
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 20.03.2013 
 

 

 

Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa  prezenčnej listiny 

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program: 

 

1.   Otvorenie 

2.   Kontrola uznesení 

3.   Informácia o elektronickom hlasovaní 

4.   Študentská agenda 

5.   Návrhy organizačných opatrení   

6.   Výročná správa  UK PdF  2012 

7.   Vyhlásenie doplňovacích volieb do ŠK AS UK PdF 

8.   Informácie z  AS UK 

9.   Informácie z vedenia fakulty 

                            10.   Rozličné 

 

 

 

 

K bodu 1. 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. otvorila zasadnutie AS a privítala 

prítomných členov AS, členov vedenia fakulty a ostatných hostí. V rámci tohto bodu dala 

hlasovať o navrhnutom programe. Prítomní členovia AS hlasovali jednomyseľne za program 

bez zmien.   

 

K bodu 2. 

 

Predsedníčka konštatovala, že všetky uznesenia AS PdF UK boli splnené. 

 

K bodu 3. 
 

Tajomníčka AS PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. oboznámila prítomných s výsledkami 

elektronického hlasovania.  
 

Výsledok hlasovania: Návrh akreditácie bakalárskeho študijného programu učiteľstvo 

etickej výchovy v kombinácii 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov, v dennej 

a externej forme štúdia 

   

odporučilo: 14  neodporučilo: 0  nehlasovalo: 7 
 

 



Výsledok hlasovania: Návrh akreditácie magisterského študijného programu učiteľstvo 

etickej výchovy v kombinácii 1.1.1. učiteľstvo akademických predmetov, v dennej 

a externej forme štúdia 

   

odporučilo: 14  neodporučilo: 0  nehlasovalo: 7 

 
 

K bodu 4. 

 

Zástupcovia študentskej komory AS položili otázku, ako majú študenti postupovať v prípade 

sťažnosti na vyučujúceho pedagóga. Dekanka PdF UK prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. 

v odpovedi odkázala na príslušné predpisy, ktoré upravujú podávanie sťažností tohto typu. 

Sťažnosť treba adresovať buď pedagogickej komisii AS, alebo priamo vedeniu fakulty. 

Rozvinula sa diskusia, z ktorej vyplynulo, že sporná vec sa má najprv riešiť na úrovni 

pracoviska a má sa s ňou oboznámiť vedúci pracoviska. V prípade, ak je objektom sťažnosti 

vedúci pracoviska, má sa postupovať smerom k AS alebo k vedeniu fakulty.     
 

 

K bodu 5. 
 

Dekanka PdF UK prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. predstavila a odôvodnila dva návrhy 

organizačných opatrení.  

 

1. Organizačné opatrenie č. 1/2013 navrhuje zmenu v Organizačnej štruktúre a štruktúre 

pracovných miest na PdF UK tým, že na pracovisku Ústav špeciálnopedagogických 

štúdií – Katedra špeciálnej pedagogiky mení jedno funkčné miesto odborného 

asistenta s PhD. na jedno funkčné miesto docenta. Na pracovisku Ústav sociálnych 

štúdií a liečebnej pedagogiky – Katedry liečebnej pedagogiky jedno funkčné miesto 

odborného asistenta s PhD. mení na jedno funkčné miesto docenta.  

 

           Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 Uznesenie č. 1: 

 AS PdF UK schvaľuje predložené organizačné opatrenie č. 1/2013. 

 

2. Organizačné opatrenie č. 2/2013 navrhuje zrušenie pracovného miesta „odborný 

knihovník“ v organizačnej štruktúre Akademickej knižnice PdF UK v Bratislave 

a vytvára jedno pracovné miesto „samostatný odborný referent – projektový pracovník 

výskumných medzinárodných a národných projektov“ na oddelení pre vedu 

a doktorandské štúdium.  

 

Výsledok hlasovania: 
             za: 10  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 1 

 

 Uznesenie č. 2: 

 AS PdF UK schvaľuje predložené organizačné opatrenie č. 2/2013. 

