Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
dňa 14.6.2011

Prítomní členovia AS:
Ospravedlnení:
Pozvaní hostia:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc. , Alžbeta Svrčková
podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o elektronickom hlasovaní
4. Študentská agenda
5. Prerokovanie akreditačných spisov
6. Harmonogram AR 2011/2012
7. Rozpis dotačných prostriedkov
8. Návrh organizačnej štruktúry PdF
9. Informácia o prijímacom konaní
10. Rozličné
K bodu 1
Predsedníčka senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. privítala prítomných členov AS, zároveň
privítala vedenie fakulty, prorektora doc. RNDr. Ivan Ostrovského, CSc. a ostatných hostí.
Tým otvorila zasadnutie AS.
V rámci tohto bodu predsedníčka senátu dala hlasovať o zmene programu z dôvodu účasti
pána prorektora doc. RNDr. Ivana Ostrovského, CSc. k dôležitým bodom rokovania AS.
Požiadala senát o presunutie bodu 7 (Rozpis dotačných prostriedkov) a bodu 8 (Návrh
organizačnej štruktúry PdF) za bod 2.
Výsledok hlasovania: zmena programu
za: 19

proti: 0

zdržal sa hlasovania: 0

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rozpis dotačných prostriedkov
4. Návrh organizačnej štruktúry PdF
5. Informácia o elektronickom hlasovaní
6. Študentská agenda
7. Prerokovanie akreditačných spisov
8. Harmonogram AR 2011/2012
9. Rozličné
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K bodu 2
Vzhľadom k tomu, že z posledného zasadnutia AS PdF UK nevyplynuli žiadne uznesenia,
členovia AS prešli k ďalšiemu bodu rokovania.
K bodu 3
Členovia AS PdF UK berú na vedomie rozpis dotačných prostriedkov zaslaných kvestorkou
UK.
K bodu 4
Predsedníčka senátu odovzdala slovo dekanke fakulty prof. PaedDr. A. Vančovej PhD., ktorá
priblížila Návrh organizačnej štruktúry PdF a uviedla, že k prekladanému návrhu prebiehala
niekoľkomesačná diskusia a že vychádza z pôvodne schváleného návrhu Koncepcie rozvoja
UK PdF zo dňa 21.3.2011 Akademickým senátom PdF UK. Dekanka fakulty upozornila na
zapracované zmeny, ktoré vzišli z pripomienok, ktoré zaslali niektoré katedry. Uviedla, že sa
mnohé pripomienky podarilo zapracovať, no niektoré nebolo možné zapracovať, pretože si
vzájomne odporovali a konštruktívne neriešili navrhovanú zmenu. Následne na to, dekanka
fakulty zdôvodňovala nevyhnutnosť navrhovaných zmien a predstavila dôvody, ktoré vedenie
fakulty k tejto zmene viedli. Ekonomické odôvodnenie zmien predstavil po odovzdaní slova
dekankou fakulty manažér pre stratégie a kvalitu Dr. Marek Kmeť, ktorý prezentoval
základné ekonomické rámce. Pripomenul faktory, ktoré viedli k spusteniu týchto zmien na
fakulte. Podrobne predstavil dotačný deficit, priblížil model solidarity a následne na to rozdiel
