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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty 

UK v Bratislave dňa 29. 3. 2019 

Začiatok zasadnutia: 10:00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: R-112, Račianska ul. č. 59, Bratislava 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Návrh programu zasadnutia: (podľa pozvánky) 

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení  

3. Návrh na vymenovanie a doplnenie nového člena Štipendijnej komisie PdF UK 

4. Akreditačný spis nového magisterského študijného programu sociálna práca v 

dennej a externej forme štúdia v slovenskom jazyku 

5. Akreditačný spis nového magisterského študijného programu sociálna práca v 

dennej forme štúdia v anglickom jazyku 

6. Voľba člena volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK 

7. Návrh organizačnej zmeny č.1/2019 

8. Návrh na schválenie vymenovania prodekana pre umeleckú činnosť 

9. Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK 

10. Návrhy vymenovania členov Vedeckej rady UK PdF v Bratislave na funkčné 

obdobie 2019 – 2023 

11. Rokovací poriadok AS PdF UK 

12. Výročná správa o stave a činnosti Pedagogickej fakulty UK v Bratislave za rok 

2018 

13. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2018 a január až marec 2019 

14. Žiadosť prenájmu priestorov- nápojový automat 

15.  Informácie z vedenia 

16.  Rôzne 

 

Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. 

Priebeh zasadnutia: 

1. Otvorenie 

Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. privítal členov AS PdF UK a členov 

vedenia PdF UK. Úvodom rokovania navrhol doplnenie programu o nové body č. 11 Výška 

školného a vybraných poplatkov v AR 2019/2020 na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Pedagogickej fakulte, a č. 12 Harmonogram štúdia na AR 2019/2020 (opravená verzia). 

Predseda AS PdF UK požiadal členov AS PdF UK o stanovisko k takémuto návrhu a dal 

hlasovať o doplnení programu zasadnutia podľa uvedeného návrhu a o programe rokovania ako 

celku v nasledovnom poradí bodov: 

1. Otvorenie  

2. Kontrola uznesení  

3. Návrh na vymenovanie a doplnenie nového člena Štipendijnej komisie PdF UK 
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4. Akreditačný spis nového magisterského študijného programu sociálna práca v 

dennej a externej forme štúdia v slovenskom jazyku 

5. Akreditačný spis nového magisterského študijného programu sociálna práca v 

dennej forme štúdia v anglickom jazyku 

6. Voľba člena volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK 

7. Návrh organizačnej zmeny č. 1/2019 

8. Návrh na schválenie vymenovania prodekana pre umeleckú činnosť 

9. Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK 

10. Návrhy vymenovania členov Vedeckej rady UK PdF v Bratislave na funkčné 

obdobie 2019 – 2023 

11. Výška školného a vybraných poplatkov v AR 2019/2020 na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte 

12. Harmonogram štúdia na AR 2019/2020 (opravená verzia) 

13. Rokovací poriadok AS PdF UK 

14. Výročná správa o stave a činnosti Pedagogickej fakulty UK v Bratislave za rok 

2018 

15. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2018 a január až marec 2019 

16. Žiadosť prenájmu priestorov- nápojový automat 

17.  Informácie z vedenia 

18.  Rôzne 

 

HLASOVANIE :    ZA 17,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 0 

Uznesenie č. 1/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave schvaľuje program zasadnutia AS PdF UK v Bratislave dňa 29. 3. 2019 v znení 

pozmeňujúcich návrhov. 

2. Kontrola uznesení  

Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. konštatoval, že uznesenia AS PdF UK 

boli splnené. 

3. Návrh na vymenovanie a doplnenie nového člena Štipendijnej komisie PdF UK 

Pani dekanka doc. RNDr. Edita Partová, CSc. informovala, že na základe žiadosti pani 

prodekanky pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežky Hamranovej, PhD., z dôvodu 

personálnych zmien, predkladajú návrh na vymenovanie a doplnenie nového člena Štipendijnej 

komisie PdF UK Mgr. Evu Grožákovú, referentku ŠO. Nahradí I. Martincovú, ktorá už nie 

je ako referentka na ŠO.  

