Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK v
Bratislave dňa 19. 06. 2019
Začiatok zasadnutia: 13:00 hod.
Miesto konania zasadnutia: R-112, Račianska ul. č. 59, Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Výsledok hlasovania per rollam
Vypísanie všeobecných volieb do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11.
2019 do 31.10.2023 vo volebnom obvode PdF UK
5. Výročná správa o hospodárení za rok 2018
6. Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na rok 2019
7. Ponuka Bc. štúdia a spojeného štúdia Logopédie pre akademický rok 2020/2021 na PdF
UK spolu s podmienkami prijímacieho konania
8. Informácie zo ŠČ AS PdF UK
9. Informácie z vedenia PdF UK
10. Rôzne
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., otvoril zasadnutie, privítal členov AS PdF
UK a členov vedenia PdF UK.
Predseda AS PdF UK otvoril diskusiu k zaslanému programu rokovania, do diskusie sa nikto
neprihlásil. Predseda AS PdF UK dal hlasovať o navrhnutom programe rokovania v znení doručenom
členom AS PdF UK dňa 11. 6. 2019.
HLASOVANIE: ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Uznesenie č. 2/6/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje program zasadnutia AS PdF UK v Bratislave dňa 19. 6. 2019.
2. Kontrola uznesení
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., konštatoval, že uznesenia AS PdF UK boli
splnené.
3. Výsledok hlasovania per rollam
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., vyzval tajomníčku AS PdF UK PaedDr.
Dorotu Smetanovú, PhD., aby oboznámila prítomných o výsledkoch hlasovania per rollam.
Hlasovanie per rollam AS PdF UK podľa príslušných ustanovení čl. 14 Rokovacieho poriadku AS
PdF UK o návrhu podpredsedu AS PdF UK Mateja Gajdoša na Vyhlásenie Akademického senátu
PdF UK v Bratislave k novele zákona, ktorou sa doplnil zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách,
ktoré zaslal mailom dňa 30. mája 2019.
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V rámci hlasovania per rollam bolo priložené spoločné vyhlásenie RVŠ SR a ŠRVŠ zo dňa 30. mája
2019 ako aj návrh vyhlásenia AS PdF UK, ktorý bol predmetom hlasovania per rollam.
Výsledok hlasovania:
Počet oprávnených voličov: 21
ZA: 18
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
Nehlasovali: 3
Schválené ku dňu 10. 6. 2019
Uznesenie č.1/6/2019:
Vyhlásenie Akademického senátu PdF UK v Bratislave k novele zákona, ktorou sa doplnil
zákon č.131/2002 Z. z. o vysokých školách
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podporuje
spoločné vyhlásenie Rady vysokých škôl a Študentskej rady vysokých škôl zo dňa 30. mája 2019,
ktoré zverejnili k nedávnej zmene zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách. Rovnako
odmietame, aby závažné zmeny, akou je aj zrušenie obmedzenia výkonu funkcie rektora,
prorektora, dekana a prodekana verejnej vysokej školy na najviac dve po sebe nasledujúce
funkčné obdobia, prebiehali bez akejkoľvek diskusie s akademickým prostredím.
Predseda AS PdF UK informoval, že na základe pozitívneho výsledku hlasovania per rollam dal
pokyn na zverejnenie schváleného vyhlásenia na webovej stránke fakulty.
4. Vypísanie všeobecných volieb do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11.
2019 do 31. 10. 2023 vo volebnom obvode PdF UK
Predseda akademického senátu PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., informoval o príprave vyhlásenia
všeobecných volieb do Akademického senátu UK, pričom uviedol, že príprava prebieha v dvoch
fázach. Prvá fáza prebehla Uznesením č. 73/2019 z 23. riadneho zasadnutia Akademického senátu
UK dňa 15. 05. 2019 v Akademickom senáte UK a je zverejnená na webovej stránke univerzity.
Predseda AS PdF UK citoval znenie uznesenia č. 73/2019, v ktorom Akademický senát UK podľa
čl. 12 ods. 1 Zásad volieb do Akademického senátu UK v ods. I. vyhlasuje všeobecné voľby do
Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2023; v ods. II. určuje
obdobie na uskutočnenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK od 23. 9. 2019 do 23. 10.
2019.
