Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, konaného dňa 27. novembra 2019
Začiatok zasadnutia: o 13:30 hod.
Miesto konania zasadnutia: R-125, Račianska ul. č. 59, Bratislava
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu (podľa pozvánky):
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Výsledok hlasovania per rollam
Návrh na schválenie vymenovania prodekana PdF UK pre IIKS
Doplnená ponuka Bc. štúdia o študijný program SOPG a SOPG/e pre akademický rok
2020/2021 na PdF UK
6. Ponuka magisterského štúdia pre AR 2020/2021 na PdF UK
7. Ponuka doktorandského štúdia v akademickom roku 2020/2021 na PdF UK
8. Návrh na vymenovanie a doplnenie nového člena Štipendijnej komisie PdF UK
9. Návrh na odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF UK pre študentov
10. Návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF UK pre študentov
11. Informácia predsedov komisií AS PdF UK o zasadnutiach komisií AS PdF UK- Návrh
akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
12. Informácia vedenia PdF UK k Návrhu akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo
13. Informácia predsedov komisií AS PdF UK o zasadnutiach komisií AS PdF UK – List
prof. Bátorovej
14. Informácie ŠČ AS PdF UK
15. Informácie vedenia PdF UK
16. 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. Skonštatoval, že zasadnutie AS PdF UK je uznášaniaschopné a
zároveň predložil doručené návrhy na zmenu programu zasadnutia, a to v týchto častiach: a) body č.
8. a 9. navrhol vyradiť z programu zasadnutia na základe doručených žiadostí predkladateľa; b)
program navrhol doplniť o rokovanie o výške školného a poplatkov pre akademický rok 2020/2021
so zaradením za bod č. 10; c) navrhol posunúť na začiatok rokovania za kontrolu uznesení informácie
ŠČ AS PdF UK z bodu č. 14, na základe návrhu podpredsedu za študentskú časť AS PdF UK. Predseda
AS PdF UK otvoril diskusiu k navrhovaným zmenám a k programu ako celku. Do diskusie sa nikto
neprihlásil, a tak dal hlasovať o zmenách programu a o programe ako celku v nasledujúcom znení:
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Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Informácie ŠČ AS PdF UK
Výsledok hlasovania per rollam
Návrh na schválenie vymenovania prodekana PdF UK pre IIKS
Doplnená ponuka Bc. štúdia o študijný program SOPG a SOPG/e pre akademický rok
2020/2021 na PdF UK
7. Ponuka magisterského štúdia pre AR 2020/2021 na PdF UK
8. Ponuka doktorandského štúdia v akademickom roku 2020/2021 na PdF UK
9. Návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF UK pre študentov
10. Výška školného a poplatkov pre akademický rok 2020/2021
11. Informácia predsedov komisií AS PdF UK o zasadnutiach komisií AS PdF UK- Návrh
akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
12. Informácia vedenia PdF UK k Návrhu akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo
13. Informácia predsedov komisií AS PdF UK o zasadnutiach komisií AS PdF UK - List prof.
Bátorovej
14. Informácie vedenia PdF UK
15. Rôzne
VÝSLEDOK HLASOVANIA: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 1/11/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty schválil program zasadnutia AS
PdF UK konaného dňa 27. 11. 2019 v znení pozmeňovacích návrhov.
2. Kontrola uznesení
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., konštatoval, že uznesenia AS PdF UK sa
priebežne plnia.
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 s výsledkami hlasovania per rollam.
Hlasovanie per rollam AS PdF UK podľa príslušných ustanovení čl. 14 Rokovacieho poriadku AS
PdF UK o zmene harmonogramu štúdia na PdF UK pre akademický rok 2019/2020 má nižšie uvedený
výsledok.
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
Počet oprávnených voličov: 21, ZA: 13, PROTI: 4 , ZDRŽALI SA: 4, NEHLASOVALI: 0
Schválené dňa 17.9.2019
UZNESENIE č. 1/9 /2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje Žiadosť o zmenu Harmonogramu štúdia na PdF UK pre AR 2019/2020
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4. Informácie zo študentskej časti AS PdF UK
Matej Gajdoš informoval o príprave materiálov o Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, na ktorom
pracovali členovia študentskej časti AS PdF UK v lete, aby aj ním priblížili fakultu novým študentom.
