Zápisnica zo zasadnutia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
zo dňa 01. 04. 2015
Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny
Návrh program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Študentská agenda
Návrh na schválenie kandidáta na prodekana pre vzdelávaciu činnosť
Vyhlásenie PdF UK k diskusii na tému významu a spoločenskej potreby
učiteľských a pedagogických študijných programov
6. Informácie z vedenia PdF UK
7. Rozličné

1. Otvorenie
Predsedníčka akademického senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. privítala členov
vedenia, prítomných členov AS, členov volebnej komisie a hosťa - PhDr. M. Maloveckého,
PhD.
Dr. Cabanová predložila členom AS návrh na doplnenie programu – zaradiť ako bod 5. Návrh
na prerokovanie študijného programu katedry románskych jazykov – Učiteľstvo románskych
jazykov v kombinácii v dennej aj externej forme, tiež zaradenie bodu 6. Návrh na schválenie
prenájmu automatu na kávu na Račianskej 59 a zaradenie bodu 9. Správa o činnosti AS za rok
2015. Predsedníčka senátu dala hlasovať o predloženom návrhu programu AS UK PdF.
Výsledná podoba programu rokovania AS dňa 1.4.2015:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Študentská agenda
4. Návrh na schválenie kandidáta na prodekana pre vzdelávaciu činnosť
5. Učiteľstvo akademických predmetov talianskeho jazyka a literatúry
6. Prenájom priestorov na prevádzku automatu na kávu na Račianskej
7. Vyhlásenie PdF UK k diskusii na tému významu a spoločenskej potreby
učiteľských a pedagogických študijných programov
8. Informácie z vedenia PdF UK
9. Správa o činnosti AS za rok 2015
10. Rozličné

Výsledok hlasovania: schválené
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 1/4/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
program zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave konaného dňa 1. 4. 2015 bez pripomienok.
2. Kontrola uznesení
Predsedníčka AS konštatovala, že všetky uznesenia boli splnené, okrem uznesenia č. 5/2013,
ktoré trvá.

3. Študentská agenda
V mene ŠK AS PdF UK vystúpila Mgr. Katarína Priesterová, ktorá informovala ostatných
členov AS PdF UK o spoločnom stretnutí študentov, kde mohli prísť študenti so svojimi
podnetmi, sťažnosťami alebo nápadmi. Študenti sa pýtali najmä na stav sociálnych zariadení
v budovách fakulty, mali pripomienky k absencii študovne a vyslovili požiadavku na
zväčšenie výučbových miestností. Zároveň by uvítali miestnosť, príp. odkladací priestor pre
batožinu.

4. Návrh na schválenie kandidátky na prodekanku pre vzdelávaciu činnosť na UK PdF
Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predniesla a odôvodnila návrh na
schválenie kandidátky PaedDr. Anežky Hamranovej, PhD. na prodekanku pre vzdelávaciu
činnosť UK PdF.
Tajné hlasovanie sa uskutočnilo za prítomnosti členov volebnej komisie UK PdF. Dr.
Plesníková oboznámila členov senátu s priebehom a pravidlami voľby prodekanky. Následne
prebehol volebný akt.
Počet oprávnených voličov: 14
Počet prítomných voličov: 14
Počet odovzdaných lístkov: 14
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č 2/4/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na
základe tajného hlasovania schvaľuje návrh na vymenovanie PaedDr. Anežky
Hamranovej, PhD. na funkciu prodekanky pre vzdelávaciu činnosť UK PdF.

