Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej
fakulty UK v Bratislave dňa 17.9.2014
Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny
Návrh program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Študentská agenda
4. Organizačné opatrenia č. 6
5. Vyhlásenie volieb kandidátky/kandidáta na dekana PdF
6. Poplatky a školné pre AR 2015/16
7. Disciplinárna a ubytovacia komisia
8. Prerokovanie nového študijného programu
9. Informácie z vedenia UK PdF
10. Rozličné
1. Otvorenie
Predsedníčka senátu PhDr. K.Cabanová, PhD. privítala členov vedenia, prítomných členov
AS ako aj predsedníčku volebnej komisie Mgr.art. Evu Plesníkovú, PhD.
Predsedníčka senátu na návrh vedenia navrhla zmenu programu – doplnenie programu
v bode 9. Dala hlasovať o zmene programu.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Študentská agenda
Organizačné opatrenia č. 6
Vyhlásenie volieb kandidátky/kandidáta na dekana PdF
Poplatky a školné pre AR 2015/16
Disciplinárna a ubytovacia komisia
Prerokovanie nového študijného programu
Úprava Harmonogramu 2014/2015 a Ponuky študijných progrmov
2015/2016
10. Informácie z vedenia UK PdF
11. Rozličné

2. Kontrola uznesení
Predsedníčka AS konštatovala, že uznesenia AS boli splnené, uznesenie č. 5/2013 trvá.

3. Študentská agenda
Členovia ŠK AS UK PdF informovali členov senátu:
- o spustení volieb do ŠK AS UK PdF za dvoch chýbajúcich členov študentskej komory
- zmene emailovej adresy ŠK AS UK PdF, súčasná e-mail adresa: skas@fedu.uniba.sk
- záujem Slovenského spolku študentov farmácie UK o spoluprácu s UK PdF.
4. Organizačné opatrenie č. 6/2014
Dekanka UK PdF prof. Vančová predniesla návrh na organizačné opatrenie na zriadenie
referentského miesta pre kontrolu a koordináciu pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu
0,5 pracovného úväzku. Následne prebehlo hlasovanie o návrhu organizačného opatrenia
č. 6
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 15
Proti:0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 1: AS UK PdF schvaľuje predložené organizačné opatrenie č. 6/2014.
5. Vyhlásenie volieb kandidátky/kandidáta na dekana UK PdF
AS UK PdF a Volebná komisia AS UK PdF v súlade s čl. 21 Štatútu UK Pedagogickej
fakulty vyhlasuje voľby kandidátky/kandidáta na funkciu dekana UK PdF na funkčné
obdobie 1.2.2015 – 31.1.2019.
Prebehlo hlasovanie o vyhlásení volieb kandidáta/kandidátky na funkciu dekana UK PdF
na funkčné obdobie 1.2.2015 – 31.1.2019.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 2:
AS UK PdF sa jednomyseľne uzniesol na vyhlásení volieb kandidáta/kandidátky na
funkciu dekana UK PdF na funkčné obdobie 1.2.2015 – 31.1.2019.
Následne predsedníčka VK predložila návrh harmonogramu volieb kandidáta/kandidátky
na funkciu dekana UK PdF na funkčné obdobie 1.2.2015 – 31.1.2019.
Predsedníčka AS otvorila rozpravu a následne dala hlasovať o predloženom návrhu.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 3:
AS UK PdF sa jednomyseľne uzniesol na schválení harmonogramu volieb
kandidáta/kandidátky na funkciu dekana UK PdF na funkčné obdobie 1.2.2015 –
31.1.2019.

6. Poplatky a školné pre AR 2015/16
Prodekana pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežku HAMRANOVÁ, PhD.,
informovala o návrhoch poplatkov za štúdium na AR 2014/2015. Prof. Tarcsiová
informovala o zmene výšky poplatkov v doktorandskom štúdiu v nadštandardnej dĺžke
štúdia z 900 eur na 1400 eur. Z vedenia bol prednesený aj návrh na zníženie poplatku
v študijnom odbore sociálna práca zo 650 eur na 600 eur a zvýšenie poplatku za
doktorandské štúdium v odbore sociálna práca zo 700 eur na 800 eur.
Rozprava: doc. Vaska vyslovil požiadavku ponechať sumu 650 eur v programe sociálna
práca. AS UK PdF návrh akceptoval. Následne prebehlo hlasovanie.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 14
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 1
Uznesenie č. 4: AS UK PdF schválil návrh poplatkov za štúdium pre AR 2014/2015.