Ďalej hovoril o účasti členov ŠČ AS PdF UK na zápise prvákov. V nadväznosti na plánovanú
prestížnu aktivitu, akou mala byť pripravovaná konferencia pre budúcich pedagógov na pôde PdF
UK v Bratislave s celoslovenskou účasťou s predpokladaným termínom po októbri 2019, uviedol, že
nateraz sa im nepodarilo získať potrebné finančné prostriedky.
5. Návrh na schválenie vymenovania prodekana PdF UK pre IIKS
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., požiadal o uvedenie návrhu dekanku doc.
RNDr. Editu Partovú, CSc.,, ktorá priblížila návrh na schválenie vymenovania prodekanky UK PdF
v Bratislave s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte PdF UK a s platnosťou od
01.12.2019 v zmysle Štatútu UK PdF čl. 17 ods. 5 písm. a). Do funkcie prodekanky pre IIKS navrhuje
prof. PaedDr. Katarínu Žilkovú, PhD. Dekanka predstavila prof. PaedDr. Katarínu Žilkovú, PhD.,
a uviedla, že ju považuje za najvhodnejšiu kandidátku, pretože je uznávanou odborníčkou
v informatike. Pani prof. PaedDr. Katarína Žilková, PhD., poďakovala za prejavenú dôveru
a zdôraznila, že považuje nomináciu do funkcie za veľkú výzvu, bude sa snažiť sledovať najnovšie
trendy vo vývoji informatiky a implementovať ich do práce na PdF UK. Do diskusie sa zapojil prof.
PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., ktorý tiež považuje prof. Žilkovú za veľmi vhodnú kandidátku na
uvedenú pozíciu a poprosil ju, aby v troch bodoch stručne formulovala svoje hlavné ciele, na ktoré
sa chce vo svojej práci sústrediť. Prof. Žilková sa chce zamerať na zlepšenie technického vybavenia,
na zabezpečenie kontinuity, na identifikovanie existujúcich problémov, pretože len tak je možné
postúpiť ďalej pri prechode na nový systém, ďalej sa chce sústrediť na podporné softwarové nástroje,
informovať o nich a predovšetkým považuje za dôležité zavedenie účinného systému školení. Prof.
PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., zaželala prof. Žilkovej veľa úspechov pri dosahovaní uvedených
cieľov a zdôraznila, že aj ona považuje predkladaný návrh za veľmi vhodný a správny.
Keďže sa do diskusie už nikto ďalší neprihlásil, predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký,
PhD., požiadal volebnú a mandátovú komisiu AS PdF UK o uskutočnenie volebného aktu neverejným
hlasovaním.
VÝSLEDOK NEVEREJNÉHO HLASOVANIA:
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 16, ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
UZNESENIE č. 2/11/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie prodekana PdF UK pre IIKS prof. Kataríny
Žilkovej s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte s platnosťou od 1. 12. 2019.
6. Doplnená ponuka Bc. štúdia o študijný program SOPG a SOPG/e pre akademický rok
2020/2021 na PdF UK
Predseda AS PdF UK vyzval pani dekanku na predstavenie predloženého návrhu. Dekanka PdF UK
doc. RNDr. Edita Partová, CSc., predložila na schválenie doplnenie ponuky študijných programov
pre akademický rok 2020/2021 o študijný program SOPG v dennej forme štúdia a SOPG v externej
forme štúdia.
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Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto
neprihlásil, požiadal prítomných členov AS PdF UK o hlasovanie.
VÝSLEDOK HLASOVANIA: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
UZNESENIE č. 3/11/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje doplnenú ponuku Bc. štúdia o študijný program SOPG a SOPG/e pre
akademický rok 2020/2021 na PdF UK.

7. Ponuka magisterského štúdia pre akademický rok 2020/2021 na PdF UK
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., požiadal o predstavenie predloženého návrhu.
Dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová, CSc., predložila na schválenie ponuku magisterského
štúdia pre akademický rok 2020/2021.