5. Návrh na prerokovanie študijného programu Učiteľstvo akademických predmetov
talianskeho jazyka a literatúry v dennej aj externej forme
PhDr. M. Malovecký, PhD. stručne predstavil filozofiu študijného programu a odpovedal na
otázky členov AS (doc. Valachová, prof. Cséfalvay). Doc. Mydlíková dodala, že predkladaný
študijný program je vypracovaný v súlade s pravidlami Akreditačnej komisie.
Následne prebehlo hlasovanie.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 3/4/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prerokoval návrh dekanky UK PdF na akreditáciu nového bakalárskeho a
magisterského študijného programu dennej a externej formy štúdia Učiteľstvo
talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), odboru učiteľstvo akademických
predmetov a zároveň odporúča Vedeckej rade UK PdF predložený návrh schváliť.
6. Prenájom priestorov na prevádzku automatu na kávu na Račianskej
Dekanka fakulty UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predniesla návrh na predĺženie
nájomnej zmluvy na prevádzku automatu na kávu na ďalšie obdobie. Tajomníčka PdF UK
Mgr. Poláčiková priblížila podrobnosti žiadosti na prenájom priestorov na prevádzku
automatu na kávu na Račianskej ulici.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 4/4/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
návrh predĺženia nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie za účelom prevádzky automatu na
kávu v budove na Račianskej ul. nájomcovi za zmluvne určených podmienok.

7. Vyhlásenie PdF UK k diskusii na tému významu a spoločenskej potreby učiteľských
a pedagogických študijných programov
Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala členov AS, že vyzvala
vedúcich katedier a riaditeľov ústavov vzhľadom na celospoločenskú diskusiu vo vzťahu
k potrebe učiteľských a humanitných študijných programov pripraviť podnety za svoje št.
programy pre vyhlásenie PdF k danej problematike. K situácii v ktorej rezonuje kvalita štúdia
a počet absolventov, ktorí sa údajne neúspešne pokúšajú zamestnať sa prebehla diskusia
a návrh podporili viacerí členovia AS. Na záver diskusie vyzvali dekanku prof. PaedDr. Alicu
Vančovú, CSc. spracovaním podnetov z katedier a ústavov a prípravou vyhlásenia
Pedagogickej fakulty UK.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č.5/4/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave poveruje
dekanku fakulty prof. PaedDr. Alicu Vančovú, CSc. vypracovať Vyhlásenie o potrebách
a význame študijných programov na UK PdF pre prax a spoločnosť.
8. Informácie z vedenia UK PdF
Dekanka fakulty UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala, že všetky súčasti
fakulty si priebežne plnia svoje povinnosti podľa príslušnosti k jednotlivým referátom.
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. informovala členov AS UK PdF o počte prihlásených
študentov na UK PdF v dennej aj v externej forme. Do riadneho termínu podávania prihlášok
sa na štúdium na UK PdF prihlásilo 2061 uchádzačov, čo je viac ako minulý rok.
Dodala, že vedúci katedier dostali k dispozícii presné počty uchádzačov
na jednotlivé
študijné programy. V procese spracovávania je aj harmonogram talentových prijímacích
skúšok, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.-15.5.2015.
K 1.3.2015 ukončila funkciu hlavnej rozvrhárky Mgr. L. Sokolová, PhD. a s účinnosťou od
toho istého dátumu ju nahradila Mgr. K. Minarovičová, PhD. Zostavu fakultných rozvrhárok
– PaedDr. D. Smetanovú, PhD. a PaedDr. D. Füry, PhD. doplnila PhDr. M. Čierna, PhD.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť ďalej informovala o tom, že kontinuálne prebieha
kontrola centrálneho registra študentov a pravidelne sú tiež vyplácané štipendiá študentom.
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. informovala o tom, že sa blíži termín odovzdávania
dizertačných prác a pripravujú sa aj dizertačné skúšky. V súčasnosti je otvorený AIS pre
podávanie prihlášok na doktorandské štúdium. Prijímacie pohovory na doktorandské štúdium
budú 20.5.2015. Dodala, že sú vypísané nové výzvy na podávanie projektov KEGA a VEGA
a medzinárodný projekt APVV.
Informovala členov AS aj o ŠVOUČ. Prof. Cséfalvay skonštatoval, že niektoré odovzdané
a obhajované práce nemali dostatočnú úroveň. Prof. Tarcsiová následne navrhla, či by nemal
byť spracovaný Manuál k tvorbe a odovzdávaniu ŠVOUČ. Zároveň však dodala, že najmä
školitelia a oponenti by mali byť tí, ktorí by mali sledovať kvalitu a úroveň týchto prác.
Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. informovala členov AS, že v poslednom období
spolupracovali najmä na príprave akreditačných spisov pre študijný program Učiteľstvo
akademických predmetov talianskeho jazyka a literatúry. Informovala o oficiálnej návšteve
u prof. Petrovej ohľadne negatívnej hodnotiacej správy na študijný program Liečebná
a resocializačná pedagogika.
Informovala o pokynoch, ako sa budú implementovať do praxe výsledky komplexnej
akreditácie 2014.
PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. informoval členov AS, že záujem o štatistický softvér,
prejavilo 26 záujemcov. Ešte stále prebieha jeho inštalácia. Informáciu o školení dostaneme z
RUK. Licencia na softvér platí v súčasnosti na obdobie jedného roka, ale predbežná
informácia je o možnosti jej predĺženia aj na nasledujúce roky.