medzi starou a novou metodikou financovania. Ďalej sa venoval nákladom na študenta
v kontexte solidárneho modelu, uviedol súčasné prepočty na jedného študenta a prepočty pri
zvýšenom počte študentov na katedre.
Po vystúpení Dr. Kmeťa znovu prevzala slovo dekanka fakulty, ktorá predložila Návrh zmeny
organizačnej štruktúry vychádzajúcej z prezentovanej vízie a smerovania a programu riadenia
zmien v prospech rozvoja fakulty. Okrem vyššie uvedeného prezentovala SWOT analýzu,
ktorú prezentovala ako kandidátka na dekanku fakulty v novembri 2010. Následne na to
požiadala členov senátu o podporu predkladaného Návrhu organizačnej štruktúry PdF UK.
Predsedníčka senátu následne na to otvorila k danému bodu rozpravu.
Do diskusie sa prihlásil prof. Labáth, ktorý položil dekanke fakulty otázky, že aké sú
kompetencie ústavov, centier výskumu a katedier, či a ako sa odzrkadlí počet riadiacich
pracovníkov na financovaní, či tento počet riadiacich pracovníkov výrazne nenavýši fakultný
rozpočet. Dekanka fakulty ubezpečila, že počet riadiacich pracovníkov nezaťaží financovanie
fakulty, pretože v porovnaní s terajšou štruktúrou dôjde k zníženiu riadiacich pracovníkov,
z dôvodu že nebude na každej katedre zástupca a tajomník. Na otázku ohľadne kompetencií,
dekanka fakulty uviedla, že kompetencie jednotlivých zložiek novej organizačnej štruktúry sú
vymedzené v platnom Štatúte Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
Ďalej sa do diskusie prihlásil prof. Letz, ktorý sa informoval o spôsobe výberu riaditeľov
ústavov a ako sa bude vykrývať deficit medzi pedagogickou a vedecko-výskumnou
činnosťou. Dekanka fakulty uviedla, že sa domnieva, že na fakulte je mnoho kvalitných
pedagógov – potenciálnych kandidátov na post riaditeľov ústavov, ktorých si vie v tejto
funkcii predstaviť. Zároveň uviedla, že na post riaditeľov ústavov budú vypísané výberové
konania. Deficit medzi pedagogickou a vedecko-výskumnou činnosť práve vykryje
navrhovaná organizačná štruktúra.
V diskusii ďalej vystúpila doc. Mikulášová, ktorá podporila prichádzajúce zmeny
a zapracovanie podnetu k zrušeniu centra výskumu pri jazykových katedrách. Informovala sa,
či je možné znížiť počet študentov z hľadiska rozpočtu z 20 na 15. Dekanka fakulty najprv
zablahoželala doc. Mikulášovej k úspešnej habilitácii a následne na to uviedla a uistila členov
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senátu, že číslo 20 je len kvôli prepočtom a že je otvorená diskutovať o zníženom počte
študentov v kontexte financovania jazykových katedier. Následne na to dekanka
odprezentovala v stručnosti prepočet pedagogického výkonu pri zníženom počte študentov na
15 na jazykových katedrách.
V diskusii vystúpil aj doc. Cséfalvay, ktorý poďakoval vedeniu za pripravované zmeny a