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto
neprihlásil, požiadal prítomných členov AS PdF UK o hlasovanie.
VÝSLEDOK HLASOVANIA: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
UZNESENIE č. 4/11/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje ponuku magisterského štúdia pre AR 2020/2021.
8. Ponuka doktorandského štúdia pre akademický rok 2020/2021 na PdF UK
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., požiadal o predstavenie predloženého návrhu.
Dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová, CSc., predložila na schválenie ponuku doktorandského
štúdia pre akademický rok 2020/2021.
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., otvoril diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto
neprihlásil, požiadal prítomných členov AS PdF UK o hlasovanie.
VÝSLEDOK HLASOVANIA: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
UZNESENIE č. 5/11/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje ponuku doktorandského štúdia v akademickom roku 2020/2021.
9. Návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF UK pre študentov
Predseda AS PdF UK požiadal o predstavenie návrhu. Dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová,
CSc. požiadala prodekanku PaedDr. Anežku Hamranovú, PhD., u uvedenie podrobností k materiálu,
ktorý vychádza z § 31 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 2 ods. 2 vnútorného predpisu UK č. 13/2018
Disciplinárny poriadok UK pre študentov. Prodekanka vysvetlila, že dvaja členovia disciplinárnej
komisie prestali byť študentmi PdF UK a jeden študent ukončil na PdF UK bakalárske štúdium a bol
prijatý na magisterské štúdium. Medzi ukončením bakalárskeho štúdia a zápisom na magisterské
štúdium tiež prestal byť študentom PdF UK, takže je potrebné komisiu doplniť o troch študentov.
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Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., otvoril diskusiu. V diskusii vystúpili: prof.
PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., ktorá sa spýtala študentov, či poznajú navrhovaných kandidátov.
Podpredseda ŠČ AS PdF UK odpovedal, že súhlasí s nominantmi a je rád, že ide o široký záber
študijných programov, ktoré zastupujú členovia disciplinárnej komisie, ale zároveň vyjadril
poľutovanie nad tým, že členovia ŠČ AS PdF UK neboli oslovení pri vyberaní nominantov.
Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., vysvetlila postup pri hľadaní nominantov. Oslovila
študentov z viacerých ŠP so zámerom, aby bolo zloženie disciplinárnej komisie heterogénne a aby
neboli úlohami zaťažovaní stále tí istí študenti. Považuje za prospešnejšie, ak sú úlohy rovnomerne
rozdelené a nespočívajú len na pleciach niekoľkých študentov. Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír
Malovecký, PhD., k tejto téme uviedol, že disciplinárna komisia má postavenie mimo orgánu
akademickej samosprávy, ktorým je akademický senát, a nateraz platná legislatíva chápe
disciplinárnu komisiu pre študentov samostatne.
Po ukončení diskusie požiadal volebnú a mandátovú komisiu AS PdF UK, aby uskutočnila volebný
akt neverejné hlasovanie.
VÝSLEDKY HLASOVANIA: počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov: 16
Bc. Patrik Kozár, SLOB
Bc. Dominika Fajkišová, UPV
Bc. Nina Nitrianská, FRAN

– získal 15 hlasov
– získala 16 hlasov
– získala 16 hlasov

UZNESENIE č. 6/11/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje návrh na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie PdF UK pre študentov Bc.
Patrika Kozára, Bc. Dominiky Fajkišovej, Bc. Niny Nitrianskej na trojročné funkčné obdobie od 27.
novembra 2019 do 26. novembra 2022.
10. Výška školného a poplatkov pre akademický rok 2020/2021
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD, požiadal o predstavenie predloženého návrhu.
Dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová, CSc., predstavila návrh na výšku školného a poplatkov
v akademickom roku 2020/2021.