 

 

 

 

 

 



K bodu 6. 

 

Dekanka PdF  UK prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. predložila Výročnú správu PdF UK za rok 

2012. Predstavila štruktúru správy,  jej obsah a tvorbu,  zdôraznila jej komplexnejší charakter. 

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

AS PdF UK schvaľuje Výročnú správu PdF  UK za rok 2012, ktorú predložila dekanka 

fakulty prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. 

 

 

K bodu 7. 

 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. vysvetlila, že doplňujúce voľby do AS 

môžu byť vypísané až po definitívnom odchode niektorého člena AS. Navrhla, aby volebná 

a legislatívna komisie AS PdF UK zapracovala do Zásad volieb do AS PdF UK zmeny 

súvisiace s Novelou zákona  455/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2013. 

 

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

  

Uznesenie č. 4: 

AS PdF UK ukladá Volebnej komisii PdF UK a legislatívnej komisii AS PdF UK zapracovať 

do Zásad volieb do AS PdF UK    Zmenu: 455/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.januára 2013.  

 

K bodu 8. 

 

Doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc.,  člen AS UK  informoval o priebehu zasadnutia AS UK, ktoré 

sa konalo 13. 3. 2013. Na programe rokovania bola metodika rozpisu prostriedkov štátnej 

dotácie fakultám a rozdelenie štátnej dotácie fakultám a ostatným súčastiam UK pre rok 2013, 

ktorú predložil rektor UK profesor. K. Mičieta PhD. Členovia AS UK z PdF UK hlasovali 

proti navrhovanému rozpočtu a upozorňovali na disproporcie, ktoré znevýhodnili 

Pedagogickú fakultu UK. Rozpočet UK na rok 2013 bol schválený väčšinou hlasov. 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD.  informovala potom o ďalšom bode 

rokovania AS UK, ktorý sa týkal Projektu hodnotenia kvality, ktorý predložil prorektor 

Ostrovský. Výsledkom diskusie k tomuto bodu programu v AS UK bolo tajné hlasovanie o 

odporučení  AS UK rektorovi UK, aby odvolal z funkcie prorektora pre rozvoj doc. RNDr. 

Ivana Ostrovského, CSc. V týchto súvislostiach členovia AS PdF UK diskutovali aj 

o hodnotení fakúlt agentúrou ARRA.        

 

 

K bodu 9. 

 

Dekanka Pdf UK prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. Vysvetlila členom AS PdF UK stanovisko 

vedenia fakulty k metodike delenia finančných prostriedkov na UK v Bratislave. Dekanka 

upozornila, že vedenie fakulty vyvíjalo a vyvíja snahu získať z RUK vzorce prepočtov delenia 

dotačných prostriedkov na fakulty, nakoľko tieto sa v tabuľkách nenachádzajú. 

Zdôvodnila prečo odporučila členom AS UK z PdF UK. aby nehlasovali za predložený návrh 

rozpočtu.   PdF UK má prispieť solidárnym príspevkom na iné fakulty, ktoré zaznamenali 

deficit v hospodárení čiastkou 81 000 € (Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 



fakulta, Evanjelická bohoslovecká fakulta a Fakulta telesnej výchovy a športu). Manažér PdF 

UK PaedDr. Marek Kmeť v diskusii uviedol argumenty, ktoré spochybnili výšku solidárneho 

príspevku PdF UK pre deficitne hospodáriace fakulty UK. Diskutujúci sa zhodli, že výška 

solidárneho príspevku PdF UK je neprimeraná.  

Dekanka PdF UK prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. ďalej informovala, že rektor UK prof. 

RNDr. Karol Mičieta, PhD. ocenil PdF UK za dôsledné vypracovanie pripomienok k návrhu 

nových kritérií komplexnej akreditácie.  

