Zápisnica zo zasadnutia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK
dňa 25. 9. 2018
Začiatok zasadnutia:
13:00
Miesto konania zasadnutia: R-12 (Račianska ul. č. 59)
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Výsledky hlasovania per rollam.
Informácie o výučbe v ZS AR 2018/2019.
Organizačná zmena č.5/2018.
Vyhlásenie volieb do AS UK – zamestnanecká časť.
Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ.
Vyhlásenie volieb kandidátky/kandidáta na dekana PdF UK.
Študijný program – rozličné.

Zasadnutie viedla predsedníčka AS UK PdF PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

1. Otvorenie
Zasadnutie AS UK PdF (ďalej aj „AS“) otvorila predsedníčka PhDr. Katarína Cabanová,
PhD., ktorá privítala prítomných v novom AR a tiež novú členku AS JUDr. Martu Kečkešovú,
PhD. Navrhla nasledovnú zmenu programu: doplniť program o Disciplinárnu komisiu PdF UK
pre študentov. Predsedníčka senátu dala hlasovať o zmene programu zasadnutia nasledovne:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Výsledky hlasovania per rollam
4. Disciplinárna komisia
5. Informácie o výučbe v ZS AR 2018/2019
6. Organizačná zmena č.5/2018
7. Vyhlásenie volieb do AS UK – zamestnanecká časť
8. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ
9. Vyhlásenie volieb kandidátky/kandidáta na dekana PdF UK
10. Študijný program – rozličné

HLASOVANIE: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 1/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
program zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 25.
septembra 2018 v znení pozmeňujúcich návrhov.

2. Kontrola uznesení
Predsedníčka akademického senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., konštatovala, že
všetky uznesenia sú splnené alebo sa plnia.

3. Výsledky hlasovania per rollam
Tajomníčka AS UK PdF, PaedDr. Dorota Smetanová PhD., senát informovala o
výsledkoch elektronického hlasovania:
Návrh organizačnej zmeny č 4/2018
Schválené: 24.8.2018
ZA: 15
PROTI: 0
ZDRŽALO SA: 0
Nehlasovali: 6
Ponuka štúdia (Bc. a LG) na PdF UK pre akademický rok 2019/2020 so
zapracovanými zmenami.
Schválené: 17.9.2018
ZA:13:
PROTI:0
ZDRŽALO SA: 0
NEHLASOVALI: 8

4. Disciplinárna komisia
Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., informovala o tom, že treba
nahradiť Bc. Noru Volnovú (skončila štúdium) a navrhla nahradiť ju Mgr. Máriou Balážovou
v rámci disciplinárnej komisie fakulty pre študentov.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o navrhnutí
a odvolaní predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF UK pre študentov. V tomto bode
programu prišiel dr. Kuruc a počet prítomných sa zvýšil na 17.

HLASOVANIE: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1
Uznesenie č. 2/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s
čl. 17 ods. 5 písm. c) Štatútu UK PdF
I.
schvaľuje návrh dekanky na odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF UK
pre študentov:
Predsedníčka:
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Členovia:
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
Patrik Kozár
Mgr. Róbert Zsembera
s účinnosťou ku dňu 26. septembra 2018.
II.
schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF
UK pre študentov:
Predsedníčka:
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Členovia:
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
Patrik Kozár
Mgr. Róbert Zsembera
Mgr. Mária Balážová
na trojročné funkčné obdobie od 26. septembra 2018 do 25. septembra 2021 (vrátane).

5. Informácia o výučbe v ZS AR 2018/2019
Dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., informovala o tom, že z dôvodu
nemožnosti dodržania termínu 15.09.2018, dohodnutého medzi vysúťaženým subjektom
a fakultou, týkajúceho sa sprístupnenia budovy PdF na Šoltésovej ul. zo strany vysúťaženého
subjektu, vznikol pre PdF UK problém s realizáciou výučby v zimnom semestri AR 2018/19.
Nemožnosťou dodržať dohodnutý časový plán realizácie rekonštrukčných prác zo strany
vysúťaženého subjektu, spôsobenou nepredpokladanými prieťahmi v konaní, fakulta nie
z vlastnej viny prišla o možnosť realizovať rozvrh v 40-tich miestnostiach rôzne veľkej
kapacity od 7:00 hod. do 20:00 hod. počas dňa a celého týždňa (chýbajú nám 2 miestnosti pre
10 osôb, 9 miestností pre 20 osôb, 12 miestností pre 30 osôb, 10 miestností pre 40 osôb, 6
miestností pre 50 osôb, 1 miestnosť pre 60 osôb). Vysúťažený subjekt fakultu oficiálne
informoval o problémoch s dodržaním časového harmonogramu písomne dňa 28.8.2018
a následne po vyžiadaní konkrétnejších informácií dňa 01.09.2018 a 05.09.2018. Pre ujasnenie
si situácie a hľadanie možností riešenia sme vysúťažený subjekt požiadali o osobné stretnutie,
ktoré prebehlo dňa 07.09.2018 a 10.09.2018. Na zasadnutí vedenia dňa 03.09.2018 sme
rokovali o možnostiach riešenia situácie a celý týždeň sme komunikovali o možných
spôsoboch riešenia tejto nečakanej situácie. Na zasadnutí vedenia dňa 10.09.2018 sme prijali
riešenie požiadať akreditačnú komisiu o výnimočný súhlas so zmenou metódy výučby z
prezenčnej na kombinovanú pre študijné programy na zimný semester akademického roku
2018/2019. Snahou vedenia PdF UK je v tento nečakanej situácii zabezpečiť výučbu najmä
v ďalších dvoch budovách PdF UK (Moskovská ul. 3, Račianska ul. 59), ktoré však majú
menšiu výučbovú kapacitu, a z časti v prenajatých priestoroch, čo však nie je možné bez

