a riešených témach na úrovni AS Univerzity Komenského.
Keďže ďalšie podnety do diskusie neboli predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová,
PhD. ukončila rokovanie AS PdF.
V Bratislave dňa 30.05.2018.

Zapísal:
Mgr. Martin Kuruc, PhD.
Overili:
Mgr. Zuzana Brunclíková, Phd.

PhDr. Katarína Cabanová,
predsedníčka AS UK PdF

PhD.