 

Navrhované nové zloženie:  

Predsedníčka:  PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 

Členovia:  Mgr. Michaela Hroncová, vedúca ŠO 

  Mgr. Eva Grožáková, referentka ŠO 
 

HLASOVANIE :    ZA 17,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 0 

Uznesenie č. 2/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje Mgr. Evu Grožákovú na vymenovanie a doplnenie za nového člena 

Štipendijnej komisie PdF UK. 
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4. Akreditačný spis nového magisterského študijného programu Sociálna práca v 

dennej a externej forme štúdia v slovenskom jazyku 

Pani prodekanka pre rozvoj fakulty doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. predstavila akreditačný 

spis nového magisterského študijného programu Sociálna práca v dennej a externej forme 

štúdia v slovenskom jazyku. Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. otvoril 

diskusiu k tomuto bodu. Do diskusie sa zapojili Mgr. Katarína Minarovičová, PhD., ktorá 

upozornila na drobné preklepy v spise a pýtala sa, ako sú stanovené kritériá výberu jednotlivých 

študijných špecializácií, ktorých je 7, ako budú postupovať v prípade, že sa neotvorí daná 

špecializácia v druhom roku štúdia, a študent bude potrebovať opakovať povinný predmet, 

ktorý v inej špecializácii nie je – a tiež, ako budú naplnené počty študentov na kurzoch, koľko 

max. špecializácií bude v roku ponúknutých. Pani prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. 

Anežka Hamranová, PhD. povedala, že s nimi nebol spis konzultovaný. Pani prodekanka pre 

rozvoj fakulty doc. Lopúchová odpovedala, že je to v kompetencii garantov a katedry. Verí, že 

sa podarí prilákať na štúdium sociálnej práce v magisterskom štúdiu danou zmenou viac 

študentov.  

Po diskusii dal predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. hlasovať o tomto bode 

programu. 

HLASOVANIE :    ZA 16,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 1 

Uznesenie č. 3/3/2019  Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave odporúča predložiť Vedeckej rade Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave Akreditačný spis nového magisterského študijného programu 

Sociálna práca v dennej a externej forme štúdia v slovenskom jazyku. 

 

5. Akreditačný spis nového magisterského študijného programu Sociálna práca v 

dennej forme štúdia v anglickom jazyku 

Pani prodekanka pre rozvoj fakulty doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. predstavila akreditačný 

spis nového magisterského študijného programu Sociálna práca v dennej forme štúdia 

v anglickom jazyku. Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. otvoril diskusiu 

k tomuto bodu. Do diskusie sa nikto nezapojil, a tak dal predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír 

Malovecký, PhD. hlasovať o tomto bode programu. 

 

HLASOVANIE :    ZA 16,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 1 

Uznesenie č. 4/3/2019  Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave odporúča predložiť do Vedeckej rady Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave Akreditačný spis nového magisterského študijného programu 

Sociálna práca v dennej forme štúdia v anglickom jazyku. 

 

6. Voľba člena volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK 

Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. vysvetlil, že podľa Zásad volieb do AS 

PdF UK nemohol byť Patrik Kozár členom Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK, keďže 

členstvo Patrika Kozára vo Volebnej a mandátovej komisii AS PdF UK nebolo zlučiteľné s jeho 

kandidatúrou vo voľbách do AS PdF UK. Z uvedeného dôvodu bola podľa Zásad volieb do AS 

PdF UK za členku Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK vymenovaná predsedom AS 

PdF UK PhDr. Mária Medveczká, PhD., ktorej členstvo v tejto komisii zaniklo konaním 
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zasadnutia AS PdF UK ako to určujú Zásady volieb do AS PdF UK. V nadväznosti na uvedené 

predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. navrhuje za člena volebnej a mandátovej 

komisie AS PdF UK študenta Patrika Kozára. Patrik Kozár následne vyjadril svoj súhlas 

s kandidatúrou. Žiadne ďalšie návrhy členovia AS PdF UK nedali, ani žiadne pripomienky. 

Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. dal hlasovať o tomto bode programu. 

 

HLASOVANIE :    ZA 17,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 0 

Uznesenie č. 5/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave zvolil Patrika Kozára za člena volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK. 

 

7. Návrh organizačnej zmeny č. 1/2019 

Pani dekanka doc. RNDr. Edita Partová, CSc. predstavila návrh organizačnej zmeny č. 1/2019. 

