
Zápisnica zo zasadnutia  

Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave  

zo dňa 4. 3. 2015 

 
Prítomní členovia AS UK PdF:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh program: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Študentská agenda 

4. Návrh na schválenie členov Vedeckej rady UK PdF 

5. Návrh na schválenie kandidáta na prodekana pre zahraničné vzťahy 

6. Výročná správa UK PdF 2014 

7. Dlhodobý zámer UK PdF 

8. Prenájom automatu – Šoltésová 4 

9. Vyhlásenie volieb do AS UK PdF na obdobie 2015-2019 

10. Informácie z vedenia 

11. Rozličné 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka akademického senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. privítala členov 

vedenia, prítomných členov AS a členov volebnej komisie. Následne dala hlasovať 

o predloženom návrhu programu AS UK PdF. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 16                 Proti: 0                  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 1/3.2015:  

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

program zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave konaného dňa 04. 03. 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 AS PdF 

UK o Valných zhromaždeniach ŠRVŠ, ktoré sa konali v závere minulého roku a na konci 

februára tohto roku, jeho činnostiach a personálnych zmenách. Ďalej podala správu o akcii pre 

študentov, pedagógov a zamestnancov fakulty, ktorá sa konala 2. 3. 2015 na pôde PdF UK 



v rámci osvetového projektu „Vzdelaný študent“, kde si mohol dať každý záujemca dať 

zdarma zmerať tlak, cholesterol, glukózu, BMI a WHR index. Informovala tiež o študentskej 

činnosti na DOD PdF UK, ktorý sa konal 24. 1. 2015 na Račianskej ul. Študenti zároveň 

predstavili svoje plány a vízie (napr. granty pre zvýšenie kvality vzdelávania formou 

zlepšenia študentského života na fakulte) pre najbližšie obdobie, o ktoré by sa mali ich 

nasledovníci po voľbách do AS UK PdF zaujímať.  

 

4. Návrh na schválenie členov Vedeckej rady UK PdF 

Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predniesla návrh na schválenie  

členov Vedeckej rady UK PdF. Taktiež informovala, že u troch členov Vedeckej rady funkčné 

obdobie naďalej  trvá.   

Tajné hlasovanie sa uskutočnilo za  prítomnosti  členov volebnej komisie UK PdF.  

 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Počet oprávnených voličov: 21 Počet prítomných voličov: 16 

Odovzdaných lístkov: 16 

Predsedníčka VK UK PdF konštatovala, že navrhnutí členovia VR boli schválení  

 

Uznesenie č. 2/3.2015:  

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 

základe tajného hlasovania schvaľuje návrh na vymenovanie členov Vedeckej rady UK 

PdF nasledovne:  

Interní členovia: 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka, predsedníčka VR UK PdF v zmysle § 29 ods. 

3 zákona č. 131/2002 Z.z. 

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. 

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. 

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. 

prof. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.  

prof.. PhDr. Aurélia Kerekrétiová, PhD.  

prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 

doc. PhDr. Gabriela Lojová, PhD. 

prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD. 

prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. 

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD. 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 

prof. PhDr. Mária Vajíčková, CSc. 



prof. PaedDr. Jaroslava Šicková , PhD.,  akad. sochárka 

Externí členovia: 

prof. PaedDr. Vojtech Korim, CSc., dekan 

UMB Pedagogická fakulta, Banská Bystrica 

prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc. 

UP Pedagogická fakulta, Olomouc 

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 

UK Pedagogická fakulta, Praha 

prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc 

Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., prorektor 

Univerzita Pardubice, Pardubice 

prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., dekanka 

UKF Pedagogická fakulta, Nitra 

 

 

 

5. Návrh na schválenie kandidátky na funkciu prodekana UK PdF 

Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predniesla návrh a predstavila 

kandidátku na funkciu prodekanky pre zahraničné vzťahy Mgr. Evu Faithovú, PhD.  

Prebehlo tajné hlasovanie o navrhnutej kandidátke na funkciu prodekanky pre zahraničné 

vzťahy na UK PdF s účinnosťou od 1. 4. 2015 za prítomnosti členov VK 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Počet oprávnených voličov: 21 Počet prítomných voličov: 16 

Odovzdaných lístkov: 16  

Za: 16  Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 3/3.2015:  

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 

základe tajného hlasovania schvaľuje návrh na vymenovanie Mgr. Evy Faithovej, PhD. 

na funkciu prodekanky pre zahraničné vzťahy UK PdF s účinnosťou od 01. 04. 2015. 

 

Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. zapriala veľa úspechov novozvolenej 

prodekanke pre zahraničné vzťahy a súčasne poďakovala doc. PhDr. Márii Glasovej, PhD.  

za doterajšiu spoluprácu a vykonávanie funkcie prodekanky. 