následne žiadal o dovysvetlenie pozície poradných centier, ktoré sú súčasťou predloženého
návrhu organizačnej štruktúry. Dekanka fakulty zdôvodnila význam poradných centier pre
jednotlivé ústavy ako poradné orgány pre študenta, pedagogických zamestnancov, ale aj
spolupracovníkov, ktorí s Pedagogickou fakultou UK spolupracujú.
Do diskusie sa prihlásil aj Dr. Vaska, ktorý uviedol, že podporuje kvalitatívne zmeny na
fakulte a uisťoval sa u dekanky fakulty, či zrušením Kabinetu športovej edukológie (KŠE),
ktorý nefiguruje v Návrhu organizačnej štruktúry, neprichádza k zániku športu na fakulte ako
významnej zložky Pedagogickej fakulty a uviedol, že športovú činnosť považuje za
neodmysliteľnú súčasť života sociálnych klientov, ale i „klientov“ ostatných študijných
odborov. Dekanka fakulty zdôvodnila nezapracovanie samostatného KŠE do organizačnej
štruktúry tým, že KŠE nemá svoj akreditovaný študijný program a že k zániku športu určite
neprichádza, pretože sa predmety týkajúce športu a športovej činnosti vyučujú a budú
vyučovať v tých študijných programoch a na tých katedrách, ktoré majú vo svojich
akreditovaných študijných programoch predmety tohto charakteru. Ďalej uviedla, že jednotliví
členovia KŠE budú členmi iných katedier fakulty, najmä tých, na ktorých sa tieto predmety
vyučujú.
Následne sa do diskusie prihlásila Dr. Ficová, ktorá tiež podporuje zmeny kvalitatívneho
charakteru a požiadala dekanku o informáciu, či všetci budúci členovia ústavov, centier
a katedier budú musieť prejsť výberovým konaním. Dekanka odpovedala, že všetci
pedagogickí aj vedecko-výskumní pracovníci, vedúci a riaditelia budú musieť prejsť
výberovým konaním, ktoré bude prebiehať v druhej polovici augusta 2011.
V diskusii sa ešte na podnet Dr. Vasku riešila možnosť zmeny názvu ústavu. Dekanka fakulty
prítomných ubezpečila, že možnosť zmeny názvu ústavu existuje a bude možné tieto názvy
ešte upravovať, nebude však už možné po schválení organizačnej štruktúry rušiť centrá a pod.
Do diskusie sa zapojili ešte doc. Lysý, ktorý ocenil navrhované zmeny a vyzval ostatných
členov senátu o ich podporu a ako posledná v diskusii z členov senátu vystúpila doc.
Valachová, ktorá ocenila prístup vedenia fakulty k podnetom, ktoré zaslala ich katedra
k zapracovaniu do organizačnej štruktúry a uviedla, že víta a považuje túto zmenu ako
nevyhnutnú a vedúcu k skvalitneniu Pedagogickej fakulty UK.
Do diskusie sa hlásili aj prítomní hostia zasadnutia AS PdF UK. Predsedníčka senátu
upozornila, že diskusie sa hostia môžu zúčastniť len po schválení senátom. Predsedníčka
senátu dala následne na to hlasovať, či členovia AS PdF UK súhlasia s tým, aby sa do
diskusie zapojili aj hostia, ktorí môžu v diskusii vystúpiť v časovom limite 2 minút.
Výsledok hlasovania: účasť v diskusii
za: 19

