Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
dňa 13.11.2013

Prítomní členovia AS UK PdF : podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení : podľa prezenčnej listiny
Pozvaní hostia : podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie o elektronickom hlasovaní
4. Študijný poriadok UK PdF
5. Štatút UK PdF
6. Študentská agenda
7. ŠVOUČ
8. Informácie z vedenia
9. Rozličné
K bodu 1.
Zasadnutie AS UK PdF otvorila PhDr. Katarína Cabanová, PhD. predsedníčka AS. Po
privítaní prítomných členov AS osobitne privítala a predstavila nových členov študentskej
časti AS, ako i členov vedenia. Súčasne predniesla návrh zmeny programu AS.
Uznesenie č. 1:
Zmena programu bola schválená jednomyseľne.
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie o elektronickom hlasovaní
4. Študijný poriadok UK PdF
5. Organizačné opatrenie č. 7/2013
6. Študentská agenda
7. ŠVOUČ
8. Doplnenie disciplinárnej komisie UK PdF
9. Informácie z vedenia
10. Rozličné

K bodu 2.
Predsedníčka AS konštatovala, že uznesenia AS
20.3.2013 trvá

boli splnené, uznesenie č. 5 zo dňa

K bodu 3.
Tajomníčka AS informovala členov senátu o výsledkoch elektronického hlasovania.
 návrh úpravy obsahu študijného programu špeciálna pedagogika v magisterskom
stupni štúdia.
Schválené dňa 27.9.2013
odporučilo: 15
neodporučilo: 1
zdržalo sa hlasovania:0
nehlasovali: 1
 návrh magisterského študijného programu liečebná pedagogika 1.1.7. liečebná
pedagogika, v dennej aj externej forme štúdia
Schválené dňa 2.10.2013
odporučilo: 10
neodporučilo: 0
zdržalo sa hlasovania: 0
nehlasovali: 7
 návrh bakalárskeho študijného programu liečebná pedagogika 1.1.7. liečebná
pedagogika, v dennej forme štúdia
Schválené dňa 7.10.2013
odporučilo: 14
neodporučilo: 1
zdržalo sa hlasovania: 0
nehlasovali: 2
 návrh výšky školného a vybraných poplatkov na PdF UK v akademickom roku
2014/2015
Schválené dňa 6.11.2013
za: 15
proti: 2
zdržalo sa hlasovania: 2
nehlasovali:2
 návrh akreditácie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry v kombinácii 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov, v dennej aj
externej forme štúdia.
Schválené dňa 11.11.2013
odporučilo: 18
neodporučilo: 0
zdržalo sa hlasovania: 0
nehlasovali: 3

Uviedla, že z výsledkov elektronického hlasovania členov AS možno konštatovať, že členovia
AS venujú zvýšenú pozornosť i tejto forme hlasovania. Predsedníčka ešte požiadala členov,
aby venovali pozornosť materiálom zaslaným na elektronické hlasovanie.
K bodu 4.
Návrh nového študijného poriadku UK PdF predložila na schválenie pani prodekanka pre
vzdelávaciu činnosť PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD., ktorá prezentovala zmeny a doplnenia
v súlade so študijným poriadkom UK. Zmeny sa premietli do titulnej strany študijného
poriadku, kreditového štúdia Bc., Mgr. a PhD., postupu pri zmenách študijného programu
študentov, oponentov v doktorandskom štúdiu a klasifikácie v PhD. programe.
Predsedníčka AS po diskusii o zmenách dala hlasovať o predloženom návrhu.
Uznesenie č. 2:
Návrh nového študijného poriadku bol schválený jednomyseľne všetkými prítomnými
členmi AS.
K bodu 5.
Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala AS o prebiehajúcich úpravách
štatútu a jeho predložení po realizácii úprav. Súčasne predložila návrh organizačného
opatrenia č. 7/2013: Zmenu názvu Katedry preprimárnej a primárnej edukácie na Katedru
predprimárnej a primárnej pedagogiky na schválenie.
Uznesenie č. 3:
Návrh organizačného opatrenia č. 7/2013 bolo schválené jednomyseľne.
K bodu 6.
Predsedníčka AS vyzvala členov študentskej časti AS k širšej spolupráci so študentskou obcou
a ich aktivizácii za účelom spolupráce na rozvoji UK PdF. Požiadala zástupcov študentskej
časti AS na organizovaní účasti na stretnutí doktorandov 27.11. 2013, ktorej predmetom
bude projektová činnosť. Vyzvala nových členov ŠK AS UK PdF ,aby sa zaradili ako členovia do
jednotlivých komisií AS UK PdF.
K bodu 7.
Predsedníčka AS oboznámila členov AS o organizovaní ŠVOUČ a požiadala zástupcov
študentskej časti AS o aktívnu účasť pri jej organizovaní.