Oboznámil prítomných, že nová web stránka PdF bude mať prezentačnú časť (určenú pre
širokú verejnosť) a tzv. zónu, ktorá bude určená pre interných zamestnancov, príp. študentov.
Na dekanáte bol inštalovaný zálohovací systém, aby sa predišlo strate dôležitých údajov
a v stave riešenie sú aj technické problémy s papierom na diplomy, ktorý bol vysúťažený na
RUK, avšak nie je kompatibilný s kopírkami.
Mgr. Eva Faithová, PhD., informovala o medzinárodnom programe mobilít ERAZMUS+.
Bola vyhlásená výzva na študentské mobility, prebehli katedrové výberové konania
a zoznamy študentov, ktorí úspešne prešli výberovým konaním boli zaslané spolu so
zápisnicami z príslušných katedier na referát zahraničných vzťahov. V blízkej dobe sa
pripravuje stretnutie katedrových koordinátorov. Boli uzatvorené nové strategické partnerstvá
v rámci ERAZMUS+. Pripravuje sa Valné zhromaždenie SAAIA, na ktorom sa zúčastní aj
pani prodekanka. V súčasnosti prebieha administrácia prihlášok na bilaterálne pobyty.
Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková podala informácie o problémoch, ktoré spôsobili
záplavy. Stále pretrváva snaha vyčistiť všetky priestory, s čím súvisí aj hľadanie riešení, čo
s poškodenými priestormi.

9. Správa o činnosti AS za rok 2015
Predsedníčka AS UK PdF PhDr. Katarína Cabanová, PhD. predniesla Správu o činnosti
AS UK PdF za rok 2015 (plné znenie Správy v prílohe č.1 zápisnice). AS UK PdF Správu
o činnosti jednomyseľne schválil.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 14
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 6/4/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Správu o činnosti Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave za obdobie január – marec 2015.
10. Rozličné
Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala na základe iniciatívy dr. Drahoša členov AS
UK PdF o možnosti KVV, ktorá má v depozite umelecké diela študentov, ktoré môžu v rámci
zápožičky zapožičať jednotlivým fakultám UK (príloha č.2 zápisnice).
Predsedníčka AS UK PdF, poďakovala všetkým členom senátu, najmä však tajomníčke
senátu, predsedom a členom komisií za vykonanú prácu počas aktívneho volebného obdobia.
Prof. PaedDr. Zs.Cséfalvay, PhD. poďakoval za všetkých členov AS UK PdF PhDr. Kataríne
Cabanovej, PhD. za odvedenú prácu na pozícii predsedníčky senátu.
Dekanka fakulty prof. PaedDr. A. Vančová, CSc., poďakovala všetkým členom senátu,
za vykonanú prácu a skonštatovala, že najmä ostatné obdobie procesu KA bolo aj pre členov
AS náročné.

V Bratislave 1.4.2015
Zápisnicu zapísala: doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
Zápisnicu overil: Róbert Zsembera

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