7. Disciplinárna a ubytovacia komisia
Prof. Vančová predniesla návrh na člena disciplinárnej komisie a ubytovacej komisie
fakulty pre študentov, študenta UK PdF Bc. Matúša Zimovčáka, študenta 1. ročníka II.
stupňa študijného programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie.
Nový člen sa navrhuje nakoľko Filip Meňhert, bývalý člen disciplinárnej a ubytovacej
komisie fakulty, ukončil štúdium na UK PdF.
Prebehlo hlasovanie o schválení Bc. Matúša Zimovčáka do disciplinárnej komisie pre
študentov.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 5: AS UK PdF schválil Bc. Matúša Zimovčáka za člena disciplinárnej
komisie pre študentov.
Následne prebehlo hlasovanie o schválení Bc. Matúša Zimovčáka do ubytovacej
komisie.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 15
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania:0
Uznesenie č. 6: AS UK PdF schválil Bc. Matúša Zimovčáka za člena disciplinárnej
komisie pre študentov.

8. Prerokovanie nového študijného programu
Dekanka fakulty UK PdF prof. Vančová predniesla návrh na dva nové študijné programy.
1. Liečebná a resocializačná pedagogika Mgr. stupňa– hlavný garant programu: prof.
PhDr. Pavel Műhlpachr, PhD., v krátkosti predstavil daný študijný program a následne
prebehla diskusia.

Dr. Andreánska sa opýtala na kreditové hodnotenie predmetu Klinická psychológia, na
náročnosť štúdia daného predmetu, nakoľko sú za absolvovanie daného predmetu
získané 3 kredity a upozornila na disproporciu vzhľadom na iné predmety a ich
kreditové hodnotenie. Prof. Műhlpachr, ozrejmil, že sa jedná o základy klinickej
psychológie a akceptoval a následne zapracuje pripomienky, ktoré odzneli na senáte.
Doc. Mydlíková doplnila, že v rámci štúdia je povinné absolvovať aj predmety, ktoré
svojou náročnosťou saturujú vyššie kreditové ohodnotenie, napr. v predmete Teória
resocializačnej pedagogiky (za 5 kreditov).
Doc. Gregušová a doc. Glasová navrhli ako možnú alternatívu zmenu názvu na
Základy klinickej psychológie.
Doc. Gregušová zároveň poznamenala, že by bolo vhodné zmeniť názov kurzu
Seniorterapia na konkrétnu terapiu smerujúcu k seniorom.
Dr. Cabanová dodala technickú poznámku o vynechaní titulu mimoriadny profesor,
nakoľko sa už nepoužíva.
AS UK PdF prerokoval predložený návrh akreditácie magisterského študijného
programu dennej formy štúdia liečebná a resocializačná pedagogika, odboru liečebná
pedagogika a hlasoval o jeho odporúčaní na schválenie do vedeckej rady po
zapracovaní pripomienok.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 15
Proti:0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 7: AS UK PdF odporúča predložiť na schválenie do VR predložený
študijný program po zapracovaní pripomienok

2. Románske jazyky a kultúra Bc. Stupeň – rozšírenie študijného programu
o komponent taliansky jazyk. Dr. Malovecký zdôvodnil návrh pridať taliansky jazyk
k ostatným románskym jazykom, nakoľko romanistika ako taká je na našej fakulte
jedinečná a v súčasnosti sa dá študovať iba u nás. Zároveň sa tým predpokladá
zvýšený počet študentov na fakulte.
Prof. Letz sa opýtal, či istým spôsobom nadväzuje taliančina na tú, ktorá sa na fakulte
študovala kedysi. Dr. Malovecký potvrdil nadväznosť.
AS UK PdF prerokoval predložený návrh akreditácie nového bakalárskeho
a magisterského študijného programu dennej/externej formy štúdia Románske jazyky
a kultúra (s pridaním talianskeho jazyka) a hlasoval o jeho odporúčaní na schválenie
do vedeckej rady po zapracovaní pripomienok.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 15
Proti:0
Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 8: AS UK PdF odporúča predložiť na schválenie do VR predložený
študijný program.
9. Úprava Harmonogramu 2014/2015 a Ponuky študijných programov 2015/2016
Prodekanka Dr. Hamranová predniesla návrh na presun dvoch termínov štátnych
záverečných skúšok v harmonograme pre AR 2014/2015. Konkrétne navrhla zameniť
poradie dvoch termínov štátnych záverečných skúšok s obhajobou a bez obhajoby
15.6. – 19.6.2015 – pôvodne ŠZS bez obhajoby by po novom v tomto termíne bola
s obhajobou
22.6.-26.6.2015 – pôvodne ŠZS s obhajobou by po novom v termíne boli bez obhajoby
Zdôvodnenie: Predĺžila by sa tým doba na úpravu záverečných prác o jeden týždeň.
Prebehlo hlasovanie o zmene zámene termínov ŠZS s obhajobou a ŠZS bez obhajoby.
Výsledok hlasovania: schválené
Za:15
Proti: 0
Zdržal sa hlasovania: 0
Uznesenie č. 9: AS schvaľuje predložený návrh zámeny termínov štátnych záverečných
skúšok s obhajobou a bez obhajoby.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť Dr. Hamranová predniesla podnet na zmenu
názvu študijného programu Školské, personálne a kariérne poradenstvo pre jednotlivcov
s postihnutím na názov Psychologické a kariérne poradenstvo pre jednotlivcov
s postihnutím v bakalárskom stupni štúdia.
Prebehlo hlasovanie o zmene názvu Školské, personálne a kariérne poradenstvo pre
jednotlivcov s postihnutím na Psychologické a kariérne poradenstvo jednotlivcov
s postihnutím.
Výsledok hlasovania: schválené
Za:15
Proti: 0
Za: 0
Uznesenie č. 10: AS schvaľuje predložený návrh na zmenu názvu študijného programu
Školské, personálne a kariérne poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím.
10. Informácie z vedenia UK PdF
Pani dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala o priebehu
činností na fakulte v závere akademického roka 2013/2014 a počas letných prázdnin.
Naďalej sa pracovalo na akreditačných materiáloch, spracovávali sa ďalšie úpravy
a operácie s materiálmi. Zároveň sa pripravovali dva spisy nových študijných programov
V závere uplynulého akademického roka prebehli štátne záverečné skúšky v mesiacoch
máj, jún a august.
Študijné oddelenie spracovalo podklady zo štátnych skúšok, na promócie a zápis v AR
2014/2015, v oblasti obhajoby záverečných prác a súvisiacej agendy.