Upozornila na zmenu v pôvodne zaslaných podkladoch, kde sa hovorilo o vytvorení jednej 

funkcie a pracovného miesta prodekana pre umeleckú činnosť pod priamym vedením dekana. 

Správne má byť, že žiada v platnej a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre pracovných 

miest UK PdF Bratislava na pracovisku dekanát o vytvorenie jedného úseku a pracovného 

miesta prodekana pre umeleckú činnosť pod priamym vedením dekana. Zmena 

v organizačnej štruktúre nadobúda platnosť dňom jej schválenia v AS PdF UK a účinnosť od 

1. 4. 2019. Pani dekanka predstavila náplň práce nového prodekana a predstavu, že do 

budúcnosti by pod pôsobnosť tohto prodekana spadala aj knižnica.  

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa zapojili: 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD., ktorá upozornila na procedurálny problém daného návrhu, 

ktorý sa má riešiť dodatkom k Organizačnému poriadku fakulty a nie ako Organizačná zmena. 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. upozornila, že pravdepodobne bude treba meniť 

Organizačný poriadok fakulty, v ktorom sa navrhovaná náplň práce nového prodekana pre 

umeleckú činnosť prelína/kryje s náplňou práce iných prodekanov. PhDr. M. Malovecký, PhD. 

upozornil, že Organizačná zmena mení aj Organizačný poriadok. JUDr. Marta Kečkéšová, PhD. 

skonštatovala, že Štatút PdF UK takúto zmenu umožňuje. Pani dekanka doc. PhDr. E. Partová, 

CSc. obhajovala potrebu vytvorenia daného úseku a nového miesta prodekana pre umeleckú 

činnosť, vzhľadom na rôznorodosť študijných programov na fakulte. PhDr. M. Malovecký, 

PhD. podotkol, že dekanka môže dať návrh na nový úsek a pracovné miesto prodekana ako 

taký a obsah s náplňou neskôr zmeniť napríklad v Organizačnom poriadku. 

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal hlasovať o tomto bode programu. 

HLASOVANIE :    ZA 12,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 5 

Uznesenie č. 6/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje Organizačnú zmenu č. 1/2019.  

 

8. Návrh na schválenie vymenovania prodekana pre umeleckú činnosť.  

Pani dekanka doc. RNDr. Edita Partová, CSc. predstavila návrh na schválenie vymenovania 

prodekana pre umeleckú činnosť: Mgr. art. Martina Ševčoviča, ArtD. V diskusii sa PhDr. 

Mojmír Malovecký, PhD. spýtal dr. Ševčoviča na jeho víziu. Mgr. art. M. Ševčovič, ArtD. 

predstavil potrebu vytvorenia nástrojov, ktoré budú zvyšovať a podporovať kvalitu umenia na 
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fakulte. Jeho kroky budú viesť k tomu, aby boli prospešné pre fakultu, je pripravený mať pod 

sebou aj knižnicu. Bc. Maroš Gápa sa spýtal, kde budú organizované kultúrne podujatia, či iba 

na pôde fakulty? Dr. Ševčovič si v prípade, že to bude možné, vie predstaviť aj externé 

prostredia. Dr. K. Cabanová dala do pozornosti dr. Ševčoviča možnosť spolupráce aj s novým 

prorektorom pre rozvoj UK Dr. R. Masarykom, ktorý pôsobil na PdF UK. Doc. RNDr. E. 

Partová, CSc. zdôraznila, že daný návrh nevznikol náhle, ale uvažovalo sa o ňom už dlhšie, ešte 

za pôsobenia bývalej pani dekanky. JUDr. M. Kečkéšová, PhD. skonštatovala, že je dobré, že 

bude odborník na danom mieste z umeleckej oblasti.  

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal hlasovať o tomto bode programu tajnou 

voľbou. Predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK PaedDr. Monika Šulovská, 

PhD. oboznámila členov AS PdF UK o spôsobe priebehu tajného hlasovania a o spôsobe 

úpravy hlasovacieho lístka. 

HLASOVANIE :    

Odovzdaných bolo 17 lístkov, neplatný: 1, platných 16. 