V druhej fáze je potrebné spracovať návrh volieb predsedom Akademického senátu PdF UK tak,
aby sa konali v čase od 23. 9. do 23. 10. 2019. Predseda AS PdF UK preto navrhol konanie
všeobecných volieb do AS UK vo volebnom obvode PdF UK na stredu 9. 10. 2019, v čase od 9:00
do 16:00 v miestnosti R114. Prof. Cséfalvay predložil pozmeňujúci návrh ohľadom presunutia
volebnej miestnosti do budov fakulty na Šoltésovej alebo Moskovskej ulici z dôvodu vyššej
potenciálnej účasti voličov, argumentujúc tým, že väčšia zamestnanecká i študentská časť
Akademickej obce PdF UK sa zdržiava práve v týchto budovách. Vzhľadom na prebiehajúcu
rekonštrukciu na Šoltésovej ulici prof. Cséfalvay navrhol miestnosť M-118 v budove fakulty na
Moskovskej ulici.
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Do diskusie o pozmeňujúcom návrhu vo veci miestnosti sa zapojili Dr. Malovecký s názorom, že
budova dekanátu je plnohodnotným dôstojným miestom konania volieb, kde nemajú problém prísť
študenti ani vyučujúci, a Dr. Smetanová, ktorá argumentovala lepšou bezbariérovosťou v budove
dekanátu. Tento argument podporil aj predseda AS PdF UK Dr. Malovecký. Prof. Cséfalvay následne
argumentoval mobilnosťou komisie v prípade potreby. Do diskusie na túto tému sa zapojili viacerí
ďalší členovia AS PdF UK. Následne predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., navrhol
hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu prof. Cséfalvaya.
HLASOVANIE o zmene miestnosti z R114 na M118 v znení pozmeňovacieho návrhu prof.
Cséfalvaya: ZA 8, PROTI 7, ZDRŽALI SA 1
Pozmeňujúci návrh nebol prijatý.
Predseda AS PdF UK ďalej v znení uznesenia navrhol zloženie volebnej komisie fakulty pre voľby
do AS UK vo volebnom obvode PdF UK v zložení:
PaedDr. Monika Šulovská, PhD., (predsedníčka komisie)
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
Mgr. Petra Rapošová, PhD.
Matej Gajdoš
Uvedené kandidátky súhlasili s kandidatúrou za členky komisie, okrem študenta Mateja Gajdoša,
ktorý návrh kandidatúry neprijal z dôvodu svojho zámeru kandidovať vo voľbách do Akademického
senátu UK. Za študentskú časť podpredseda AS PdF UK Matej Gajdoš navrhol študentku Helenu
Krčméryovú, ktorá návrh kandidatúry na členku komisie prijala.
Následne predseda AS PdF UK prečítal plénu návrh znenia uznesenia a dal o ňom hlasovať.
HLASOVANIE: ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Uznesenie č. 3/6/2019
Akademický senát PdF UK v súlade s čl. 12 ods. 5 a 6 Zásad volieb do Akademického senátu
UK, na základe uznesenia AS UK č. 73/2019 zo dňa 15. mája 2019, ktorým AS UK vyhlásil
všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 10.
2023 a zároveň určil obdobie na uskutočnenie všeobecných volieb do Akademického senátu UK
od 23. 9. 2019 do 23. 10. 2019,
I.
vyhlasuje všeobecné voľby (ďalej len „voľby“) do Akademického senátu UK vo volebnom
obvode Pedagogická fakulta na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2023.
II.
určuje deň konania volieb na 9. 10. 2019 (streda) od 9:00 do 16:00 hod. v miestnosti R114.
III.
pre voľby do AS UK ustanovuje volebnú komisiu fakulty v zložení
PaedDr. Monika Šulovská, PhD. – predsedníčka komisie
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
Mgr. Petra Rapošová, PhD.
Helena Krčméryová
IV.
určuje
a) termín na podávanie návrhov kandidátov do 26. 9. 2019 (štvrtok) do 12.00 hod.,
b) spôsob podávania návrhov kandidátov: návrhy kandidátov sa podávajú predsedníčke
volebnej komisie fakulty pre voľby do AS UK PaedDr. Monike Šulovskej, PhD.,
prostredníctvom podateľne PdF UK.
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5. Výročná správa o hospodárení za rok 2018
Predseda Komisie pre rozpočet a hospodárenie AS PdF UK Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., uviedol,
že dňa 5. 6. 2019 sa v budove fakulty na Račianskej ulici uskutočnilo zasadnutie komisie, na ktorej
boli prítomní aj zástupcovia ekonomického oddelenia dekanátu. Na zasadnutí sa prerokovali dva
dokumenty, Výročná správa o hospodárení za rok 2018 a Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2019.