 

6. Výročná správa UK PdF 2014 

Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala o výsledkoch uvedených 

vo Výročnej správe za rok 2014. Prezentovala správu o stave a činnosti na základe podkladov 

predložených jednotlivými prodekanmi za im zverené úseky. Súčasne poukázala na pozitíva, 

ale i na  rezervy, ktoré fakulta má.  

  



Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 16  Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 4/3.2015: 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

Výročnú správu o stave a činnosti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave za rok 2014.   

 

7. Dlhodobý zámer 

Dekanka UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predstavila Dlhodobý zámer UK PdF 

v oblasti vzdelávania, vedy , výskumu a ľudských zdrojov. K prednesenej problematike 

predložila pripomienky Doc. Valachová a navrhla úpravy na s. 5, 6 a 8, predloženého 

materiálu, ktoré boli akceptované a budú upravené v súlade s prednesenou pripomienkou. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 15  Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 5/3.2015:  

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

Dlhodobý zámer rozvoja Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na 

obdobie 2015 - 2024 s pripomienkami.   

 

8. Prenájom automatu – Šoltésová 4 

Dekanka fakulty UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. predniesla návrh na predĺženie 

nájomnej zmluvy na prevádzku nápojového automatu na ďalšie obdobie. Uvedený návrh 

prešiel schvaľovacím procesom na UK.  

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 15  Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 6/3.2015:  

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh predĺženia nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie za účelom prevádzky nápojového 

automatu prenajímateľovi Martinovi Burianovi za zmluvne určených podmienok.  

 

 

 

 

9. Vyhlásenie volieb do AS UK PdF na obdobie 2015 – 2019 

AS UK PdF a  VK PdF UK v súlade s čl. 13 Štatútu UK PdF a inými príslušnými vnútornými 

predpismi vyhlasuje voľby do AS UK PdF na funkčné obdobie 2015 – 2019. Hlasovanie 

o vyhlásení volieb do AS UK PdF na funkčné obdobie 2015 – 2019 bolo realizované 

s nasledovným výsledkom. 



 

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 15  Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 7/3.2015:  

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v zmysle 

čl. 13 Štatútu UK PdF a Zásad volieb do Akademického senátu PdF UK 

a) vyhlasuje riadne voľby do Akademického senátu PdF UK na štvorročné funkčné 

obdobie (2015-2019), 

b) určuje deň konania riadnych volieb na 31. marca 2015. 

Voľby riadi a organizuje Volebná komisia PdF UK v súlade so Zásadami volieb do 

Akademického senátu PdF UK. 

 

10. Informácie z vedenia 

Dekanka fakulty UK PdF prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. oboznámila členov AS UK 

PdF,  že fakultnou koordinátorkou pre potreby študentov so špeciálnymi potrebami sa od 

1.2.2015 stala doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. Koordinátori na ústavoch a katedrách sú 

v pôvodnej zostave. 

 

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. informovala členov AS UK PdF o počte  prihlášok  

(2061) študentov na štúdium UK PdF na akademický rok 2015/2016. Záujem vzrástol oproti 

záujmu v predchádzajúcom školskom roku predovšetkým na katedry špeciálnej pedagogiky, 

logopédie, psychológie a patopsychológie. Poukázala na zlepšenie spolupráce pri 

organizovaní praxí študentov a spolupráce tútorov predovšetkým u tútorov končiacich 

ročníkov. Informovala o zmene na študijnom oddelení, kde ukončila pracovný pomer Mgr. 

Janka Grecová a nahradila ju Mgr. Ľubomíra Kuníková.  

 

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. informovala o príprave stretnutia s doktorandmi dňa 

24. 3. 2015, o získaných grantoch v počte 15 a nových projektoch v počte 19.  Prijímacie 

pohovory doktorandské štúdium bude 20.5.2015 a budú prebiehať obhajoby minimových prác 

k dizertačnej skúške a obhajoby dizertačných prác. Termíny sa zverejnia na stránke fakulty. 

Skonštatovala, že sa zlepšila kvalita podávaných projektov i z formálneho hľadiska. Súčasne 

prebieha príprava ŠVOČ. 

 

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.  informovala, že formálna stránka akreditačných spisov 

bola bezchybná. Uvedenú skutočnosť oznámila Akreditačná komisia na  Rektorát UK. 

Vzhľadom na úmrtie garantky doc. Sabovej bola podaná žiadosť o zmenu garantky. Do Rady 

vysokých škôl boli zaslané pripomienky k metodike rozpočtu.  

Doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.,  informovala o pripravovaných mobilitách tak študentov, 

ako i učiteľov a o ich financovaní. K zlepšeniu spolupráce prispeli i  trilaterálne zmluvy  

s vysokými školami vo Viedni, Ukrajine a pod. T. č. sa pripravuje stretnutie koordinátorov 

programu Erasmus+. 