ZA: 16,     NEPLATNÝ: 1 

Uznesenie č. 7/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie prodekana pre umeleckú činnosť 

na PdF UK Mgr. art. Martina Ševčoviča, ArtD. s účinnosťou odo dňa schválenia 

v Akademickom senáte s platnosťou od 1. 4. 2019. 

 

9. Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK 

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. uviedol dôvody, prečo je potrebné novelizovať poriadok 

volieb. V diskusii JUDr. M. Kečkéšová, PhD. potvrdila, že je potrebných 5 členov vo volebnej 

komisii.  

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal hlasovať o tomto bode programu 

HLASOVANIE :    ZA 17,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 0 

Uznesenie č. 8/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK. 

 

10. Návrhy na vymenovania členov Vedeckej rady UK PdF v Bratislave na funkčné 

obdobie 2019-2023. 

Pani dekanka doc. RNDr. Edita Partová, CSc. predstavila návrh členov Vedeckej rady UK PdF 

v Bratislave na nové funkčné obdobie. Zdôvodnila výber interných aj externých členov. 

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. otvoril rozpravu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa zapojili: prof. PhDr. J. Lysý, CSc., ktorý tlmočil stanovisko prof. PaedDr. Zsolta 

Csefalvaya, PhD., zaslané e-mailom členom AS PdF UK, v ktorom vyjadril znepokojenie nad 

situáciou, že v novom návrhu Vedeckej rady nie je zástupca Katedry logopédie a požiadal, aby 

sa o jednotlivých kandidátoch hlasovalo individuálne, nie naraz.  Pani dekanka doc. RNDr. E. 

Partová, CSc. zdôvodnila svoj návrh, uviedla, že aj iné katedry sú výskumne dobré a dala šancu 

katedrám, ktoré majú rovnako kvalitné publikačné výstupy. Profesorovi Csefalvayovi ponúkla 

miesto prodekana pre vedu a výskum, ktoré odmietol. Prof. Csefalvay bol dekankou navrhnutý 

do Vedeckej rady UK. Na to reagovala PhDr. Viera Andreánska, CSc. s vysvetlením, ktoré 

spomínal prof. Csefalvay v stanovisku, ktoré zaslal e-mailom, prečo danú ponuku neprijal, je 
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v kompetencii dekanky menovať svojich členov vedeckej rady, ale vyjadrila presvedčenie, že 

Katedra logopédie by mala mať vo vedeckej rade svojho zástupcu. PhDr. Mojmír Malovecký, 

PhD. súhlasí s prof. Csefalvayom v argumentácii, že katedra, ktorá nemá zastúpenie vo 

vedeckej rade by ho mala mať a podotkol, že aj iné katedry nemali doteraz zástupcov vo 

vedeckej rade a kvalita ich výstupov je v prospech zastúpenia vo VR. PhDr. K. Cabanová, PhD. 

požiadala, aby sme prof. Csefalvayovi na mail odpovedali.  

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal hlasovať o tomto bode programu: 

 

HLASOVANIE :    ZA 13,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 4 

Uznesenie č. 9/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie doc. PaedDr. Jána Gunčagu, 

PhD., prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc., doc. PhDr. Márie Glasovej, PhD., prof. PhDr. 

Márie Kožuchovej, CSc., prof. PhDr. Róberta Letza, PhD., doc. PhDr. Gabriely Lojovej, 

PhD., prof. PhDr. Moniky Mačkinovej, PhD., prof. PhDr. Márie Potočárovej, PhD., prof. 

PaedDr. Jaroslavy Šickovej, PhD., akad. soch., doc. PhDr. Blandíny Šramovej, PhD., prof. 

PaedDr. Dariny Tarcsiovej, PhD., doc. PhDr. Hany Urbancovej, DrSc., prof. PhDr. Márie 

Vajíčkovej, CSc., prof. PaedDr. Alice Vančovej, CSc.,  prof. PhDr. Petra Žeňucha, DrSc., 

doc. PaedDr. Kataríny Žilkovej, PhD., prof. PaedDr. Reného Bílika, CSc., prof. PaedDr. 

