Zá pisnica zo za sadnutia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK
dňa 1. 3. 2017
Začiatok zasadnutia:
12:30
Miesto konania zasadnutia: R-125 (Račianska ul. č. 59)
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Výsledky elektronického hlasovania
4. Organizačné opatrenie č.1/2017 a č.2/2017
5. Výročná správa o stave a činnosti PdF UK za rok 2016
6. Harmonogram AR 2017/2018
7. Študijný program LP
8. Zmena garanta
9. Informácie z vedenia UK PdF
10. Informácie z AS UK
11. Rozličné
1. Otvorenie a privítanie hostí.
Zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
otvorila a viedla predsedníčka senátu Dr. Cabanová.
Schválenie programu zasadnutia AS PdF UK
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Výsledky elektronického hlasovania
4. Organizačné opatrenie č. 1/2017 a č.2/2017
5. Výročná správa o stave a činnosti PdF UK za rok 2016
6. Harmonogram AR 2017/2018
7. Nápojové automaty
8. Študijný program Liečebná pedagogika (Mgr., denná a externá forma)
9. Zmena garanta a subgaranta a ďalšieho zabezpečujúceho docenta
10. Zmena v akreditačných spisoch KAJL
11. Informácie z vedenia UK PdF
12. Rozličné
HLASOVANIE:
ZA – 17

PROTI – 0
ZDRŽALO SA – 0
2. Kontrola uznesení
Predsedníčka AS PdF konštatovala, že uznesenia sú splnené.
3. Výsledky elektronického hlasovania - Ponuka magisterského štúdia pre AR 2017/2018
Predsedníčka AS PdF oboznámila senát s výsledkami elektronického hlasovania k materiálu
Ponuka magisterského štúdia pre AR 2017/2018, ktorý predložila dekanka PdF UK prof. Alica
Vančová, z dôvodu pridania medzifakultných študijných programov.
Uznesenie č. 1/2/2017
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
predložený materiál Ponuka magisterského štúdia pre AR 2017/2018.
HLASOVANIE:
ZA – 15
PROTI – 0
ZDRŽALO SA – 0
NEHLASOVALO – 6
4. Organizačné opatrenia č. 1/2017 a č.2/2017
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila v zmysle príslušných ustanovení relevantných
právnych noriem a interných predpisov UK a PdF UK v Bratislave AS PdF UK návrh
Organizačné opatrenie č. 1/2017, zmenu v platnej a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre
pracovných miest UK PdF Bratislava na pracovisku Ústav umelecko-edukačných štúdií,
Katedra hudobnej výchovy.
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila v zmysle príslušných ustanovení relevantných
právnych noriem a interných predpisov UK a PdF UK v Bratislave AS PdF UK návrh
Organizačné opatrenie č. 2/2017, zmenu v platnej a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre
pracovných miest UK PdF Bratislava na pracovisku Ústav pedagogických vied a štúdií,
Centrum pedagogického výskumu.
Uznesenie č. 2/2/2017
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Organizačné opatrenie č. 1/2017.
HLASOVANIE:
ZA – 17
PROTI – 0
ZDRŽALO SA – 0

Uznesenie č. 3/2/2017
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Organizačné opatrenie č. 2/2017.
HLASOVANIE:
ZA – 17
PROTI – 0
ZDRŽALO SA - 0
5. Výročná správa o stave a činnosti PdF UK za rok 2016
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila AS PdF UK Výročnú správu o stave a činnosti PdF
UK za rok 2016. V rámci diskusie Dr. Minarovičová uviedla svoje pripomienky, upozornila na
niekoľko preklepov.
Uznesenie č. 4/2/2017
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Výročnú správu o stave a činnosti PdF UK za rok 2016 so zapracovanými pripomienkami.
HLASOVANIE:
ZA – 17
PROTI – 0
ZDRŽALO SA – 0

6. Harmonogram AR 2017/2018
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila AS PdF UK Harmonogram AR 2017/2018. Materiál
podrobne vysvetlila prodekanka Hamranová. V diskusii doc. Matej upozornil na potrebu
optimalizovať realizáciu magisterských praxí, keď sú v kolízii s výučbou s plnením študijných
povinností v priebehu semestra. Senátor Bc. Gápa sa vyjadril k organizácií praxí na školách.
Považuje ich za komplikované. V následnej diskusii k bodu Harmonogram AR 2017/2018
navrhla predsedníčka senátu Dr. Cabanová vyčleniť tému praxí ako osobitný bod na niektorom
z rokovaní pedagogickej komisie senátu.