 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. Informovala 

prítomných o príprave a priebehu prijímacích pohovorov na šk. rok 2013/14. Konštatovala, že 

prvé kolo talentových skúšok (4. – 8. 2. 2013) bolo úspešne ukončené, a pre veľký záujem 

študentov vedenie fakulty umožnilo vypísať ešte jeden termín talentových skúšok (29. 4.  – 3. 

5. 2013). Na riadne denné štúdium na PdF UK sa prihlásilo celkovo 2 333 uchádzačov (aj 

s medzifakultnými študijnými programami, vytvorenými s Prírodovedeckou fakultou UK 

a s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK). Na denné bakalárske štúdium pripadá 

z uvedeného počtu 1328 uchádzačov. Menší úbytok uchádzačov (asi 100 ) o štúdium na PdF 

UK v porovnaní s predchádzajúcim rokom je zapríčinený najmä odchodom uchádzačov na 

magisterský stupeň štúdia na iné VŠ. PhDr. Kvetoslava Vačková, PhD. ďalej informovala, že 

väčší počet študentov zanecháva externé štúdium, pričom sa pracuje na návrhoch opatrení, 

aby sa tento trend zastavil. Začala sa príprava rozvrhu štúdia na akademický rok 2013/2014. 

Pre lepšie zvládnutie tejto náročnej úlohy (rozvrh sa pripravuje na dva semestre) bola 

vytvorená štvorčlenná rozvrhová komisia. V budove fakulty na Šoltésovej ulici sa vytvoria 

nové priestory, čím vzniknú tri väčšie miestnosti pre výučbu. Prodekanka PhDr. Kvetoslava 

Vačková, PhD. ďalej otvorila otázku neučiteľských praxí. Na niektoré typy týchto praxí 

fakulta nedostáva a ani nemá finančné zdroje. Týka sa to najmä Katedry logopédie. V diskusii 

k tomuto bodu sa prihlásil prof. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD.,  tajomník Katedry logopédie. 

Navrhol riešenie, aby sa neučiteľské praxe financovali z odvedených 10% z grantu APVV, 

ktoré  Katedra logopédie za r. 2012 fakulte odviedla, ide o sumu viac ako 7000€ . Zástupcovia 

vedenia fakulty vysvetlili, prečo tento návrh nie je možné v súčasnosti uskutočniť.  Prof. 

Cséfalvay uviedol, že Katedra logopédie v oblasti vedy a výskumu prináša pre fakultu 

významné financie, pričom pri akreditácii budú granty APVV vysoko hodnotené.  Pani 

dekanka opätovne upozornila, že nemá presné vzorce, na základe ktorých boli pridelené 

dotačné prostriedky našej fakulte a vyjadrila sa,  že  ekonomické oddelenie  sa pokúsi urobiť 

kvalifikovaný odhad na KL a ostatné  pracoviská. 

 Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová PhD. v tejto súvislosti pripomenula listy, ktoré 

v súvislosti s financovaním nepedagogických praxí a odpovediach na ne poslala rektorovi UK 

prof. K. Mičietovi PhD. a  ministrovi školstva SR D. Čaplovičovi. JUDr. Marta Kečkéšová, 

PhD. v diskusii skonštatovala, že problém praxí sa dotýka aj Katedry sociálnej práce, ktorá 

rieši daný problém v rámci Katedry sociálnej práce aktivitami jej jednotlivých členov, za 

účelom zabezpečenia praxe pre študentov sociálnej práce. Prodekanka PhDr. Kvetoslava 

Vačková, PhD. ďalej informovala o vypracovaní manuálu pre zapisovanie záverečných prác 

do systému AIS. Pritom upozornila na to, že niektorí vyučujúci si neplnia povinnosti pri 

zapisovaní hodnotení študentov do systému AIS. V tejto súvislosti Predsedníčka senátu PhDr. 

Katarína Cabanová, PhD. navrhla prijať uznesenie.  

