Zá pisnica zo za sadnutia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK
dňa 23. 11. 2016
Začiatok zasadnutia:
12:30
Miesto konania zasadnutia: R-125 (Račianska ul. č. 59)
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie a privítanie nových členov AS PdF UK.
2. Kontrola uznesení.
3. Študentská agenda.
4. Doplnenie komisií AS PdF UK o nových členov.
5. Štatút PdF UK.
6. Voľba prodekana pre vedu a doktorandské štúdium.
7. Výška školného a vybraných poplatkov a pre AR 2017/2018.
8. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku UK PdF.
9. Nájom nehnuteľného majetku - bufet v budove fakulty na Šoltésovej ul.
10. Informácie z Vedenia UK PdF.
11. Informácie z AS UK.
12. Rozličné.
1. Otvorenie a privítanie hostí.
Zasadnutie Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
otvorila a viedla predsedníčka senátu dr. Katarína Cabanová. V úvode vyzvala novozvolených
členov študentskej časti AS PdF UK, aby sa krátko predstavili a poznamenala, že voľby
prebehli bez pripomienok volebnej komisie.
Predložila prítomným zmenu programu rokovania AS.
Návrh zmeny programu:
1. Otvorenie a privítanie nových členov AS PdF UK.
2. Kontrola uznesení.
3. Štatút PdF UK.
4. Výška školného a vybraných poplatkov 2017/2018.
5. Dodatok č. 2 k študijnému poriadku PdF UK.
6. Doplnenie komisií nových členov AS PdF.
7. Voľba prodekana pre vedu a doktorandské štúdium.
8. Zmena garantov a spolugarantov študijných programov.
9. Nájom nehnuteľného majetku - bufet v budove na Šoltésovej ul. č 4.
10. Informácie z vedenia PdF UK.

11. Informácie z AS UK.
12. Rozličné.
HLASOVANIE:
ZA- 15
PROTI- 0
ZDRŽALO SA- 0
Uznesenie č. 1/11/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
program riadneho zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave konaného dňa 23. 11. 2016 v znení navrhnutých zmien a doplnení.
2. Kontrola uznesení
Predsedníčka AS PdF konštatovala, že uznesenia sú splnené.
3. Štatút PdF UK
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila AS PdF UK návrh nového Štatútu Univerzity
Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty. Do diskusie sa zapojil prof. Lysý, predseda
Právnej a etickej komisie AS PdF UK a konštatoval, že právna a etická komisia odporúča
predložený Štatút UK PdF schváliť. Následne členka študentskej časti AS PdF UK Z.
Pállová vzniesla technické pripomienky k zmene štatútu. K pripomienkam sa vyjadril Bc. R.
Zsembera a tiež Dr. A. Hamranová.
Predsedníčka AS PdF UK Dr. Cabanová dala hlasovať o schválení Štatútu UK PdF
s úpravami technických pripomienok.
HLASOVANIE:
ZA- 15
PROTI- 0
ZDRŽALO SA- 0
Uznesenie č. 2/11/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Štatút Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty s pripomienkami.

4. Výška školného a vybraných poplatkov 2017/2018
Dekanka fakulty prof. Vančová oboznámila členov senátu s predloženým materiálom.
Následne na to nasledovala diskusia, do ktorej sa zapojil Bc. M. Gápa s otázkou ohľadne
výšky poplatkov za prihlášky na štúdium. Na otázku reagovala prof. Vančová, ktorá

zdôvodnila rozdielnosť medzi výškami poplatkov za prihlášky na jednotlivých katedrách
a pripomenula, že hranice daných súm sa neprekročili. Ďalej zdôvodnila výšku samotných
poplatkov vzhľadom na formu prihlášky a náklady fakulty. Do diskusie sa tiež zapojila Dr.
Hamranová a doplnila, že suma za prihlášku závisí tiež od veľkosti fakulty.
Predsedníčka Dr. K. Cabanová iniciovala hlasovanie o výške školného a vybraných
poplatkoch.
HLASOVANIE:
ZA- 15
PROTI- 0
ZDRŽALO SA- 0
Uznesenie č. 3/11/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
návrh dekanky UK PdF, ktorým sa určuje výška školného a vybraných poplatkov na
akademický rok 2017/2018.
5. Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku PdF UK
Dekanka prof. Vančová predložila návrh dodatku č. 2 k Študijnému poriadku PdF UK,
vyplývajúci z dodatku č. 3 Študijného poriadku UK. Predsedníčka vyzvala Dr. D. Blight aby
ako členka pedagogickej komisie AS UK informovala AS PdF UK o navrhovanej zmene započítať známky z predmetov štátnej skúšky do celkového váženého študijného priemeru.
HLASOVANIE:
ZA- 15
PROTI- 0
ZDRŽALO SA- 0
Uznesenie č. 4/11/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 1/2013 Študijný poriadok Univerzity Komenského
v Bratislave, Pedagogickej fakulty.
6. Doplnenie komisií AS PdF o nových členov
Jednotliví členovia AS PdF UK, ktorí ešte nie sú v žiadnej z komisií sa postupne vyjadrili
o akú komisiu by mali záujem.
HLASOVANIE:
ZA- 15
PROTI- 0
ZDRŽALO SA- 0