korekcie rozvrhu z zmysle zníženia hodinovej dotácie prezenčnej metódy výučby a jej
doplnenie o dištančnú metódu. Realizácia výučby v budove na Šoltésovej skutočne nie je
možná, budova je momentálne uzavretá a prebiehajú v nej stavebné práce takého charakteru,
že pohyb osôb v budove by ohrozoval ich zdravie, bezpečnosť a život. V budove vzhľadom na
rozsiahle rekonštrukčné práce je odstavená voda, kúrenie, internet, vo viacerých častiach aj
elektrická energia.
Dekanka fakulty požiadala pani prodekanku dr. Hamranovú, aby podala informáciu
ohľadne úpravy výučby počas ZS AR 2018/19. Pani prodekanka informuje členov AS, že
o úprave výučby počas ZS AR 2018/19 boli informovaní vedúci katedier na pracovnom
stretnutí zvolanom p. dekankou 10.9.2018. Pani prodekanka mailom poslala vedúcim katedier
informácie 13.9.2018, kedy boli informovaní aj o tom, že sa bude konať pracovné stretnutia
študijných poradcov. Stretnutie študijných poradcov sa realizovalo 19.9.2018. Postupne
viacerými mailami boli informovaní vedúci katedier a aj študenti o úprave výučby počas ZS
2018/19, o spôsobe zverejnenia rozvrhu spolu s manuálom, ako s ním pracovať, o termínoch a
miestnostiach stretnutí študentov so študijnými poradcami plánovaného na 24.9.2018. Tieto
informácie majú možnosť študenti aj vyučujúci vidieť aj na webe fakulty.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o tom, že členovia
senátu berú na vedomie informácie vedenia fakulty o úprave vyučovania a skúšania
v súvislosti s pokračujúcou rekonštrukciou budovy fakulty na Šoltésovej ulici., členovia
senátu s týmto návrhom súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 17, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 3/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave berie na
vedomie informácie vedenia fakulty o úprave vyučovania a skúšania v súvislosti
s pokračujúcou rekonštrukciou budovy fakulty na Šoltésovej ulici.

6. Organizačná zmena č. 5/2018
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., informovala o návrhu organizačnej
zmeny č. 5/2018, ktorá vychádza z písomného návrhu vedúceho Katedry hudobnej výchovy
PdF UK v Bratislave prof. Mgr. Stanislava Zamborského, Art.D.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o organizačnej zmeny
č.5/2018, členovia senátu s týmto návrhom súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 17, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 4/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na návrh
dekanky fakulty schvaľuje Organizačnú zmenu č. 5/2018 v predloženom znení.

7. Vyhlásenie volieb do AS UK – zamestnanecká časť
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o schválení
a potvrdení zloženia Volebnej a mandátovej komisie AS UK PdF., členovia senátu s týmto
návrhom súhlasili.

HLASOVANIE: ZA: 17, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 5/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
a potvrdzuje zloženie Volebnej a mandátovej komisie AS UK PdF nasledovne:
PaedDr. Monika Šulovská, PhD. – predsedníčka komisie,
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.,
Mgr. Petra Rapošová, PhD.,
Patrik Kozár,
Bc. Martina Kinová.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o vyhlásení
doplňovacích volieb na uprázdnené miesto jedného člena zamestnaneckej časti AS UK
a určení termínu, miesta konania doplňovacích volieb, o termíne na podávanie návrhov
kandidátov a spôsobe podávania návrhov kandidátov., členovia senátu s týmto návrhom
súhlasili.