 

 

 



Uznesenie č. 5: 

AS PdF UK ukladá prodekanke pre vzdelávaciu činnosť PhDr. Kvetoslave Vačkovej, PhD., 

aby po ukončení letného semestra 2012/2013 informovala AS PdF UK o vyučujúcich, ktorí si 

neplnia svoje povinnosti v súvislosti s výučbou a so zapisovaním hodnotenia do systému AIS.             

Výsledok hlasovania: jednomyseľne schválené 

 

Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium doc. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

informovala prítomných o príprave stretnutia pre vedúcich projektov KEGA a VEGA, ktorí 

budú reagovať na aktuálnu výzvu. Stretnutie sa uskutoční 3. 4. 2013. Ďalej informovala 

o kritériách ku komplexnej akreditácii. Doterajší stav vývoja veci ukazuje na to, že treba byť 

na akreditáciu pripravený a aj v tomto roku zvyšovať vedeckovýskumnú a publikačnú 

činnosť, aj keď nie je úplne isté, či sa akreditácia uskutoční v predpokladanom termíne. Ďalej 

sa vyjadrila k prijímacím pohovorom na tretí – doktorandský stupeň štúdia. Elektronické 

prihlášky budú otvorené od 1. apríla 2013. O doktorandské štúdium na PdF UK je zvýšený 

záujem. Apelovala na to, že v prijímacích komisiách je potrebné vyberať perspektívnych 

študentov,  u ktorých sú záruky seriózneho záujmu o štúdium s perspektívou budúceho 

uplatnenia na fakulte. Pre doktorandov posledného ročníka štúdia sa pripravuje na R UK 

konferencia. Ocenila zvýšený záujem pracovísk o zapojenie sa do grantových projektov.  

 

Tajomníčka PdF UK  Erika Poláčiková informovala prítomných o zlom technickom stave 

budov fakulty (zatekanie strechy v budove na Račianskej 59 a havarijný stav niektorých 

miestností v budove na Šoltésovej 4). Fakulta dostala od ministerstva školstva účelovú 

dotáciu 100 000 € na rekonštrukčné práce. To umožní začať izoláciu budovy na Šoltésovej ul. 

a s tým súvisiacu adaptáciu priestorov – troch miestností na výučbu.  

 

Prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.  informoval o spolupráci s CIT-om. 

Pripravil kurzy e-learningu pre pracovníkov fakulty. Katedry dostali informáciu o vyčistení 

svojich stránok od neaktuálnych a nevhodných informácií. Cieľom jeho aktivít je obnoviť 

počítačové hniezda na fakulte, pretože niektoré počítače sú už zastarané. Pracuje sa na 

zvýšení bezpečnosti internetovej siete. Ďalšie práce sa zameriavajú na prípravu novej 

internetovej stránky Univerzity Komenského, ktorej uvedenie do prevádzky sa spomalilo.  

 

Prodekanka pre rozvoj fakulty doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. informovala o stave 

reakreditácii niektorých študijných programov PdF UK. Nový vysokoškolský zákon, platný 

od 1. 1. 2013 viedol k nutnosti vrátiť a prepracovať podané akreditačné spisy.  

 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy doc. PhDr. Mária Glasová, PhD. informovala o 

výberových konaniach na LPP Erasmus pre študentov a o pripravovaných výmenných 

pobytoch pre vyučujúcich. Konštatovala nárast agendy mobilít. Fakulta rieši niekoľko 

medzinárodných grantových projektov. Zvyšuje sa počet uzavretých medzinárodných zmlúv 

(najnovšie s univerzitou Florida v USA a s univerzitou Zielona Góra v Poľsku).          

  

 

K bodu 10. 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. podala informáciu o výsledku 

doplňujúcich volieb do Volebnej komisie  PdF UK. Potom poďakovala všetkým za aktívnu 

účasť a ukončila zasadnutie. 

   



 

V Bratislave 20.03.2013 

 

                                                                                    

Zapísal: prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. 

Overil:  doc. PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

 

 

 

                                                                  PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

                                                                     Predsedníčka AS UK PdF 