Uznesenie č. 5/11/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 ods.
3 Rokovacieho poriadku AS UK PdF na základe verejného hlasovania schvaľuje:
a) Mgr. Martina Kuruca, PhD. za člena Pedagogickej komisie AS UK PdF,
b) Mária Obročníka za člena Finančnej komisie AS UK PdF,
c) Bc. Maroša Gápu za člena Finančnej komisie AS UK PdF a člena Komisie AS UK PdF pre
rozvoj a vedu,
d) Patrika Kozára za člena Komisie AS UK PdF pre rozvoj a vedu,
e) Zuzanu Pallovú za členku Pedagogickej komisie AS UK PdF.
7. Voľba prodekana pre vedu a doktorandské štúdium
Na úvod dekanka fakulty poďakovala aktuálnej prodekanke pre vedu a doktorandské štúdium
prof. D. Tarcsiovej za jej dlhoročnú a výbornú prácu vo funkcii. Následne na to oboznámila
členov senátu s nomináciou novej kandidátky do funkcie - doc. E. Partovej, pričom vyzdvihla
jej doterajšie pracovné skúsenosti, ktorými zdôvodnila adekvátnosť jej nominácie do tejto
funkcie. K návrhu do funkcie sa vyjadrila aj doc. E. Partová, ktorá poďakovala za dôveru jej
vyjadrenú a doplnila niekoľko informácii o sebe. Zároveň odpovedala Dr. Blight, že prioritou
v rámci jej funkčného obdobia bude zvýšenie kvality doktorandského štúdia.
Následne predsedníčka AS PdF UK Dr. K. Cabanová zahájila hlasovanie a odovzdala slovo
Dr. M. Šulovskej, členke volebnej komisie PdF, ktorá inštruovala členov AS PdF
o podmienkach priebehu tajných volieb.
HLASOVANIE:
ZA- 13
PROTI- 0
ZDRŽALO SA- 2
Uznesenie č. 6/11/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na základe
tajného hlasovania schvaľuje návrh dekanky UK PdF na vymenovanie doc. RNDr. Edity
Partovej, CSc. do funkcie prodekanky UK PdF pre vedu a doktorandské štúdium.
Doc. E. Partová poďakovala za zvolenie do funkcie prodekana pre vedu a doktorandské
štúdium, za prejavenú dôveru a ďalej vyjadrila potešenie ohľadom nadchádzajúcej
spolupráce. Dekanka fakulty prof. Vančová auditóriu uviedla, že k vymenovaniu príde
s účinnosťou od 1. 1. 2017.

8. Zmena garantov a spolugarantov študijných programov
Dekanka fakulty prof. Vančová predložila na prerokovanie AS PdF zmenu garantov
a spolugarantov nasledovne:
a) zmenu garanta študijného programu Učiteľstvo pedagogicky v kombinácii, bakalársky
stupeň štúdia, denná a externá forma štúdia, z doc. PaedDr. Márie Pisoňovej, PhD. na
doc. PhDr. Zlaticu Bakošovú, CSc.
b) zmenu garanta študijného programu Učiteľstvo pedagogicky v kombinácii,
magisterský stupeň štúdia, denná a externá forma štúdia, z doc. PaedDr. Márie
Pisoňovej, PhD. na doc. PhDr. Zlaticu Bakošovú, CSc.

c) zmenu garanta študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo,
bakalársky stupeň štúdia, denná a externá forma štúdia, z doc. PhDr. Zlatici
Bakošovej, CSc. na doc. PaedDr. Jitku Prevendárovú, PhD.
d) zmenu spolugaranta a zabezpečujúceho docenta v doktorandskom študijnom programe
Didaktika cudzích jazykov a literatúr z doc. PhDr. Daniela Lančariča, PhD. na doc.
Mgr. Andreu Mikulášovú, PhD.