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., otvoril diskusiu. Prof. PaedDr. Darina
Tarcsiová, PhD., uviedla, že v návrhu nie je pri doktorandskom štúdiu zahrnutý poplatok pre
externých študentov, ktorým vznikne povinnosť platiť školné v externej forme štúdia v prípade
prekročenia štandardnej dĺžky štúdia. Predložený materiál obsahuje poplatok len pre denných
študentov doktorandského štúdia po prekročení štandardnej dĺžky štúdia (podľa čl. 2 ods. 4). Dekanka
a prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., uviedli, že pri prekročení štandardnej dĺžky
externého doktorandského štúdia bude poplatok rovnaký, ako je ich ročné školné. Tak je to aj pri
bakalárskom a magisterskom štúdiu. Podpredseda ŠČ AS PdF UK Matej Gajdoš sa spýtal, či je možné
znížiť výšku poplatku za prijímacie pohovory. Svoju otázku odôvodnil poukázaním na finančnú
situáciu uchádzačov o štúdium, ako aj tým, že aj tento moment môže u uchádzačov ovplyvniť ich
rozhodovanie sa pri výbere medzi konkurenčnými fakultami. Otázka výšky poplatkov za prijímacie
konanie rozprúdila bohatú diskusiu, do ktorej sa zapojili viacerí prítomní. Prodekanka PaedDr.
Anežka Hamranová, PhD., uviedla niekoľko aktivít a oblastí prijímacích pohovorov, ktoré sú spojené
s istými finančnými nákladmi pri spracovávaní prihlášok v elektronickej, ako aj v papierovej podobe.
Tiež poukázala na očakávané zmeny pri organizovaní, realizovaní a spracovávaní prihlášok. Viacerí
prítomní boli toho názoru, že by bolo užitočné, keby sa najskôr uskutočnila analýza výšky poplatkov
na jednotlivých univerzitách a ich fakultách a až na základe výsledkov analýzy by sa malo prijať nové
opatrenie v súvislosti s výškou poplatkov za prijímacie konanie. Prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.,
navrhla prehodnotiť výšku poplatkov za prijímacie pohovory na základe analýzy výšky poplatkov na
konkurenčných fakultách. Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., navrhla upriamiť pozornosť na
výšku poplatkov pri prihláškach na magisterské štúdium a pri tomto stupni zvážiť jeho prípadné
zníženie. Tiež však zdôraznila, že tento krok odporúča urobiť až po dôkladnej analýze situácie. Prof.
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PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD., uviedol, že prijímacie pohovory na ich študijný program sú časovo
a aj organizačne náročné (vyplýva to z vysokého počtu záujemcov). Predseda AS PdF UK PhDr.
Mojmír Malovecký, PhD., poukázal na nevyhnutnú potrebu pripraviť sa v budúcnosti na riešenie tejto
témy vo viacerých súvislostiach, a to analýzou situácie, ako aj sledovaním aktuálnej legislatívy.
Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., doplnila svoje predchádzajúce informácie uvedením
možností fakúlt vyberať poplatky, ako aj toho, za ktoré potvrdenia poplatky už nie sú možné.
Prodekanka Mgr. Eva Faithová, PhD., informovala o novom zákone, podľa ktorého je zrušený
poplatok za predĺženie štandardnej dĺžky štúdia z dôvodu pobytu v rámci Erasmu.
Po ukončení diskusie vyzval predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., prítomných
členov AS PdF UK k hlasovaniu o uznesení.
Pred hlasovaním sa z účasti na ďalšom rokovaní ospravedlnil podpredseda za ŠČ AS PdF UK Matej
Gajdoš.
VÝSLEDOK HLASOVANIA: ZA: 15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
UZNESENIE č. 7/11/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje návrh na výšku školného a poplatkov na PdF UK v akademickom roku
2020/2021.
11. Informácie predsedov komisií AS PdF UK o zasadnutiach komisií AS PdF UK – Návrh
akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., vyzval prítomných predsedov jednotlivých
komisií AS PdF UK, aby informovali o výsledkoch rokovania o Návrhu akreditačných štandardov
Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo v ich komisiách.