Libuše Ludíkovej, CSc., prof. Tibora Marcineka, PhD., prof. PaedDr. Gábora Pintesa, 

PhD., prof. PaedDr. Márie Pisoňovej, PhD., prof. PaedDr. Štefana Porubského, PhD., 

prof. PhDr. Imricha Ruisela, DrSc., prof. RNDr. Ivety Scholtzovej, PhD. za členov 

Vedeckej rady PdF UK v Bratislave na funkčné obdobie 2019 – 2023. 

 

11. Výška školného a vybraných poplatkov v AR 2019/2020 na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte 

Pani prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. zdôvodnila návrh 

bodu programu. Z dôvodu doplnenia magisterského študijného programu Liečebná pedagogika 

do  ponuky študijných programov magisterského štúdia na AR 2019/2020 (schválený AS PdF 

UK 6.2.2019) je potrebné doplniť a schváliť pre jeho externú formu štúdia výšku školného 500 

EUR/AR.  

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa nikto nezapojil. 

Z miestnosti odišla dr. Cabanová, počet prítomných členov senátu sa znížil na 16. 

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal hlasovať o tomto bode programu: 

 

HLASOVANIE :    ZA 16,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 0 

Uznesenie č. 10/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje Doplnený materiál - Výška školného a vybraných poplatkov v AR 

2019/2020 na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte. 

 

 

 

12. Harmonogram štúdia na AR 2019/2020 (opravená verzia) 
Pani prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. zdôvodnila návrh 

bodu programu. Bolo potrebné aktualizovať termíny prijímacích skúšok Bc. a Mgr. štúdia. 
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Medzitým sa vrátila do miestnosti dr. Cabanová. Počet prítomných členov senátu sa zvýšil na 

17.  

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. 

Do diskusie sa nikto nezapojil. Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal hlasovať 

o tomto bode programu: 

 

HLASOVANIE :    ZA 17,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 0 

Uznesenie č. 11/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje Doplnený materiál, opravený Harmonogram štúdia na AR 

2019/2020 na Univerzite Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulte. 

 

13.  Rokovací poriadok AS PdF UK 

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. predstavil potrebu nového Rokovacieho 

poriadku AS PdF UK. Otvoril diskusiu k tomuto bodu programu. Do diskusie sa zapojili Mgr. 

K. Minarovičová, PhD., PhDr. K. Cabanová, PhD., JUDr. M. Kečkéšová, PhD., prof. PhDr. J. 

Lysý, CSc. a PhDr. M. Malovecký, PhD. Z diskusie konsenzuálne vzišli pozmeňujúce návrhy 

na úpravu návrhu Rokovacieho poriadku AS PdF UK. 

Prof. J. Lysý, CSc. skonštatoval, že vzhľadom na dôležitosť daného dokumentu navrhuje, aby 

takéto dokumenty prešli pred schvaľovaním v AS PdF UK Legislatívnou komisiou AS PdF 

UK. 

Z miestnosti s ospravedlnením odišli študentky. Počet prítomných členov senátu sa znížil na 

14. 

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal hlasovať o Rokovacom poriadku AS PdF 

UK v znení pozmeňujúcich návrhov: 

 

HLASOVANIE :    ZA 13,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 1 

Uznesenie č. 12/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje Rokovací poriadok AS PdF UK. 

 

14. Výročná správa o stave a činnosti Pedagogickej fakulty UK v Bratislave za rok 

2018 

Pani dekanka doc. RNDr. Edita Partová, CSc. po uvedení materiálu požiadala prodekanov 

fakulty o predstavenie príslušných časti Výročnej správy fakulty. Predstavila projektovú 

činnosť, publikačnú činnosť katedier a ocenila zvýšenie publikačnej činnosti doktorandov.  

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. otvoril diskusiu k danému bodu programu. 

Do diskusie sa zapojili: PhDr. Viera Andreánska, CSc., ktorá žiadala o vysvetlenie, ako je 

možné, že v tab. 40 Prehľad počtu všetkých zamestnancov je v riadku „ostatní“ zamestnanci 

(84) v prepočte (88,49) zvýšenie o 4 úväzky. V tabuľke č. 41 je ½ úväzok pre pracovníka MŠ 

SR. Pýtala sa, o koho sa jedná. Na otázky reagovala pani dekanka, ktorá sa pokúsila promptne 

získať upresňujúcu odpoveď z personálneho odd. na otázky, ktoré zazneli, čo sa nepodarilo, 

z dôvodu momentálnej neprítomnosti príslušných pracovníčok. Na pripomienku z pléna, prečo 

sa v časti Technický stav budov nachádza informácia o mimoriadnych činnostiach vnútornej 

správy, odpovedala a vysvetlila situáciu pani tajomníčka fakulty Mgr. E. Poláčiková. 
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Z miestnosti s ospravedlnením odišla PhDr. V. Andreánska, CSc. 

