Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 8. Februára 2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o elektronickom hlasovaní
4. Študentská agenda
5. Voľba prodekanov PdF UK
6. Voľba členov Vedeckej rady PdF UK
7. Zmeny organizačnej štruktúry fakulty
8. Rozšírenie ponuky študijných programov
9. Vyhlásenie volieb do Akademického senátu PdF UK a volebnej komisie PdF UK
10. Príprava výročnej správy Akademického senátu PdF UK
11. Rozličné

Ad 1/ Zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave otvorila a viedla predsedníčka senátu PhDr.. K. Cabanová PhD. Úvodom udelila
slovo bývalému dekanovi PdF UK prof. O. Majzlanovi. Vo svojom vystúpení poďakoval
senátu za spoluprácu a zaželal fakulte spoluprácu dekana a akademického senátu. Jeho
záverečné slová boli výzvou akademickej obci k hrdosti na Pedagogickú fakultu.
Novozvolená dekanka prof. A. Vančová PhD. Vo svojom inauguračnom príhovore
pripomenula niekoľko myšlienok zo svojho programu pre fakultu, ktorý je uverejnený aj
webovej stránke Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.
Ad 2/ Predsedníčka PhDr. K. Cabanová informovala senát
o kontrole uznesení.
Konštatovala, že uznesenia sú splnené okrem uznesenia č.2, zápisnice 1/12/2009 ktoré trvá.

Ad 3/ Tajomníčka AS PdF UK doc. D. Valachová PhD. informovala o výsledkoch
elektronického hlasovania:
Elektronické hlasovanie č. 1

Organizačné opatrenie č. 4/2010
Na základe návrhu vedúceho katedry mením na katedre histórie jedno miesto
vysokoškolského učiteľa vo funkcii odborného asistenta na jedno miesto vysokoškolského
učiteľa vo funkcii docenta.
Organizačné opatrenie nadobúda účinnosť jeho schválením v Akademickom senáte PdF UK.
V Bratislave 06.12.2010
Prof. O. Majzlan, PhD.
Schválenie zmeny organizačnej štruktúry na katedre histórie ku dňu 9.12.2011
15 členov za
6 členov nehlasovalo
Elektronické hlasovanie č. 2
Organizačné opatrenie č. 4/2010
S cieľom optimalizovať organizačnú štruktúru katedry predškolskej a elementárnej
pedagogiky mením jedno miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora na jedno
miesto výskumného pracovníka.
V Bratislave 06.12.2010
Prof. O. Majzlan, PhD.
Dekan fakulty
Schválenie zmeny organizačnej štruktúry ku dňu 10.12.2010
18 členov za
3 členovia nehlasovali
Elektronické hlasovanie č. 3
Žiadosť o zaradenie výberového kurzu Slovenská literatúra 20. Storočia (2 hod. 2 kredity) do
magisterského študijného programu 1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov – Učiteľstvo
slovenského jazyka a literatúry.
Doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.
Garantka študijného programu
12 členov za
2 členovia proti
1 člen sa zdržal 6 členov nehlasovalo
Elektronické hlasovanie č. 4
Organizačné opatrenie č. 6/2010
1. Na základe racionalizácie práce a úsporných opatrení na katedre etickej a občianskej
výchovy ruším jedno miesto odborného asistenta
2. S cieľom podporiť nasledujúcu akreditáciu študijných programov katedry biológie
zriaďujem na uvedenej katedre jedno miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii
odborného asistenta
V Bratislave 17.12.2010
Prof. O. Majzlan, PhD.
Dekan fakulty
Ku dňu 15.1.2011
9 členov za