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., predsedníčka komisie AS PdF UK pre rozvoj, informovala
o výsledkoch rokovania k uvedenej téme. Na konkrétnych príkladoch poukázala na nejednoznačnosť
viacerých pojmov a termínov, na možné negatívne dôsledky navrhovaného navýšenia personálneho
zabezpečenia jednotlivých ŠP, na nejasnosť požiadaviek na publikačnú činnosť, ako aj na
nejednoznačnosť kategorizovania publikačných výstupov, nejasnosť a chýbajúce zdôvodnenie
kvantitatívneho vyjadrenia viacerých kritérií a pod. Do diskusie sa zapojili členovia uvedenej
komisie, ako aj predsedovia a členovia z ďalších komisií AS PdF UK: Tomáš Brosman, ktorý uviedol,
že štandardy sú veľmi všeobecné. Podľa prof. PhDr. Gabriely Lojovej, PhD., problém spočíva v tom,
že všeobecná formulácia umožňuje rozličné interpretácie. Na jej slová nadviazal PhDr. Mojmír
Malovecký, PhD., uvedením, že od štandardov sa vo všeobecnosti vyžaduje jednoznačnosť ich
označenia a ich obsahu. Predsedníčka legislatívnej komisie AS PdF UK JUDr. Marta Kečkéšová,
PhD., zdôraznila, že z legislatívneho hľadiska vidí problém v nejasnom legislatívnom postavení
štandardov a v ich nejednoznačnosti. Ak by mali byť nástrojom pri kontrole a pri hodnotení, čo sa od
nich očakáva, musia byť zadefinované jednoznačne. Prodekanka Mgr. Eva Faithová, PhD., uviedla
niekoľko myšlienok zo stretnutia s riaditeľom SAAVŠ prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD.,
ktorý poukázal na to, že štandardy znamenajú väčšiu autonómnosť vysokých škôl, ktoré si samé môžu
nastaviť parametre, ktoré chcú dosiahnuť. PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., uviedol, že zverejnený
návrh SAAVŠ v predloženom návrhu nereprezentuje efektívnu interpretáciu zákona, ďalej poukázal
na problematický vzťah autonómnosti a taxatívnosti v štandardoch, ako aj na to, že diskutovaný
materiál nepočíta s tým, že slovenské vysoké školy nemajú skúsenosti s takýmto prístupom, a preto
by bolo potrebné určiť prechodné obdobie. Predseda komisie pre vedu prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay,
PhD., uviedol, že sa na zasadnutí komisie AS PdF UK pre vedu sa venovali kritériám, ktoré považujú
za prísne. Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., informoval o zápise zo zasadnutia
pedagogickej komisie AS PdF UK, ktorý poslala jej predsedníčka Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.,
v ktorom sa uvažuje predovšetkým o tom, či zmenená paradigma hodnotenia povedie k zlepšeniu
kvality. Tiež uviedol, že je potrebné efektívne nastavenie kritérií.
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12. Informácie vedenia PdF UK k Návrhu akreditačných štandardov Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo
Dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová, CSc., poďakovala katedrám, ústavom a všetkým
grémiám, ktoré pracovali na pripomienkach k štandardom a poslali ich vedeniu PdF UK. Vedenie
PdF UK všetky pripomienky spracovalo do spoločného osemstranového materiálu a poslalo ich na
RUK. Dekanka PdF UK okrem toho informovala o rokovaní k predmetnému materiálu na Klube
dekanov fakúlt vysokých škôl v SR, na ktorom boli tiež spracované závery z rokovania, ďalej
informovala o rokovaní dekanov pedagogických fakúlt v SR, ktorí sa jednoznačne zhodli na tom, že
pedagogické fakulty majú špecifické podmienky, a preto je potrebné na túto skutočnosť kontinuitne
upozorňovať na všetkých relevantných fórach. Ďalej uviedla, že riaditeľ SAAVŠ prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD., zdôraznil že predkladaný materiál má dve časti, a to štandardy, ktoré slúžia na
definovanie pojmov, a kritériá, ktoré slúžia na ich overenie. Dekanka PdF UK tiež informovala o tom,
že je otvorený systém hodnotiteľov, do ktorého sa možno prihlásiť ako hodnotiteľ. Hodnotitelia budú
mať školenia, budú hodnotiť holisticky.
13. Informácie predsedov komisií AS PdF UK o zasadnutiach komisií AS PdF UK – List prof.
Bátorovej
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., oslovil prítomných predsedov komisií AS
PdF UK, aby informovali plénum AS PdF UK.