proti: 0

zdržal sa hlasovania: 0

Ako prvý sa do diskusie prihlásil doc. Lukšík, ktorý požiadal členov senátu, aby Katedra
sociálnej pedagogiky zostala samostatnou katedrou. Túto zmenu v navrhovanej organizačnej
štruktúre žiadali zapracovať do konečnej verzie návrhu – aj v písomnej podobe (listom), ktorý
adresovala dekanke fakulty vedúca katedry Dr. Fülöpová. doc. Lukšík uviedol, že katedra
sociálnej pedagogiky by nemala byť len oddelením, ale samostatným pracoviskom, tak ako to
je aj v ČR a v Poľsku. Dekanka fakulty zdôvodnila zlúčenie katedry sociálnej pedagogiky
s katedrou pedagogiky tým, že študijný odbor sociálna pedagogika nemá v sústave študijných
odborov vlastné „číslo“ a patrí pod pedagogiku ako jej špecializácia. Ďalej uviedla, že katedra
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nemá v súčasnosti inaugurovaného profesora, ktorý je podmienkou pre garantovanie
magisterského stupňa, ktorý v súčasnosti katedra sociálnej pedagogiky nemá. Nevylučuje
však, pokiaľ bude mať katedra sociálnej pedagogiky magisterský stupeň, že sa nestanú znovu
samostatnou katedrou. Ďalej vystúpila v diskusii prof. Kožuchová, ktorá upozornila na
nedostatočné podmienky pre výučbu a na miestnosti pre minimum študentov (cca 10), čo tiež
sťažuje naplniť požadovaný počet študentov vzhľadom k financovaniu katedier (čo
predstavuje 20 študentov). Dekanka fakulty informovala o tom, že budova na Moskovskej
ulici sa stala Národnou pamiatkou, z čoho vyplýva, že sa problém musí riešiť globálne. Ďalej
vystúpila v diskusii Dr. Kršjaková, ktorá pripomenula, že v roku 2004 bola podobná situácia,
keď sa z Katedry telesnej výchovy stal Kabinet športovej edukológie. Zároveň uviedla, že je
jej ľúto, že týmto schválením novej organizačnej štruktúry fakulty zaniká kabinet športovej
edukológie a samotná telesná výchova na fakulte. Vyslovila aj obavu, čo bude s nimi ako
členmi kabinetu ďalej a nevie si predstaviť ďalšiu budúcnosť súvisiacu s fungovaním
priestorov v Mlynskej Doline a tým súvisiacich vecí. Dekanka fakulty uviedla, že zrušením
kabinetu športovej edukológie fakulta neprichádza o telesnú výchovu a tak ako už uviedla,
bude súčasťou študijných programov, ktoré ju majú zakreditovanú. Ďalej uviedla aj to, že
v nedávnej minulosti ponúkala miesto pre pedagóga na svojej katedre, ktorej je vedúcou
a poznamenala, že nikto z členov súčasného kabinetu športovej edukológie nie je
vyhadzovaný a môže sa zúčastniť výberových konaní, ktoré sa budú konať v druhej polovici
augusta. Poslednou diskutujúcou bola Dr. Tureková, ktorá uviedla, že ich katedra je za
kvalitatívne zmeny, ale touto zmenou prichádzajú o 3 miesta na katedre, čo nie je pre nich
prijateľné, pretože nemalo prísť prijatím novej organizačnej štruktúry k prepúšťaniu
zamestnancov. Dekanka fakulty uviedla, že sa nejedná o prepúšťanie zamestnancov
a pripomenula, že v novej organizačnej štruktúre zostáva 195 miest, z toho 131
pedagogických a 64 výskumných. Ďalej uviedla, že katedra románskych jazykov a literatúr
podľa novej organizačnej štruktúry neprichádza o 3 pracovné miesta, ale len o jedno.
Po vystúpení členov senátu a hostí v diskusii k Návrhu organizačnej štruktúry PdF UK
požiadal predsedníčku senátu o slovo prorektor doc. RNDr. Ivan Ostrovský, CSc., ktorý
ocenil, že Pedagogická fakulta UK ako prvá reflektuje zmeny a nabieha na schválený model
financovania a že včas zareagovala na zámery MŠ SR. Zároveň upozornil na nevyhnutnosť
zmien, poďakoval za konštruktívnu diskusiu a podporil Návrh organizačnej štruktúry PdF
UK.
Na záver diskusie predsedníčka senátu Dr. Cabanová poďakovala všetkým zúčastneným za
plodnú a konštruktívnu diskusiu a požiadala členov AS PdF UK o hlasovanie o Návrhu
organizačnej štruktúry PdF, ktorý nadobudne platnosť dňom schválenia a účinnosť 1.9.2011.
Výsledok hlasovania: návrh schválený
za: 18

proti: 0

zdržal sa hlasovania: 1

K bodu 5
Predsedníčka senátu a tajomníčka senátu Dr. Smetanová informovali o elektronickom
hlasovaní o voľbe zástupcu PdF UK do Rady vysokých škôl.
Do Rady vysokých škôl na najbližšie funkčné obdobie bol opätovne zvolený doc. RNDr. Juraj
Vantuch, CSc
Výsledok hlasovania: návrh schválený
za: 17
proti: 0