2 členovia proti
1 člen sa zdržal 9 členov nehlasovalo
Elektronické hlasovanie č. 5
Obsah prijímacích pohovorov na akademický rok 2011/2012
Ku dňu 17.12.2010
Predkladá: Doc. PhDr. Adriana Wiegerová, PhD.
16 členov za
1 člen sa zdržal
4 členovia nehlasovali
Členovia AS mali tieto pripomienky:
- Dá sa získať povinná literatúra, ktorá nebola vydaná na Slovensku (francúzska,
španielska?)
- Netreba prijímacie pohovory na soc. Prácu? Netrba urobiť asopň základný výber?
- Pred zverejnením jazykovo upraviť
- Hudobné umenie: bakalárske: s. 3 opraviť ... so sprievodom klavíra... Magisterské s.
21 a 23 doplniť do podmienok túto vetu, ktorá je na stránke katedry v podmienkach.
Uchádzači z príbuzných odborov, ktorý majú ukončený bakalársky stupeň štúdia sa
podrobia prijímacej skúške v rozsahu bakalárskej štátnej skúšky odboru Učiteľstvo
hudobného umenia
- doplniť
Liečebná pedagogika denné štúdium
Podmienky prijatia sú:
- ukončené bakalárske štúdium v programe liečebná pedagogika
- do stanoveného termínu (30.05.2011) vypracovaná a v písomnej forme KLP doručená
esej na tému: Ťažisko môjho záujmu v odbore liečebná pedagogika. Rozsah min. 3
strany, max. 5 s;
- k tomu doložená vlastná publikačná a prednášková činnosť
Externé štúdium
- ako vyššie uvedené plus podmienkou je zamestnanie v odbore.
Ad 4/ V bode programu Akademického senátu venovaného študentskej agende informovala
predsedníčka Študentskej komory AS Veronika Hrabinská o nasledovných záležitostiach:
a/ spúšťa sa neoficiálna webová stránka Študentskej komory Akademického senátu
PdF UK. Študentská komora sa obracia v tejto súvislosti na vedúcich katedier, aby vzájomnou
spoluprácou dochádzalo ku skvalitňovaniu pedagogického a mimoškolského života na našej
fakulte.
b/ v súvislosti s problematikou, ktorá sa týka zmeny v študijnom poriadku čl. 26 bod 2
a harmonogramu na nasledujúci akademický rok, navrhuje študentská komora zrušiť
obmedzenie počtu a charakteru predmetov v poslednom roku štúdia. AS ukladá:
Predsedníčke Akademického senátu PdF UK zvolať zasadnutie pedagogickej
komisie senátu k otázke zmeny študijného poriadku čl. 26 bod 2 a k harmonogramu na
nasledujúci rok.
Termín: do konca februára 2011
c/ predsedníčka Študentskej komory AS PdF UK informovala AS o participácii
komory a študentov na oslavách fakulty.

d/ G. Kolesíková informovala členov AS PdF UK o stretnutí študentov k programu
ERAZMUS. Na stretnutí spoločne s vedením fakulty bolo 50-60 študentov. Študenti
kritizovali pomerne malú informovanosť s programom a za nedostatok považovali aj zle
umiestnenú nástenku. Došlo k zhode v potrebe opätovného stretnutia. Študentská komora sa
obracia s prosbou na vedúcich katedier, aby pomohli informovať najmä študentov z nižších
ročníkov o takomto stretnutí a o jeho význame pre ich budúce štúdium.
e/ Veronika Hrabinská informovala AS PdF UK o strenutí dekanky prof. PhDr. A.
Vančovej PhD. so študentmi. Programom stretnutia bude program dekanky počas jej
funkčného obdobia, AIS, Erazmus a ďalšie aktuálne problémy.
f/ Študentská komora AS PdF UK podľa Veroniky Hrabinskej potrebuje zlepšiť
komunikáciu so študentmi fakulty. Na tento účel sa rozhodli zriadiť novú nástentku
s fotografiami, menami a informáciami o činnosti. Žiadajú v tejto súvislosti o pomoc učiteľov
fakulty, aby najmä na úvodných hodinách informovali študentov o týchto záležitostiach.
g/ Študentská komora ďalej informovala AS PdF UK o jej úsilí pokračovať v kampani
proti fajčeniu pred priestormi PdF UK a prezentovali pripravený plagát. Zároveň oznámili, že
podobne s plagátom budú vyzývať študentov, aby chránili hygienické zariadenia fakulty
h/ Napokon v tejto časti agendy informovala Veronika Hrabinská o tom, že miestnosť
pôvodne určená pre študentky s deťmi na Šoltésovej ulici nevyhovuje hygienickým
predpisom. Nebráni to však v umiestnení prebaľovacieho kúta pre mamičky s deťmi v tejto
miestnosti, ale aj o tom, že v dôsledku tohto stavu je miestnosť prístupná pre všetkých
študentov.
Ad 5/ Voľba prodekanov PdF UK.
Dekanka PdF UK prof. PaedDr. A. Vančová PhD. predložila a zdôvodnila AS PdF UK
návrhy na týchto prodekanov PdF UK:
Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium: Doc. PhDr. D. Tarcsiová CSc.
Prodekan pre zahraničné vzťahy: doc. PhDr. M. Glasová PhD.
Prodekan pre vzdelávaciu činnosť: PhDr. K. Vačková PhD.
V diskusii k tomuto návrhu sa doc. Z. Cséfalvay PhD. vyslovil za to, aby výber
prodekanov zohľadňoval špecifické rozdiely pracovísk fakulty a vyzval navrhnutú
prodekanku PhDr. K. Vačkovú, aby dokázala opodstatnenosť kandidatúry tým, že vysvetlí AS
PdF UK, čím a ako by dokázala znížiť administratívnu náročnosť, ktorá sa v poslednom
období zreteľne zvýšila. PhDr. K. Vačková vo svojom vystúpení informovala AS o svojich
zámeroch a predstavách na tejto pozícii. Domnieva sa, že existujú možnosti ako stav zlepšiť
a podľa jej názoru je to najmä v oblasti komunikácie vnútri študijného oddelenia ale aj medzi
ním, študentmi, katedrami a pedagógmi.
Uznesenie č. 1.
AS PdF UK v tajnom hlasovaní schváli za prodekanov:
doc. PhDr. M. Glasovú PhD.
14 hlasov za, 3 proti, 1 sa zdržal
doc. PhDr. D. Tarcsiovú CSc.
18 hlasov za
PhDr. K. Vačkovú PhD.
15 hlasov za, 2 proti, 1 sa zdržal