K prvej časti listu prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., ktorý má dve časti, a to časť vzťahujúcu sa na
kontrolu dochádzky a časť o finančnom hodnotení publikačných výstupov na PdF UK, zaujala
stanovisko dekanka PdF UK poukázaním na pracovnú dobu zamestnancov vysokých škôl, ktorá je
zadefinovaná v zákone. Ďalej poukázala na platnú Smernicu dekanky č. 3/2015 z 20. júla 2015
O evidencii pracovného času a pravidlách používania dochádzkovo-vstupných kariet elektronického
bezpečnostného systému. Nadriadení zamestnanci sú povinní byť informovaní o tom, ako nimi riadení
zamestnanci PdF UK plnia uvedenú platnú smernicu, a to z dvoch dôvodov, kvôli kontrole, ale aj
z legislatívnych a bezpečnostných dôvodov v prípade úrazu a pod. Dekanka PdF UK tiež uviedla, že
existuje možnosť požiadať o udelenie práce na doma z dôvodu práce na rozsiahlejšom vedeckom
alebo umeleckom diele. K predmetnej téme sa vyjadrila aj predsedníčka legislatívnej komisie JUDr.
Marta Kečkéšová, PhD., poukázaním na paragraf 99 Zákonníka práce o povinnosti evidencie
pracovného času a citovaním paragrafu 3 ods. 1 a 2 zo Zákonníka práce, ktoré upravujú príslušnosť
pedagogických zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k legislatívnej
norme.
Na druhú časť listu nadviazal predseda komisie AS PdF UK pre vedu prof. PaedDr. Zsolt Csefalvay,
PhD., zdôraznením toho, že je potrebné publikovať také práce, ktoré prinášajú fakulte peniaze. Ako
príklad finančného ohodnotenia publikačných výstupov uviedol materiály z iných fakúlt, ktoré poslal
členom AS PdF UK a členom vedenia PdF UK v predchádzajúcich dňoch ako motiváciu. Na jeho
slová reagovala dekanka PdF UK uvedením, že systém finančného hodnotenia výstupov existuje aj
na PdF UK. Prodekan doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., poukázal na niektoré zmeny v kritériách
kategorizácie publikačných výstupov, a to konkrétne na to, že do vyššej kategórie hodnotenia boli
zaradené okrem karentových a scopusových časopisov aj zborníky.
14. Informácie z vedenia PdF UK
Tajomníčka PdF UK Mgr. Erika Poláčiková informovala o tom, že práce na rekonštrukcii budovy
PdF UK na Šoltésovej 4 postupujú podľa harmonogramu. Škody, ktoré boli spôsobené prívalovými
dažďami, budú riešiť stavebné firmy zo svojich poistení. V budove na Račianskej 59 sa plánuje
bezbariérový vchod do budovy, rekonštrukcia svietidiel v niektorých učebniach, ako aj rekonštrukcia
podlahy. Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., uviedla, že v predchádzajúcich vstupoch už
zaujala stanovisko k všetkým aktuálnym témam a otázkam. Prodekanka doc. PaedDr. Jana
Lopúchová, PhD., poďakovala za prácu a za všetky doručené pripomienky k Návrhu štandardov
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SAAVŠ. Prodekanka Mgr. Eva Faithová, PhD., informovala o úspešnom priebehu Mini-Erasmu,
pripravuje sa aj na našej fakulte akcia Kvapka krvi. Prodekan doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.,
informoval o príprave záverečných oponentských konaní v rámci projektu KEGA. Prof. PaedDr.
Zsolt Csefalvay, PhD., sa spýtal, či už prišli informácie o podaných projektoch VEGA. Prodekanka
prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD., informovala o rigoróznych konaniach, ktoré sa realizujú už podľa
novej sústavy študijných odborov. Prodekan pre umeleckú činnosť Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.,
poďakoval členom akademického senátu za spoluprácu v roku 2019, informoval o prebiehajúcich
pracovných stretnutiach u prorektora Radomíra Masaryka, ktorých obsahom je rebranding univerzity
a fakúlt, taktiež o veľtrhoch Gaudeamus, na ktorých sa zúčastnili aj naši študenti zo študentskej časti
AS.