Podklady k stretnutiu boli všetkým členom komisie doručené poštou pred zasadnutím komisie. Oba
dokumenty boli jednomyseľne komisiou schválené.
Následne Výročnú správu o hospodárení PdF UK za rok 2018 priblížila členom Akademického
senátu PdF UK vedúca ekonomického oddelenia pani Mgr. Stela Ištvánfyová. Správa sa vypracovala
na základe z. 131 v zmysle všetkých platných zákonov a predpisov. Dôležitou časťou správy je
súvaha, v ktorej sa poukazuje na pozitívne hospodárenie v minulom roku, aj keď sa upozorňuje aj na
znížené dotácie MŠ.
Predseda AS PdF UK Dr. Malovecký vyzval na diskusiu k tomuto bodu. Členovia senátu nemali
k tomuto bodu programu žiadne pripomienky. Následne dal hlasovať o schválení Výročnej správy
o hospodárení PdF UK za rok 2018.
HLASOVANIE: ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Uznesenie č. 4/6/2019: 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 2018.
6. Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na rok 2019
Vedúca ekonomického útvaru Mgr. Stela Ištvánfyová informovala o plánovanom rozpočte výnosov
a nákladov Pedagogickej fakulty UK na rok 2019. Členom senátu ozrejmila, že finančné zdroje
prichádzajú z MŠ na UK a následne sa prerozdeľujú podľa univerzitnej metodiky jednotlivým
fakultám. Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková uviedla, že pri plánovaní rozpočtu sa opäť
ukázala potreba navýšiť koeficienty ministerskej metodiky prerozdeľovania finančných zdrojov pre
vysoké školy na Slovensku aj pre odbory zabezpečované fakultou. Následne prebehla diskusia
k tomuto bodu rokovania. Predseda AS PdF UK Dr. Malovecký pripomenul, že ministerstvo už pre
niektoré odbory, napríklad právo, takéto pozitívne navýšenie uskutočnilo a je potrebné zasadzovať sa
o takéto navýšenie aj pre humanitné odbory. Prof. Cséfalvay sa opýtal, či v rozpočte na rok 2019 sú
plánované a zahrnuté finančné zdroje aj pre realizovanie rekonštrukčných prác v budove na
Šoltésovej ulici. Pani tajomníčka Mgr. Poláčiková vysvetlila, že finančné prostriedky na
rekonštrukčné práce nie sú súčasťou rozpočtu, pretože v rozpočte sú zahrnuté len dotačné zdroje.
Naopak, financie na rekonštrukciu budovy sa uvoľňujú priamo a postupne z rektorátu UK.
Po diskusii dal predseda AS PdF UK Dr. Malovecký hlasovať o schválení Rozpočtu výnosov
a nákladov Pedagogickej fakulty UK na rok 2019.
HLASOVANIE: ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Uznesenie č. 5/6/2019: 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 2019.
7. Ponuka Bc. štúdia a spojeného štúdia Logopédie pre akademický rok 2020/2021 na PdF UK
spolu s podmienkami prijímacieho konania
Predseda AS PdF UK otvoril rokovanie k materiálu, ktorý bol členom Akademického senátu
zaslaný elektronicky pani dekankou doc. RNDr. Editou Partovou, CSc., a vyzval prítomných na
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diskusiu. Následne dal hlasovať o schválení ponuky bakalárskych študijných programov ako aj
spojeného štúdia Logopédie pre akademický rok 2020/21 na Pedagogickej fakulte UK.
HLASOVANIE: ZA 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA : 0
Uznesenie č. 6/6/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave schvaľuje Ponuku Bc. štúdia a spojeného štúdia Logopédie pre akademický rok
2020/2021 na PdF UK spolu s podmienkami prijímacieho konania.