Ad 6/ Voľba členov Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UK.
Dekanka PdF UK prof. Paedr. A. Vančová PhD. predložila a zdôvodnila AS PdF UK v
zmysle čl. 15 ods. 4 písm. c) návrh na členov VR PdF UK. Budú ju tvoriť 18 interní a 7
externí členovia. V predloženom návrhu je zatiaľ predložených 6 návrhov externých členov
VR. Posledný návrh sa administratívne spracováva.
Uznesenie č. 2:
V tajnom hlasovaní AS PdF UK schválil Vedeckú radu PdF UK v tomto zložení:
Interní členovia:
1. Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka
2. Doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., prodekanka
3. Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., prodekanka
4. Doc. PhDr. Emília Fulková, CSc.
5. Prof. PhDr. Marta Horňáková, PhD.
6. Prof. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.
7. Prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.
8. Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD.
9. Doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
10. Prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.
11. Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
12. Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.
13. Prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.
14. Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.
15. Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
16. Doc. PhDr. Eva Tibenská, CSc.
17. Prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc.
18. Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
Externí členovia:
1. Prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., - dekan
UMB Pedagogická fakulta, Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
2. Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. - dekanka
UP Pedagogická fakulta, Žížkovo nám. 5, 771 40 Olomou
3. Prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., - prodekan
TU Pedagogická fakulta, Priemyselná 4, 918 43 Trnava
4. Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., - vedúci vedecký pracovník
Ústav experimentálnej psychológie SAV, Dúbravská cesta 9,
813 64 Bratislava
5. Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., - prorektor
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
6. Prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., - dekanka
UMB Pedagogická fakulta, Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

Ad 7/ Zmena organizačnej štruktúry fakulty.
Dekanka PdF UK prof. PaedDr. A. Vančová PhD. predložila AS PdF UK organizačné
opatrenie, ktorého zmyslom je vytvorenie pozície manažéra pre stratégie a kvalitu. Vysvetlila
zmysel tejto pozície. Domnieva sa, že by to mal byť človek s praxou a manažérskymi
schopnosťami, ktorý by fakulte dokázal vypracovávať analýzy procesov vykonávaných na
fakulte.
Uznesenie č. 3.
Akademický senát schválil organizačné opatrenie č. 1/2011:
Vytvorenie pracovného miesta manažéra pre stratégie a kvalitu.

Dekanka PdF UK prof. PaedDr. A. Vančová PhD. predložila na žiadosť vedúcej
katedry AS PdF UK organizačné opatrenie, ktorého zmyslom je posilniť personálne
obsadenie katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky odborníkmi na výskum
Uznesenie č. 4.
Akademický senát schválil organizačné opatrenie č. 2/2011:
Posilnenie personálneho obsadenia katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky
odborníkmi na výskum.
Ad 8/ Rozšírenie ponuky študijných programov.
Prof. Horňáková predložila AS PdF UK návrh na rozšírenie ponuky študijných
programov magisterského programu liečebnej pedagogiky.
Uznesenie č. 5:
AS PdF UK jednomyseľne návrh prof. Horňákovej na rozšírenie ponuky študijných
programov.
Ad 9/ V súvislosti s ukončením funkčného obdobia AS PdF UK, prijal nasledovné
jednomyseľné uznesenie:
Uznesenie č. 6:
AS Pd FUK vyhlasuje voľby do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave na 22. marec 2011. Zároveň sa v tento deň budú konať aj voľby
členov volebnej komisie AS PdF UK.
Ad 10/ Príprava výročnej správy Akademického senátu PdF UK.
Predsedníčka AS PdF UK PhDr. K. Cabanová PhD. informovala o jej príprave. Okrem
PhDr. E. Fűlöpovej CSc., dodali podklady všetky komisie senátu.
Uznesenie č. 7:
AS ukladá predsedníčke ekonomickej komisie a predsedníčke ŠK dodať podklad do 15.
februára 2011.
Ad 11/ Rozličné.
Predsedníčka AS PdF UK PhDr. K. Cabanová PhD. informovala členov AS, že
poďakovala odchádzajúcemu členovi senátu PhDr. R. Masarykovi PhD. za jeho aktívnu prácu
ako tajomníka AS. Zároveň informovala o rokovaní Predsedníctva AS UK, zvlášť upozornila
na dopad ekonomických reštrikcií, ktoré sa dotkli UK. V závere svojho vystúpenia
poďakovala členkám volebnej komisie za ich doterajšiu prácu.
Zapísal: doc. PhDr. Jozef Lysý CSc.
Overil: doc. PhDr. E. Fulková CSc.