Uznesenie č. 5/2/2017
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Výročnú správu o stave a činnosti PdF UK za rok 2016 s pripomienkami.
HLASOVANIE:
ZA – 17
PROTI – 0
ZDRŽALO SA – 0

7. Nápojové automaty
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila AS PdF UK žiadosť na schválenie prenájmu
priestorov na prevádzku nápojového automatu v budove Pedagogickej fakulty UK
na Šoltésovej 4, Bratislava.
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila AS PdF UK žiadosť na schválenie prenájmu
priestorov na prevádzku automatu na kávu v budove Pedagogickej fakulty UK na Račianskej
59, Bratislava.
V diskusii sa doc. Matej sa zaujímal o možnosť zavedenia štandardu pitného režimu. Mgr.
Poláčíková, vysvetlila ťažkosti s jeho zavedením. Dekanka fakulty prof. Vančová upozornila
na finančnú náročnosť takejto myšlienky.
Uznesenie 6/2/2017
AS PdF UK schvaľuje prenájom priestorov na prevádzku nápojového automatu v budove
Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej 4, Bratislava.
HLASOVANIE:
ZA – 16
PROTI – 0
ZDRŽALO SA – 1

Uznesenie 7/2/2017
AS PdF UK schvaľuje prenájom priestorov na prevádzku nápojového automatu v budove
Pedagogickej fakulty UK na Račianskej 59, Bratislava.
HLASOVANIE:
ZA – 16
PROTI – 1
ZDRŽALO SA – 0

8. Študijný program Liečebná pedagogika (Mgr., denná a externá forma)
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila na prerokovanie AS PdF akreditačný spis študijného
programu Liečebná pedagogika (Mgr., denná a externá forma).
Po predstavení spisu dekankou prof. Vančovou, zhrnula prodekanka Hamranová
najzávažnejšie vecné pripomienky k predloženému spisu: počty kreditov, nesprávne definované
podmienky prijatia na magisterský stupeň, nemožnosť financovania navrhnutého rozsahu praxí.

Uznesenie 8/2/2017

Akademický senát PdF UK odporučil predložený akreditačný spis študijného programu
Liečebná pedagogika (Mgr., denná a externá forma) prepracovať podľa pripomienok.
9. Zmena garantov a spolugarantov študijných programov
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila na prerokovanie AS PdF UK zmenu garanta,
ďalšieho zabezpečujúceho docenta a spolugaranta nasledovne:
- v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Bc. a Mgr. stupeň štúdia v
dennej a externej forme zmenu garanta z doc. PhDr. Daniela Lančariča, PhD. na doc. PaedDr.
Janu Javorčíkovú, PhD.
- v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc. a Mgr.
stupeň, denná a externá forma – ďalší zabezpečujúci docent doc. PaedDr. Jana Javorčíková,
PhD.
HLASOVANIE:
ZA – 15
PROTI – 0
ZDRŽALO SA – 2

- zmena spolugaranta pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v
študijnom odbore 7553 (1.1.10.) Odborová didaktika z doc. PhDr. Daniela Lančariča, PhD. na
doc. Mgr. Andreu Mikulášovú, PhD.
HLASOVANIE:
ZA – 17
PROTI – 0
ZDRŽALO SA – 0
10. Zmena predmetov v akreditačných spisoch KAJL
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila na prerokovanie AS PdF zmeny v ŠP Učiteľstvo
anglického jazyka a literatúry Bc./Mgr. (denná/externá forma) a Učiteľstvo anglického jazyka
a literatúry (v kombinácii) Bc./Mgr. (denná/externá forma) – zmena predmetu v študijnom
pláne, zmeny v odporúčanej študijnej ceste a v podmieňujúcich predmetoch. Príčiny podrobne
vysvetlila doc. G. Lojová:
- Zmena predmetu v študijnom pláne v akreditačnom spise študijného programu Bc.
24774 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednoodborové štúdium) a Bc. 105559
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednoodborové externé štúdium) v 1. stupni
štúdia nahradiť pôvodne zaradený povinný predmet
B-ANJd-032/2014 didaktika anglického jazyka pre predškolský vek I
B-ANJex-032/2014 didaktika anglického jazyka pre predškolský vek I
predmetom:
B-ANJde/2017 úvod do aplikovanej psycholingvistiky.