8. Informácie zo študentskej časti AS PdF UK
Podpredseda študentskej časti AS PdF UK Matej Gajdoš oboznámil členov senátu o priebehu
konferencie s názvom Konferencia kvalita vysokoškolského vzdelávania z rôznych uhlov pohľadu
konanej 6. 6. 2019, kde vystúpil v panelovej diskusii. Konferencie sa rovnako zúčastnili pani dekanka
RNDr. Edita Partová, CSc., doc. Branislav Malík, Ema Mojžišová a Tomáš Bosman. Za dôležitý
prvok v procese zabezpečovania vnútornej kvality označil zabezpečenie spätnej väzby od študentov
v podobe schránok pre pripomienky študentov. Prof. Zsolt Cséfalvay sa zaujímal o otázku
vypracovania štandardov v súvislosti so zabezpečením kvality vysokoškolského vzdelávania. Podľa
Mateja Gajdoša sa k tejto otázke na konferencii nedefinovali konkrétne informácie. Okrem iného, do
konca októbra 2019 má prebehnúť príprava expertov z radov študentov, ktorí sa budú zúčastňovať
akreditačného procesu. Predseda AS PdF UK pripomenul, že o obsahu prezentácie Akreditačnej
agentúry informoval členov AS PdF UK aj doc. Branislav Malík, zástupca PdF UK v RVŠ SR, a to
prostredníctvom emailu, ktorého súčasťou bola príloha s informatívnou prezentáciou pripravenou
Akreditačnou agentúrou, ktorá bola aj súčasťou predstavenia Akreditačnej agentúry na zasadnutí
RVŠ SR.
Matej Gajdoš ďalej informoval o pracovnom stretnutí študentov s vedením Pedagogickej fakulty
UK (pani dekankou, prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium a vedúcou študijného oddelenia).
Medzi nové návrhy, ktoré študenti predniesli, patrí predstavenie študentskej časti Akademického
senátu PdF UK na zápise budúcim prvákom. Študenti ďalej navrhli realizovanie viacerých aktivít,
ktoré priamo závisia od otvorenia budovy PdF UK na Šoltésovej ulici. Medzi veľmi prestížne aktivity,
ktoré plánujú organizovať, patrí pripravovaná konferencia pre budúcich pedagógov na pôde PdF UK
v Bratislave. Konferencia by sa mala organizovať s celoslovenskou účasťou s predpokladaným
termínom po októbri 2019.
9. Informácie z vedenia PdF UK
Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková uviedla, že v miestnosti R112 prebehla výmena
stropného osvetlenia tak, aby zodpovedala štandardom pre osoby so zrakovým postihnutím. Rovnako
v miestnosti R125 bola inštalovaná klimatizácia. Postupne prebieha aj výmena nábytku tak, aby
zodpovedala požiadavkám osôb s telesným postihnutím. Pani tajomníčka ďalej informovala
o prebiehajúcej rekonštrukcii budovy na Šoltésovej ulici, kde každý piatok prebieha kontrola
priebehu stavebných prác.
Prodekan pre umeleckú činnosť Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., informoval členov senátu
o stretnutí so študentmi, na ktorom hovorili o zavedení schránky pre spätnú väzbu od študentov.
Uviedol, že sa pripravuje nová miestnosť určená pre senát PdF UK v budove na Šoltésovej ulici.
Ďalej informoval o zámere riešiť vizuálny smog v jednotlivých budovách Pedagogickej fakulty UK.
10. Rôzne
Predseda Akademického senátu PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., informoval členov senátu
o liste prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., ktorý pani profesorka adresovala predsedovi senátu
a dekanke PdF UK vo veci zaznamenávania dochádzky zamestnancov fakulty na pracovisko.
Vzhľadom na neprítomnosť pani dekanky na prebiehajúcom zasadnutí AS PdF UK (z dôvodu účasti
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na pracovnom stretnutí pedagogických fakúlt), predseda AS PdF UK navrhol presunúť jednanie
v danej veci na ďalšie zasadnutie Akademického senátu PdF UK a zatiaľ informovať pani profesorku
Bátorovú o tomto odklade. Predseda Akademického senátu PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, Doc.
Kapalková, prof. Cséfalvay, navrhli na ďalšie plánované stretnutie senátu pozvať osobne pani prof.
Bátorovú.
Prof. PaedDr. Tarcsiová, PhD., informovala o zvýšenej finančnej podpore pedagogických fakúlt
v Českej republike zo strany vlády Českej republiky. Viacerí členovia senátu, ako aj prodekan pre
vedu a doktorandské štúdium doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., sa zhodli na potrebe lepšieho
financovania pedagogických fakúlt na Slovensku. Pán prodekan pre vedu a doktorandské štúdium
zdôraznil potrebu zabezpečovania habilitačných a inauguračných konaní v rámci odborov didaktiky
(napríklad aj didaktiky matematiky).
Prof. Róbert Letz požiadal o zváženie zadávania a vedenia diplomových prác v dvojodborových
študijných programoch spojených s históriou symetricky medzi oba odbory. Informoval o zvýšenom
počte zadávaných záverečných prác na jedného učiteľa na Katedre histórie. Doc. Bojničanová
reagovala, že je potrebné dbať na dodržiavanie maximálneho možného počtu vedených prác jedným
vyučujúcim, čo môže byť prvým pozitívnym krokom k riešeniu problému.