15. Rozličné
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., informoval, že na zasadnutie AS PdF UK boli
prizvaní aj prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. (ospravedlnila sa), a doc. PhDr. Branislav Malík, CSc.,
člen RVŠ SR za PdF UK v Bratislave. Predsedníčka legislatívnej komisie AS PdF UK JUDr. Marta
Kečkéšová, PhD., sa ešte vrátila k prvej časti listu prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., a uviedla, že
akademický senát nemá právo riešiť dochádzku na pracovisko, pretože táto vyplýva zo zákona.
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., povedal, že sa teší otvoreným otázkam
a bohatej diskusii v rámci akademického senátu, právo na názor má každý, všetky otázky sú vítané
a je potrebné hľadať konštruktívne odpovede a riešenia.
Študentka Helena Krčméryová uviedla, že na toaletách v budove na Moskovskej ulici nie je toaletný
papier a ani mydlo. Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková odpovedala, že situáciu budú riešiť,
uvedené položky sú štandardne priebežne dopĺňané.
Prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., prezentovala názor KAJL, podľa ktorej je nový termín zadávania
tém na bakalárske a diplomové práce posunutý veľmi skoro na začiatok štúdia, týka sa to
predovšetkým bakalárskeho štúdia. Študenti bakalárskeho štúdia nie sú na začiatku tretieho semestra
ešte dostatočne zrelí a rozhľadení. Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., povedala, že by
bolo vhodnejšie otvoriť túto otázku na kolégiu dekanky, aby sa k tejto téme mohli vyjadriť aj vedúci
ostatných katedier na základe názoru študentov. Podľa člena ŠČ AS PdF UK Tomáša Bosmana sú
študenti s termínom zadávania tém na bakalárske a diplomové práce spokojní.
Členka ŠČ AS PdF UK Nikoleta Jakubíková tlmočila názor študentov, ktorí sa uchádzajú o pobyt na
zahraničných univerzitách v rámci Erasmu. Údajne musia robiť predmety absolvované na zahraničnej
univerzite opätovne aj na domácej univerzite. Odpovedala jej prodekanka Mgr. Eva Faithová, PhD.,
ktorá jej vysvetlila systém a aj existenciu predpisov, podľa ktorých sa všetky predmety absolvované
na zahraničnej univerzite, ako aj získané kredity musia uznať na domácej univerzite. Pri štúdiu dvoch
predmetov je však potrebné riešiť aj absolvovanie tých predmetov, ktoré spadajú pod druhý predmet
a ktoré študent v zahraničí nemá možnosť navštevovať. Prodekan Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.,
uviedol, že pri otázkach je potrebné konkretizovať a hierarchizovať ich, takou je napr. otázka
absolvovania praxe, je potrebné informovať sa, a nie odrieknuť výhodný pobyt bez toho, aby sa
študenti dostatočne informovali na kompetentných miestach. PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.,
uviedol, že ŠP nikdy nie sú úplne kompatibilné, študentovi môže pomôcť znalosť ŠP na partnerskej
univerzite prostredníctvom katedrového koordinátora, treba vychádzať zo skúseností študentov, ktorí
na konkrétnej partnerskej inštitúcii pobyt už absolvovali a venovať maximálnu pozornosť príprave
Learning agreementu. Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., v tejto súvislosti upriamuje
pozornosť na nový študijný poriadok. Dekanka PdF UK doc. RNDr. Edita Partová, CSc., ubezpečila
študentov, že pri uznávaní absolvovaných predmetov a získaných kreditov na zahraničných
univerzitách v rámci programu Erasmus sú implementované predpisy, ktoré študentov podporujú a
chránia.
Na záver sa predseda AS PdF UK poďakoval všetkým zúčastneným členom AS PdF UK, ako aj
členom vedenia PdF UK za účasť na zasadnutí a zasadnutie AS PdF UK ukončil.
-8-

V Bratislave dňa 27. 11. 2019
Zapísala:
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.

podpis

Overil:
Tomáš Bosman

podpis

Predseda AS PdF UK
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

podpis

-9-