HLASOVANIE: ZA: 17, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 6/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na základe
uznesenia Predsedníctva Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislaveč.
1/2018 p. r. a v súlade s príslušnými ustanoveniami Zásad volieb do Akademického senátu
Univerzity Komenského v Bratislave
I.
vyhlasuje
doplňovacie voľby na uprázdnené miesto jedného člena zamestnaneckej časti
Akademického senátu UK vo volebnom obvode PdF UK na funkčné obdobie do 31.
októbra 2019 (ďalej len „voľby“),
II.
určuje
a) termín a miesto konania doplňovacích volieb: 16. október 2018 (utorok) v čase od
09:00 hod. do 15:00 hod. v miestnosti, ktorú určí Volebná a mandátová komisia AS
PdF UK,
b) termín na podávanie návrhov kandidátov: odo dňa vyhlásenia doplňovacích volieb do
10. októbra 2018, do 12:00 hod.,

c) spôsob podávania návrhov kandidátov: návrhy kandidátov je potrebné odovzdať
v listinnej podobe (nie elektronickej) na predpísanom tlačive do urien s označením
VOĽBY v jednotlivých budovách PdF UK.

8. Vyhlásenie volieb do ŠRVŠ
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o vyhlásení jedného
delegáta do ŠRVŠ a určení termínu, miesta konania volieb, termínu podávania návrhov
kandidátov, o spôsobe podávania návrhov kandidátov, členovia senátu s týmto návrhom
súhlasili.
HLASOVANIE: ZA: 17, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 7/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa
príslušných ustanovení vnútorného predpisu UK č. 14/2015 Zásady volieb do
Akademického senátu UK v spojitosti s uzneseniami č. 98/2018 a č. 99/2018 zo 17.
riadneho zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. júna 2018
I.
vyhlasuje
riadne voľby jedného delegáta do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode
PdF UK na volebné obdobie 2018 - 2021 (ďalej len „voľby“),
II.
určuje
a) termín a miesto konania volieb: 16. október 2018 (utorok) v čase od 09:00 hod. do
15:00 hod. v miestnosti, ktorú určí Volebná a mandátová komisia AS PdF UK,
b) termín na podávanie návrhov kandidátov: odo dňa vyhlásenia volieb do 10. októbra
2018, do 12:00 hod.,
c) spôsob podávania návrhov kandidátov: návrhy kandidátov je potrebné odovzdať
v listinnej podobe (nie elektronickej) na predpísanom tlačive do urien s označením
VOĽBY v jednotlivých budovách PdF UK.

9. Vyhlásenie volieb kandidátky/kandidáta na dekana PdF UK
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o schválení materiálu
,,Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK“, keďže bližšie podrobnosti k voľbám dekana
fakulty určí AS uznesením.

HLASOVANIE: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1
Uznesenie č. 8/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl.
23 ods. 10 Štatútu PdF UK schvaľuje Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK.

Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o vyhlásení volieb
kandidáta na dekana PdF UK v BA na funkčné obdobie od 1.februára 2019 do 31. januára
2023, o zriadení volebnej komisii, o určení termínu a miesta konania volebného zasadnutia
Akademického senátu PdF UK.
HLASOVANIE: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1
Uznesenie č. 9/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.
vyhlasuje
voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na
funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023.
II.
zriaďuje
volebnú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave a zároveň určuje, že počet jej členov sú traja.
III.
určuje
termín a miesto konania volebného zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 21. november 2018 o 13:00 hod.
v miestnosti R-10 v budove fakulty na Račianskej ul.
Predsedníčka senátu, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., navrhla hlasovať o schválení členov
volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK v Bratislave. Jeden člen
akademického senátu opustil rokovanie.
HLASOVANIE: ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1
Uznesenie č. 10/9/2018
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 3
Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK verejným hlasovaním volí
JUDr. Martu Kečkéšová, PhD.,
Mgr. Adrianu Nagyovú, PhD.,
Mgr. Róberta Zsemberu
za členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana Pedagogickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave.

10. Rozličné
Bc. Gápa sa obrátil na vedenie fakulty, že nedostal žiadne informácie o študijnom
programe učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii. Dekanka fakulty mu bližšie vysvetlila
situáciu. Žiadosť o priznanie akreditácie v uvedenom študijnom programe bude po prerokovaní
a schválení v orgánoch fakulty čo najskôr doručená na rokovania Akreditačnej komisie
prostredníctvom Rektorátu UK.

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. a Mgr. Róbert Zsembera
informovali o aktuálnej situácii a riešených témach na úrovni univerzity. Mgr. Róbert
Zsembera bližšie informoval prítomných o legislatívnej činnosti na úrovni vlády a národnej
rady pre oblasť školstva: zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, zákon
o vysokých školách, zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práve vo
verejnom záujme a zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch (regionálne školstvo).
Keďže ďalšie podnety do diskusie neboli predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová,
PhD. ukončila rokovanie AS PdF.
Predpokladaný termín AS: 24.10.2018
V Bratislave dňa 25.9.2018
Zapísala:
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.
Overil:
Mgr. Róbert Zsembera

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