Členka študentskej časti AS PdF UK Helena Krčméryová vyjadrila obavu ohľadom priebehu
zimného semestra v prípade neotvorenia – neukončenia rekonštrukcie budovy PdF na Šoltésovej
ulici. Informovala o šíriacej sa obave viacerých študentov, ktorí si myslia, že kombinovaná forma
výučby namiesto prezenčnej formy výučby môže podľa študentov vyhovovať aj niektorým
vyučujúcim na PdF UK. Prodekan pre umeleckú činnosť Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., vyzval
študentov AS PdF UK, aby reagovali upokojením, že priebeh semestra prebehne štandardne
prezenčnou formou. Doc. Svetlana Kapalková, PhD., sa zapojila do diskusie, keď žiadala
o sformulovanie jasného vyjadrenia ohľadne plánovanej prezenčnej formy štúdia v školskom roku
2019/2020, ktoré by malo byť vedením fakulty aj zverejnené na webovej stránke fakulty. Do diskusie
sa zapojili viacerí členovia senátu s úvahami o opodstatnenosti obáv študentov a o prebiehajúcich
rekonštrukčných prácach tak, ako je uvedené nižšie. Doc. Bojničanová namietala, že členovia senátu
venujú nadpriemernú pozornosť informácii, ktorá má charakter neoverenej informácie šíriacej sa
ústnym podaním, t. j. fámy, a vyjadrila mienku, že študenti boli o priebehu nasledovného semestra
adekvátne informovaní okrem iného svojimi pedagógmi, a preto ich obavy nemajú reálne
opodstatnenie.
Matej Gajdoš pripomenul, že Helena Krčméryová je riadnou členkou študentskej časti senátu a je
potrebné sa danej veci venovať a nezľahčovať ju. Prof. Cséfalvay upozornil na negatívnu dikciu slova
fáma a opäť preformuloval žiadosť študentky ako možnú obavu vzhľadom k predošlej skúsenosti
študentov v zimnom semestri minulého akademického roka 2018/2019, kde rovnako ako študenti, ani
učitelia si neželajú kombinovanú formu vyučovania. Prof. Tarcsiová nesúhlasila s časťou výroku
študentky Heleny Krčméryovej, že niektorým učiteľom kombinovaná forma výučby vyhovuje.
Zdôraznila, že všetci učitelia chcú učiť a predseda senátu PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. podporil
jej stanovisko a pripomenul, že daný stav, keď učiteľ nemôže prednášať v danom rozsahu a časovej
dotácii má vlastne problém zmestiť sa do limitu určeného pri kombinovanej forme určite nevyhovuje
vyučujúcim, ktorí sú zvyknutí na bežný semester. Zároveň pripomenul, že zmena kancelárií, učební,
prístrojovej techniky a ich nedostupnosť pre katedry zo Šoltésovej určite nevyhovuje žiadnemu
vyučujúcemu. Prof. Žeňuch konštatoval, že na webovej stránke fakulty je uvedený oznam
o predpokladanom termíne ukončenia rekonštrukčných prác. V opakovanej diskusii prodekan pre
umeleckú činnosť Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., prijal možnosť uvedenia explicitného vyjadrenia
uistenia študentov o priebehu nasledovného semestra na webovej stránke fakulty. Diskusia prebehla
aj vzhľadom k tomu, že viacerí členovia senátu predpokladali, že pôjde o duplicitnú informáciu, ktorá
už na webovej stránke fakulty zverejnená je. Doc. Bojničanová pripustila opodstatnenosť diskusie
v danej veci, ak má prispieť k upokojeniu študentov. V závere sa konsenzom zhodli všetci členovia
AS PdF UK, že vedenie fakulty by malo vzhľadom na uskutočnenú diskusiu formulovať krátke
vyjadrenie o nadchádzajúcom priebehu semestra prezenčnou formou výučby s cieľom upokojiť
študentov a vyvrátiť možné pochybnosti niektorých z nich.
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Na záver sa predseda AS PdF UK poďakoval za účasť na zasadnutí všetkým zúčastneným členom
AS PdF UK.
V Bratislave dňa 23.6. 2019
Zapísala: doc. Svetlana Kapalková, PhD.

podpis

Overila:
doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

podpis

Predseda AS PdF UK
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

podpis
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