B-ANJex/2017 úvod do aplikovanej psycholingvistiky.
- Zmeny v odporúčanej študijnej ceste podľa predloženého materiálu
- Zrušenie / zmena podmieňujúcich predmetov podľa predloženého materiálu

Uznesenie 9/2/2017
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval
zmeny v ŠP Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Bc./Mgr. (denná/externá forma) a
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc./Mgr. (denná/externá forma) –
zmena predmetu v študijnom pláne v odporúčanej študijnej ceste a v podmieňujúcich
predmetoch.
HLASOVANIE:
ZA- 17
PROTI- 0
ZDRŽALO SA- 0
11. Informácie z vedenia PdF UK
Dekanka fakulty prof. Alica Vančová
- informovala o diskusii v rámci UK o rozpise dotácie na rok 2017 a o otázke zohľadnenia
valorizácie

Prodekanka Dr. Hamranová informovala
- o aktuálnom stave prihlasovania na štúdium na PdF UK, ktoré stále prebieha, zatiaľ je 625
prihlásených a ďalej pokračuje, prihlášok je už teraz rovnako ako minulý rok
- o priebehu štátnic v januári 2017
- o harmonograme praxí v LS 2016/2017, o cvičných školách a problematike praxí pre predmety
psychológia a pedagogika
- o príprave harmonogramu tvorby rozvrhu na AR 2017/2018
- o príprave projektu pedagogických fakúlt v SR v spolupráci s MPC v Banskej Bystrici

Prodekanka Dr. Faithová informovala
- o náročnosti prác na katalógu
- o riadnych a doplňujúcich VK na mobility Erasmus+ v súvislosti s poklesom záujmu študentov
o zahraničné mobility, (fakulta má k dispozícii 260 miest.

V diskusii k tomuto bodu sa senátori z radov študentov pokúsili vysvetliť príčiny menšieho
záujmu študentov o ERASMUS+ obavami z predlženia štúdia. Doc. Matej povzbudzoval
študentov k využívaniu zahraničných pobytov; prodekanka a dr. Hamranová vyvrátila obavy
študentov podrobným vysvetlením uznávania predmetov. Dr. Malovecký napokon spomenul
konkrétne pozitívne skúsenosti s uznávaním predmetov na KRJL, ktorá má intenzívne a
dlhoročné skúsenosti s vysielaním študentov na mobility
- spomenula pozitívne skúsenosti študentov, ktorí si predlžujú pobyt v druhom semestri
ERASMUS+ aj napriek nulovému grantu v druhom semestri pobytu a komplikovanosť pobytov
CEEPUS.
- ocenila KRJL

Prodekanka doc. Partová informovala
- o zverejnení tém dizertačných prác
- o rozvrhu doktorandského štúdia v LS 2016/2017
- o stave príprava katedrových kôl ŠVOUČ
- o príprave inovácie pravidiel ŠVOUČ, ktorá otvorí širšie možnosti zapojenia sa študentov do
súťaže

Prodekan dr. Osaďan informoval:
- o ankete hodnotenia učiteľov študentmi
- o upgrade počítačového hniezda v budove na Račianskej
- o inovácii kabeláže počítačovej siete na Šoltésovej
- o migrácii emailových schránok v gescii rektorátu, aktuálne je premigrovaných 37% schránok
PdF UK

Tajomníčka fakulty Mgr. Poláčiková informovala:
- o odchode pani Pavlákovej do dôchodku, agendu prevzala pani Rakovská, následne došlo k
ďalším presunom v poverení úlohami v rámci administratívnych činností na dekanáte
- o EO spracovaní účtovnej uzávierky za rok 2016
- o tom, že bufet na Šoltésovej je v štádiu záverečnej fázy prípravy na nové otvorenie
- o nápojových automatoch

12. Rozličné
Senátorka Pallová navrhla v budúcnosti koordinovať kalendár zasadnutí AS PdF UK s
kalendárom plánovaných zasadnutí komisií AS UK tak, aby nedochádzalo k časovým kolíziám.

Člen RVŠ SR za PdF UK Dr. Malovecký informoval o dokumente ministerstva nazvanom
Akčný plán NPRVV na rok 2017, ktorý bol preposlaný členom AS PdF UK.

V Bratislave 1.3.2017
Zapísal: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Overila: Zuzana Pallová
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