zdržal sa hlasovania: 1

nehlasovali: 3
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K bodu 6
Predsedníčka senátu vyzvala študentskú komoru, aby predniesli k rokovaniu svoju agendu. Za
študentskú komoru AS PdF vystúpil podpredseda AS Pavol Kassay, ktorý ocenil schválenú
organizačnú štruktúru a uviedol, že nemajú v súčasnosti nič podstatné na rokovanie v senáte.
Oboznámil členov AS o priebehu hodnotenia vyučovania študentmi fakulty. V každej budove
sa nachádzajú urny, kde študenti môžu svoje hodnotenia predmetov a učiteľov vhadzovať. Po
skončení hodnotenia budú hodnotiace hárky zaslané vedeniu fakulty na ich spracovanie. Ďalej
informoval o tom, že kolegyňa zo študentskej komory AS Lenka Devečková bude ďalšou
členkou disciplinárnej komisie.
Prodekanka Dr. Vačková požiadala členov študentskej komory AS o aktívnu spoluprácu
a aktivitu v rôznych oblastiach spadajúcich pod jej rezort. Študenti prisľúbili aktívnejšiu účasť
a pomoc pri riešení otázok súvisiacich so študijnými záležitosťami.
K bodu 7
Ďalším bodom rokovania boli návrhy akreditačných spisov. Slovo k tomuto bodu odovzdala
predsedníčka AS dekanke fakulty prof. Vančovej. Dekanka fakulty predstavila členom AS
jednotlivé akreditačné spisy a ich garantov a požiadala členov AS o ich odporúčanie
k schváleniu Vedeckou radou PdF UK, ktorej zasadnutie sa bude konať 1.7.2011.
Výsledok hlasovania: AS PdF odporúča predložiť navrhnuté akreditačné spisy.
za: 19
proti: 0
zdržal sa hlasovania: 0
K bodu 8
Predsedníčka senátu požiadala prodekanku Dr. Vačkovú, aby oboznámila členov AS s
návrhom nového Harmonogramu pre AR 2011/2012. Prodekanka informovala, že
Harmonogram AR 2011/2012 prerokovala aj s Pedagogickou komisiou AS PdF UK a že sa
v ňom nachádzajú zmeny (zavedenie tzv. hodnotiaceho týždňa, možnosť praxe v septembri,
skrátenie termínu odovzdania záverečných prác na 20.4.2012) oproti terajšiemu
harmonogramu AR 2011/2012. Následne na to vystúpila k tomuto bodu predsedníčka
Pedagogickej komisie AS PdF UK doc. Gregušová, ktorá stručne informovala o zasadnutí
Pedagogickej komisie AS a o prerokovaní Harmonogramu AR 2011/2012 a upozornila na to,
že všetky podnety od členov Pedagogickej komisie AS boli do Harmonogramu AR 2011/2012
zapracované. Ďalej informovala, že zo stretnutia Pedagogickej komisie AS je spísaná
podrobná zápisnica, kde sa môžu členovia AS v prípade záujmu, dozvedieť všetky
prerokované body a získať bližšie informácie o zasadnutí komisie a jej rokovaní.
Predsedníčka senátu vyzvala členov AS k hlasovaniu o Harmonograme AR 2011/2012.
Výsledok hlasovania: návrh schválený
za: 18

proti: 0

zdržal sa hlasovania: 0

K bodu 9
Predsedníčka AS odovzdala slovo prodekanke Dr. Vačkovej, ktorá informovala o priebehu
prijímacích pohovorov, o počte prihlásených uchádzačov o štúdium na jednotlivé študijné
programy (jednoodborové, dvojodborové štúdium). Následne informovala o počte
prihlásených študentov a študentov, ktorí sa zúčastnili prijímacích pohovorov. Uviedla, že v
súčasnosti študijné oddelenie pracuje na spracovaní výsledkov.
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K bodu 10
V rámci rozličného predsedníčka AS požiadala členov AS, aby sa zapísali k jednotlivým
termínom promócií, ktoré sa budú konať v mesiaci júl pre absolventov bakalárskeho a
magisterského štúdia v Moyzesovej sieni a Aule UK.
Predsedníčka senátu zablahoželala členke AS doc. Mikulášovej k úspešnej habilitácii.
Prodekanka Dr. Vačková informovala členov AS o základných výstupoch z pracovného
stretnutia, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici, kde sa diskutovalo o postavení pedagogických
fakúlt a ich financovaní. Požiadala členov AS, aby pripomienkovali materiály, ktoré z tohto
stretnutia vzídu, aby fakulta mohla do 30.7.2011 zaujať stanovisko.

V Bratislave 20.6. 2011

.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD
Predsedníčka AS UK PdF
Zapísal: PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Overila: PaedDr. Lucia Ficová, PhD.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
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