Naďalej sa pracovalo na príprave rekonštrukčných prác v budove na Šoltésovej ulici, kde
je v havarijnom stave kúrenie a rozvody, prebehla úprava učebných priestorov, takisto
informovala o pevnej montáži dataprojektorov.
Prebehlo sťahovanie akademickej knižnice z budovy na Moskovskej ulici do budovy na
Šoltésovej ulici.
22.9.2014 sa uskutoční slávnostné otvorenie akademického roka 2014/2015 o 9.00 na
PdF UK a o 11.00 na rektoráte UK.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. informovala
o termínoch promócie 10.11.2014, imatrikulácie 29.10.2014, o priebehu zápisov v AR
2014/2015 a aktuálnych počtoch študentov na fakulte.
Prodekanka pre vedu a výskum prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. informovala
o prijímacích pohovoroch na doktorandské štúdium, obhajobách dizertačných prác,
termíne promócií doktorandov 3.10.2014. Potvrdila, že sa naďalej priebežne pracuje na
nových projektoch, habilitáciách a inauguráciách.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Mária Glasová, PhD., informovala
o projekte Erasmus+, takisto informovala o finančnej situácii spojenej s hradením projektu
Erasmus+ a možnostiach mobilít cez SAIA. Doc. PaedDr. Valachová, PhD. sa pýtala na
najskorší možný termín vycestovania pre pedagógov.
Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. podala informácie o komplexnej akreditácii
a záverečnom hodnotení učiteľov.
Niektorí členovia AS UK PdF sa pýtali na možnosť posunutia termínov záverečného
hodnotenia učiteľov. K tejto pripomienke sa vyjadrila aj prodekanka doc. Mydlíková
a prodekan pre IKT Dr. Osaďan, diskutovalo sa o tom, v budúcnosti sa nebránia zmenám,
ale je to zatiaľ v štádiu pilotného riešenia.
Prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert Osaďan, PhD, informoval o pokračovaní projektu
rekonštrukcie web stránky fakulty, trvalom osadení dataprojektorov, o riešení kabeláže
v budove na Račianskej ulici a Šoltésovej ulici.
Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková podala informácie o sťahovaní akademickej
knižnice, o exteriérových úpravách priestoru školy na Račianskej ulici, o krízovom riešení
vytopených priestorov. Takisto informovala o ukončení verejného obstarávania ohľadom
kúrenia v budove na Šoltésovej ulici, plánovanom školení BOZP a ochrane osobných
údajov pracovníkov fakulty, a zároveň podala informácie z rektorátu ohľadne verejnom
obstarávaní v projektoch VEGA a KEGA.

11. Rozličné
Bc. Patrik Holotňák zo ŠK AS UK PdF sa informoval ohľadom riešenia prospechového
štipendia pre študentov. Dr. Hamranová zodpovedala otázku ohľadom štipendia. Predmet
veci sa bude riešiť v najbližšej dobe nakoľko doteraz prebiehali zápisy na AR 2014/2015.
Na konci predsedníčka AS UK PdF poďakovala prítomným členom AS, ako aj vedeniu
fakulty.
V Bratislave 17.9. 2014
Zápisnicu zapísal:

Mgr. Katarína Priesterová

Zápisnicu overila: doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Predsedníčka AS UK PdF