K bodu 8.
Dekanka fakulty predložila návrh na doplnenie nového člena do disciplinárnej komisie UK
PdF za študentov.
Uznesenie č.4:
Mgr. Erika Dobišová študentka I. ročníka dŠPP bola jednomyseľne schválená všetkými
prítomnými členmi AS za členku disciplinárnej komisie.
K bodu 9.
Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala prítomných členov AS
o činnostiach jednotlivých oddelení.

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. informovala AS
o záujme študentov o štúdium na UK PdF v školskom roku 2014/2015. Už t. č. boli doručené
prihlášky na štúdium. Problematika pedagogických praxí študentov bola doriešená a bola
navýšená i úhrada za pedagogickú prax študentov pracoviskám, t. j. školám a školským
zariadeniam, kde vykonávajú prax študenti UK PdF.
Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
oboznámila členov AS s prebiehajúcimi aktivitami za účelom projektovej činnosti na UK PdF.
Dňa 27.11.2013 o 13,00 bude v budove na Račianskej ul. č. 59, miestnosť č. 125 stretnutie
o podávaní záverečných správ projektov financovaných z Grantu UK.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. informovala prítomných
o stážach študentov, o problémoch vznikajúcich v súvislosti s predčasne ukončenou stážou.
V súčasnosti bol doriešený problém predčasne ukončenej stáže, kde študentka musí vrátiť
časť grantu práve z uvedeného dôvodu neukončenia stáže v riadnom termíne. Informovala
prítomných o termíne ukončenia výberových konaní na zahraničné stáže do konca januára
2014.
Prodekanka pre rozvoj fakulty doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. informovala AS o spracovaní
návrhu Štatútu UK PdF, o príprave anketovej verzie hodnotenia pedagógov v elektronickej
podobe v spolupráci s prodekanom pre IIKS PaedDr. Róbertom Osaďanom, PhD. a o príprave
komplexnej akreditácie, ktorá je však viazaná na platnú legislatívu, ktorá doteraz nebola
schválená.
Prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. informoval AS o príprave elektronického
hodnotenia pedagógov študentmi, o kamerovom systéme a možnosti predkladať informácie
z konferencií za účelom ich zverejnenia.
Tajomníčka PdF UK Mgr. Erika Poláčiková informovala členov AS o vydanej smernici č.
4/2013, tzv. kľúčový poriadok, o termíne podávania žiadaniek na zakúpenie tovarov a služieb
najneskôr do 15.11.2013 a vypracúvaní kontrolných listov pri realizácii finančných transakcií.
Súčasne požiadala o plynulý priebeh školenia BOZP tak, aby finančné prostriedky boli
využívané účelne, t. j. prebiehajúce kurzy boli v jednotlivých termínoch plne obsadené.
Rôzne
Predsedníčka AS PhDr. Katarína Cabanová, PhD. oboznámila nových členov študentskej
časti AS o povinnosti zúčastniť sa školenia o ochrane osobných údajov.
Katarína Priesterová členka študentskej časti akademického senátu oboznámila AS
s aktivitami Študentskej rady vysokých škôl, ktoré budú zamerané na predkladanie podnetov
do príslušných schránok ( papierových škatúľ) umiestnených na všetkých pracoviskách
vysokých škôl. Vyhodnotenie všetkých príspevkov bude zverejnené v zborníku. Ďalším
z návrhov o ktorom prebieha diskusia je účasť študentov - zástupcov Študentskej rady
vysokých škôl v akreditačných komisiách. Zároveň upozornila na konferenciu doktorandov
všetkých pedagogických fakúlt v Slovenskej republike ktorá sa bude konať 5.12.2013 v Aule
UK v Bratislave.

V Bratislave 14.11.2013
Zápisnicu zapísala : JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
Zápisnicu overila : doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Predsedníčka AS UK PdF