Počet prítomných členov senátu sa znížil na 13. 

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal po ukončení diskusie hlasovať o tomto 

bode programu. 

HLASOVANIE :    ZA 12,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 1 

Uznesenie č. 13/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje výročnú správu o stave a činnosti Pedagogickej fakulty UK v 

Bratislave za rok 2018. 

 

15. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2018 a január až marec 2019 

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. predstavil správu a otvoril diskusiu. Do 

diskusie sa nikto nezapojil. Dal hlasovať o danom bode programu. 

 

HLASOVANIE :    ZA 13,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 0 

Uznesenie č. 14/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje správu o činnosti AS PdF UK za rok 2018 a obdobie január až 

marec 2019. 
 

16.  Žiadosť prenájmu priestorov- nápojový automat 
Pani tajomníčka fakulty Mgr. E. Poláčiková predstavila žiadosť. Predseda AS PdF UK PhDr. 

M. Malovecký, PhD. otvoril diskusiu, do ktorej sa zapojila dr. K. Cabanová s pripomienkou, 

ako by sa dali do budúcnosti riešiť tieto zmluvy. 

Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. dal hlasovať o tomto bode programu: 

HLASOVANIE :    ZA 13,     PROTI : 0,    ZDRŽALI SA : 0 

Uznesenie č. 15/3/2019 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave schvaľuje žiadosť prenájmu priestorov na prevádzku nápojového automatu 

v budove Pedagogickej fakulty UK na Šoltésovej 4, Bratislava.  

 

17. Informácie z vedenia 

Prodekanka pre rozvoj fakulty, doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., informovala senát o: 

- Všetky materiály odišli do Akreditačnej komisie 

- Garanti programov zaslali stanoviská k pripomienkam, očakáva sa zasadnutie AK koncom 

apríla 

- Očakáva sa vyjadrenie ministerky školstva k štud. programom SOPG a Hudobná edukácia 

v kombinácii 

- Podmienky garantovania do veku 70 r. sú zachované 

- Prípadné zmeny sa pošlú do 17. júna 

- PhDr. Katarína Cabanová, PhD. sa spýtala, prečo spis doktorandského štúdia Didaktika 

spoločenskovedných predmetov odišiel z fakulty až 16.10.2018, po 4,5 mesiacoch od 

schválenia AS PdF UK. Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. sa ospravedlnila, čakala na 

ďalšie spisy, ktoré by sa spolu s daným spisom odoslali a potom prišiel čas dovoleniek 

a prázdniny. PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. navrhol, aby bol garant systematicky 

informovaný, že spis z fakulty odišiel. Doc. Lopúchová s návrhom súhlasí. 
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Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. informovala senát o: 

- Doteraz prišlo na fakultu cca 2070 prihlášok, z toho na denné bc. štúdium 1167, externé 

298 prihlášok, a na mgr. štúdium 360 denných, 92 externých a 153 na štúdium logopédie. 

Je to približne rovnaký počet ako v minulom roku v tomto období. 

- Pripravuje sa nový Študijný poriadok UK, pripraví sa aj nový Študijný poriadok PdF UK 

- Koriguje sa Štipendijný poriadok 

- Pripravuje sa Harmonogram miestností na skúškové obdobie v LS. V apríli sa pošle na 

katedry 

- Dr. K. Cabanová podotkla, že medzi študentami sa šíri „fáma“, že bude kratší semester. 