HLASOVANIE:
ZA- 15
PROTI- 0
ZDRŽALO SA- 0
Uznesenie č. 7/11/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval
návrhy zmien v zabezpečovaní študijných programov a odporúča dekanke UK PdF predložiť
ich Vedeckej rade Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave:
a)zmenu garanta študijného programu Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, bakalársky stupeň štúdia,
denná a externá forma štúdia, z doc. PaedDr. Márie Pisoňovej, PhD. na doc. PhDr. Zlaticu Bakošovú,
CSc.
b)zmenu garanta študijného programu Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii, magisterský stupeň štúdia,
denná a externá forma štúdia, z doc. PaedDr. Márie Pisoňovej, PhD. na doc. PhDr. Zlaticu Bakošovú,
CSc.
c)zmenu garanta študijného programu Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo, bakalársky stupeň
štúdia, denná a externá forma štúdia, z doc. PhDr. Zlatici Bakošovej, CSc. na doc. PaedDr. Jitku
Prevendárovú, PhD.
d)zmenu spolugaranta a zabezpečujúceho docenta v doktorandskom študijnom programe Didaktika
cudzích jazykov a literatúr z doc. PhDr. Daniela Lančariča, PhD. na doc. Mgr. Andreu Mikulášovú,
PhD.

9. Nájom nehnuteľného majetku - bufet v budove na Šoltésovej ul. č 4

Mgr. Poláčiková informovala členov AS PdF UK o ukončení spolupráce s majiteľom bufetu
na Šoltésovej ul. č. 4 a následne aj o hľadaní nového. Prof. Letz vystúpil s otázkou ohľadom
zriadenia bufetu aj v budove na Račianskej ul. č. 59. Prof. A. Vančová predložila niekoľko
argumentov v zmysle technických a priestorových možností budovy a o možnostiach
stravovania sa v blízkom okolí.

10. Informácie z vedenia PdF UK

Dekanka prof. Vančová informovala členov senátu o rokovaní s vedením Univerzity s cieľom
rozširovania medzifakultných študijných programov, o podmienkach spolupráce a stanovení
pravidiel. Ako ďalšie podala informácie ohľadom príprav na oslavy 70. výročia založenia
Pedagogickej fakulty UK, o pripravovanom slávnostnom programe, ktorý sa uskutoční
v priestoroch auly v budove UK na Šafárikovom námestí dňa 7.12.2016. K tomu podotkla, že
k tejto príležitosti je pripravená aj špeciálna publikácia. Na záver informovala členov senátu
o výdavkoch na praxe študentov, o sprístupňovaní akademického prostredia pre študentov so
ŠP a o oprave strechy na Šoltésovej ul. č. 4.
Prodekanka Dr. A. Hamranová informovala členov AS PdF UK:
o príprave novej smernice o udelených štipendiách a oceneniach,
o začínajúcom pribúdaní prihlášok od nových uchádzačov o štúdium,
o spolupráci s UMB v Banskej Bystrici na národnom projekte týkajúcom sa pedagogických
praxí.
Tajomníčka PdF Mgr. Poláčiková informovala členov senátu o zrealizovanom školení BOZP,
o plánovaných stavebných úpravách jednej toaliet na Šoltésovej ul. na bezbariérovú a ďalej
ohľadom predpokladaných výdavkov na rok 2017.
Prodekanka prof. D. Tarcsiová, informovala senát o projektoch APVV, končiacich projektoch
VEGA a KEGA, o grantoch UK a na záver vyslovila poďakovanie AS PdF UK a vedeniu
fakulty za dobré vzťahy a spoluprácu počas jej funkčného obdobia.
Prodekanka Dr. Faithová informovala senát o priebehu tzv. minierazmu, o jeho pozitívnych
ohlasoch zo strany študentov stredných škôl, ktorí navštívili našu fakultu.
Dr. Osaďan informoval senát o prebiehajúcej migrácii učiteľských mailových schránok na
nový server, ktorý je priestorovo objemnejší a výkonnejší.
11. Informácie z AS UK
Dr. Cabanová, Dr. Blight informovali o aktualitách z AS UK.

12. Rozličné
Člen RVŠ Dr. Malovecký informoval o dokumente Národný program rozvoja výchovy a
vzdelávania pre oblasť vysokého školstva. K tomuto materiálu vznikla rozprava.

Na záver poďakovala predsedníčka AS PdF UK
zasadnutie senátu.

Dr. K. Cabanová za účasť a ukončila

V Bratislave 23.11.2016
Zapísal: Mário Obročník
Overil: Mgr. Martin Kuruc, PhD.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