 



Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková podala informácie o úprave miezd, o odovzdaní 

účtovnej uzávierky, vykonanej inventarizácii, úpravách priestorov fakulty a o riešení 

havarijného stavu potrubí na Šoltésovej ul. 4. a ďalších postupoch oddelenia pri 

zabezpečovaní chodu fakulty. 

 

Predsedníčka AS UK PdF  PhDr. Katarína Cabanová, PhD. podala informáciu z AS UK 

o návrhu vedenia UK o návrhu doplnku  Štatútu UK  týkajúcej sa súčastí UK v Bratislave, 

ktorá bude predmetom rokovania AS UK. Ide o zriadenie UVP ako samostatne hospodáriacej 

jednotky, ktorá je napojená na rozpočet UK s názvom Univerzita Komenského v Bratislave, 

Vedecký park (UVP UK) s účinnosťou od 15.5.2015. Nová súčasť UK bude hospodáriť 

s finančnými prostriedkami pridelenými Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

na príslušný kalendárny rok. Zároveň informovala o prijatom uznesení AS Filozofickej 

fakulty UK . Po diskusii k predmetnej problematike AS UK PdF hlasoval o prijatí stanoviska 

k danej problematike.   

   

Výsledok hlasovania: schválené 

Za: 15  Proti: 0  Zdržal sa hlasovania: 0 

 

Uznesenie č. 8/3.2015:  

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

znenie stanoviska akademického senátu fakulty týkajúce sa návrhu vedenia UK o zmene 

Štatútu UK, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 tejto zápisnice.  

         

11. Rozličné 

 

Na konci predsedníčka AS UK PdF poďakovala prítomným členom AS UK PdF, ako aj 

vedeniu fakulty. 

V Bratislave 4. 3. 2015 

Zápisnicu zapísal: JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. 

Zápisnicu overil: Róbert Zsembera 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

    predsedníčka AS UK PdF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha : 1 

 

 

 

STANOVISKO 

 

Akademického senátu Pedagogickej  fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

zo dňa 4. 3. 2015 týkajúce sa návrhu vedenia UK o zmene Štatútu UK 

 

AS UK PdF  zastáva názor, že pred zriadením UVP ako samostatne hospodáriacej súčasti UK 

s názvom Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (UVP UK) s účinnosťou od 

15.5.2015 a vzhľadom na návrh organizačného poriadku UVP UK , čl. 10, ods. 4, písm. a): 

 

„UVP UK hospodári v danom roku s: 

a) finančnými prostriedkami z dotácie pridelenej Ministerstvom školstva SR na 

príslušný kalendárny rok, ktorú rozdeľuje rektor UK súčastiam podľa metodiky delenia 

dotácie;“ 

 

má byť rektorom predložená a schválená metodika delenia dotácie vzhľadom na financovanie,  

novo  zriadenej  súčasti UK ktorou je UVP UK (ďalej aj „park“) a ktorá je jednou zo súčastí 

UK ako samostatne hospodáriaca jednotka. Vzhľadom na novú situáciu je súčasný stav 

financovania pre jednotlivé súčasti UK neprehľadný. 

V situácii, keď všetky súčasti sa budú svojimi výkonmi, za ktoré dostane UK pridelené 

finančné prostriedky zo štátnej dotácie, podieľať na dofinancovaní parku, má byť zrejmý 

podiel jednotlivých súčastí UK vrátane Rektorátu UK. 

Keďže v roku 2015 pôjde o financovanie nákladov parku len na časť roka 2015, mal by byť 

predložený aj predpokladaný návrh objemu finančných prostriedkov na park z tých 

prostriedkov, ktoré dostane UK pridelené zo štátnej dotácie na r. 2016. 

Rektor UK by mal v metodike deklarovať, či uvedené prostriedky z rozpočtu UK pre park 

budú vnútro inštitucionalizovanou pôžičkou alebo akým spôsobom sa vrátia v budúcnosti 

fakultám. 

V metodike by malo byť ďalej jednoznačne uvedené, ako sa budú rátať výkony pracovníkov 

parku, ktorí sú zároveň pracovníkmi fakulty. Ak sa budú výkony pracovníkov parku rátať do 

výkonu fakulty, tak fakulta by mala financovať ich celkové náklady, vrátane nákladov na 

mzdy, odvody a na prevádzku (mzdy riadiacich pracovníkov parku, energie a pod.). 

 

UVP UK bude samostatne hospodáriaca súčasť UK na podobnej úrovni ako fakulty, avšak 

bez akademickej samosprávy. AS UK PdF navrhuje, aby do organizačného poriadku parku 

boli vložené ustanovenia o volených akademických orgánoch a ich kompetenciách, podobne 

ako na fakultách, ktoré by boli účinné po prechodnom období od 1.1. 2017. 

  

 

AS UK PdF 