Dr. Hamranová to vyvrátila, semester beží podľa schváleného Harmonogramu AR 

2018/2019 bez zmeny 

 

Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium, doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., informoval senát 

o:  

- V AISe je sprístupnené prihlasovanie na dizertačné práce 

- Hľadajú možnosti, ako osloviť zahraničných študentov na štúdium 

 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy Mgr. Eva Faithová, PhD., informovala senát o: 

- Ukončujú sa mobility študentov 

- Učiteľské mobility prebiehajú 

- Na katedrách prebiehajú výberové konania  na mobility, na stáže je možnosť podať 

prihlášku do konca apríla 

- Sú schválené štipendijné mobility na Kubu 

- Rokuje sa o rozšírení stáži o Portugalsko, Lisabon (PEP) 

- Legislatívne sa skomplikovali hlásenia pobytov zahraničných učiteľov a študentov 

- Na fakultu prichádza 15 hosťujúcich učiteľov 

- Fakulta sa zapojí do akcie Univerzitná kvapka krvi 

 

Prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. informoval senát o: 

- Výpadkoch internetu, ktoré boli dočasné a vyriešené 

- Bude sa na počítače inštalovať vyššia verzia antivírového programu a operačného 

programu  

 

Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková informovala senát: 

- Uskutočnila sa pracovná porada za účasti tajomníkov fakúlt, zástupcov súčastí a ďalších 

pracovníkov pod vedením rektora UK. Jednou z tém bolo ukončenie používania zastaranej 

verzie operačného systému na niektorých počítačoch kde je potrebné pristúpiť k riešeniu 

a nevyhnutným opravám. Pani dekanka doc. RNDr. Edita Partová, CSc. k téme podotkla, 

že sa budú kupovať nevyhnutné doplnky, aby mohli byť počítače obnovené. Pani 

tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková, ďalej z uvedenej porady informovala, že pán 

rektor otvoril rozpravu o verejnom obstarávaní, kde z jeho pohľadu sú najväčším 

problémom často predražení obstarávatelia, prezentoval svoj záujem riešiť tento problém 

v medziach zákona. K tomuto podotkla PhDr. K. Cabanová, PhD., že za predražené verejné 

obstarávanie môže súčasná riaditeľka APVV, bývalá kvestorka UK. 

- V apríli prebehne aj stretnutie s novou pani kvestorkou 

- Počas skúškového obdobia sa bude fungovať v náhradných priestoroch na Račianskej ul. 
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- Študent bc. M. Gápa sa spýtal, či už je schválené stavebné povolenie na budovu na 

Šoltésovej. Pani tajomníčka odpovedala, že áno. 

- Pani dekanka doc. RNDr. E. Partová, CSc. informovala, že počas stavebných prác budú 

mať pracovníci zo Šoltésovej prácu na doma. 

 

18. Rôzne 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. informovala členky a členov senátu PdF UK o dôležitých 

informáciách zo zasadnutia AS UK. UK dostane viac EUR, Ministerstvo školstva podpísalo 

valorizáciu na platy, pre PdF cca 660 000 EUR. CVTI má robiť od roku 2013 

kontrolu publikačnej a umeleckej činnosti. Dáta do systému vkladajú iba fakulty. Nebola 

dodržaná pre VŠ ministerkou navrhnutá metodika delenia dotácií zo štátneho rozpočtu.  

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. prečítala list rektora UK, úvodom uviedla, že podľa jej 

informácie bol zaslaný v kópii elektronickou poštou predsedovi AS PdF UK, týkal sa 

upozornenia, že prodekani fakulty môžu byť zvolení do funkcie najviac 2 funkčné obdobia po 

sebe. Námietka sa týkala funkcie prodekanky pre vzdelávaciu činnosť, keďže bola senátom 

volená 3x. Prvýkrát na obdobie jedného roka, druhýkrát na funkčné obdobie 4 roky a 3x na 

ďalšie funkčné obdobie. Do diskusie sa zapojila pani dekanka doc. RNDr. Edita Partová, CSc., 

ktorá sľúbila, že danú situáciu preverí a ak sme pochybili chybu napravíme. 

 

Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. sa poďakoval všetkým členkám 

a členom senátu za ich prácu v akademickom senáte počas uplynulého funkčného obdobia 

a zaželal im všetko dobré v ich ďalšej práci. 

 

V Bratislave dňa 6. 4.2019. 

 

Zapísala: 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 

Overila: 

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. 

 

 

Predseda  AS PdF UK 

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. 

 

 


