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Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 13. 4. 2011 
 

 

 

 

Prítomní členovia AS: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: prof. PhDr. R. Letz, PhD., doc. RNDr. J. Vantuch, CSc., PhDr. L. Vaska, 

PhD. 

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program:  

1. Otvorenie 

2. Dodatočné prijímanie na Mgr. štúdium 

3. Návrh vedúcej Akademickej knižnice 

4. Študentská agenda 

5. Rozličné 
 

K bodu 1. 

Predsedníčka senátu PhDr. K. Cabanová, PhD. privítala prítomných členov AS, zároveň 

privítala vedenie fakulty a ostatných hostí. Tým otvorila zasadnutie AS. 

V rámci tohto bodu predsedníčka senátu dala hlasovať o zmene programu, doplnenie bodov 3 

a 4. 

Výsledok hlasovanie: návrh schválený za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 2. 

Predsedníčka senátu odovzdala slovo dekanke fakulty prof. PaedDr. A. Vančovej PhD. 

Dekanka predstavila a vysvetlila jednotlivé návrhy. O každom návrhu sa hlasovalo osobitne. 

 

1. Návrh na schválenie dodatočného prijímacieho konania pre akad. rok 2011/2012 pre 

Bc.  študijný program sociálna práca – externá forma štúdia. 

Výsledok hlasovanie: návrh schválený za: 17  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 1 

 

2. Návrh na schválenie dodatočného prijímacieho konania pre akad. rok 2011/2012 pre 

Mgr.  študijný program špeciálna pedagogika – externá forma štúdia. 

Výsledok hlasovanie: návrh schválený  za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

3. Návrh na schválenie dodatočného prijímacieho konania pre akad. rok 2011/2012 pre 

Mgr.  študijný program liečebná pedagogika – externá forma štúdia. 

Výsledok hlasovanie: návrh schválený za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

4. Návrh na schválenie výšky poplatku za štúdium (školného)  pre akad. rok 2011/2012 

pre Mgr.  študijný program liečebná pedagogika – externá forma štúdia : navrhovaná 

výška poplatku na jeden rok štúdia so začiatkom štúdia v akad.roku 2011/2012 - 700 

EUR. 

Výsledok hlasovanie: návrh schválený  za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 
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5. Návrh na schválenie navýšenia počtu prijímaných študentov  pre akad. rok 2011/2012 

pre Bc.  študijný program sociálna práca ( 1. rok štúdia) – externá forma štúdia na 

počet 65. 

Výsledok hlasovanie:  návrh schválený za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

6. Návrh na schválenie navýšenia počtu prijímaných študentov  pre akad. rok 2011/2012 

pre Mgr.  študijný program sociálna práca (1. rok štúdia) – externá forma štúdia na 

počet 65. 

Výsledok hlasovanie: návrh schválený za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 3. 

Predsedníčka senátu odovzdala slovo prodekanke doc. PaedDr. D. Tarcsiovej, PhD. 

Prodekanka predstavila návrh vedúcej akademickej knižnice Mgr. E. Novákovej o znížení 

poplatkov za službu skenovania z 0,30 Eur na 0,10 eur. Návrh je odôvodený tým, že študenti 

skenujú zadanie záverečnej práce, a preto by bolo vhodné vyjsť im v ústrety. 

K návrhu prebehla krátka diskusia o tom, kto zabezpečuje skenovanie, či pracovníčka 

knižnice alebo sám študent. A taktiež kto tento podnet dal. 

Prodekanka odpovedala, že skenovanie zabezpečuje pracovníčka knižnice, a podnet dala 

vedúca akademickej knižnice. 

 

Výsledok hlasovanie: návrh schválený za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 4. 

Predsedníčka senátu odovzdala slovo predsedovi študentskej komory. 

Študenti predniesli návrh, aby vedúci katedier, alebo tútori poslali študentskej komore 

spoločné mailové adresy študentov. Svoj návrh odôvodnili zlepšením a zefektívnením práce 

študentskej komory vo vzťahu ku všetkým študentom na fakulte. 

K návrhu prebehla krátka diskusia. 

 

Návrh: Akademický senát prosí tútorov jednotlivých študijných programov o dodanie 

spoločných mailových adries študentov predsedovi študentskej komory.  

 

K bodu 5. 

V rámci rozličného predsedníčka senátu informovala členov senátu o tom, že dostali 

k dispozícii návrh na novelu vysokoškolského zákona. Návrhy na pripomienky žiada dodať 

najneskôr do 18.4. 2011 a zaslať na mailovú adresu tajomníčke senátu Mgr. D. Smetanovej, 

PhD. Legislatívna komisia pripomienky spracuje a odošle na rokovanie AS UK. 

 

V rámci rôzneho prebehla diskusia o situácii ohľadne rozpočtu. Predsedníčka senátu 

vysvetlila rôzne modely financovania tak, ako sa prerokovávali na Kolégiu rektora. Do 

diskusie sa zapojila dekanka fakulty, tajomník fakulty.  

 

Prodekanka doc. PaedDr. D. Tarcsiová, PhD. informovala o príprave procesu hodnotenia 

učiteľov študentmi. Po rokovaniach so študentskou komorou je pripravený dotazník a pokyny, 

ktoré budú distribuované na katedry fakulty. 

 

V rámci zasadnutia senátu sa stretli členovia komisií AS a zvolili si predsedov jednotlivých 

komisií. Po kompletizovaní komisií bude tento zoznam zverejnený na webovej stránke. 
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V Bratislave 13.4. 2011 

 

 

. 

                                                                                   PhDr. Katarína Cabanová, PhD 

                                                                                     Predsedníčka AS UK PdF 

 

 

 

Zapísala: doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.             

Overila: Mgr. Andrea Mikulášová, PhD 


