
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 15.02.2012 
 

 

 

Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:   prof. PaedDr. Vladimír Labáth, CSc., PhDr. Ladislav Vaska PhD., Tomáš 

Slovák 

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program: 

1.   Otvorenie 

2.   Kontrola uznesení 

3.   Schválenie komisií AS UK PdF 

4.   Študentská agenda 

5.   Metodický pokyn UK PdF k národným a nadnárodným  projektom      

6.   Hodnotenie publikačnej, vedeckej a umeleckej činnosti 

7.   Návrh organizačného opatrenia č. 1/2012 

                              8.   Informácie z vedenia PdF 

9.   Informácie z SRVŠ – Horizont 

 10.   Prerokovanie študijných programov 

 11.   Rozličné 

 

 

K bodu 1. 

Predsedníčka senátu PhDr. Katarína 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. Navrhla stiahnuť 5. bod programu 

schôdze a predradiť návrh organizačného opatrenia. Obidve zmeny boli jednomyseľne 

schválené. 

 

Výsledok hlasovania: zmena programu   

za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

Schválený program: 

1.   Otvorenie 

2.   Kontrola uznesení 

3.   Schválenie komisií AS UK PdF 

4.   Študentská agenda 

5.   Hodnotenie publikačnej, vedeckej a umeleckej činnosti 

6.   Informácie z vedenia PdF 

                              7.   Návrh organizačného opatrenia č. 1/2012 

8.   Informácie z SRVŠ – Horizont 

   9.   Prerokovanie študijných programov 

 10.   Rozličné 

  



 

K bodu 2. 

 

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

 

K bodu 3. 

Akademický senát PdF UK jednomyseľne schválil nasledovné zloženie komisií:  

KOMISIE AS UK PdF: 
Zoznam členov komisie AS PdF UK pre vedu a rozvoj 

PREDSEDNÍČKA 

doc. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD. 

PhDr. Viera ANDREÁNSKA, CSc. 

doc. PaedDr. Zsolt CSÉFALVAY, PhD. 

PaedDr. Brigita LEHOŤANOVÁ, PhD. 

Prof. PhDr. Róbert LETZ, PhD. 

PaedDr. Martina PAVLIKÁNOVÁ, PhD. 

Jana SLOVÁKOVÁ  

 

Zoznam členov legislatívnej komisie AS PdF UK 

PREDSEDA 

doc. PhDr. Jozef LYSÝ, CSc. 

PhDr. Katarína CABANOVÁ, PhD. 

doc. PaedDr. Hedviga GREGUŠOVÁ, CSc. 

JUDr. Marta KEČKEŠOVÁ, PhD. 

Michal GABARÍK  

Denisa MACÚCHOVÁ 

 

 

Zoznam členov ekonomickej komisie AS PdF UK 

PREDSEDNÍČKA 

PaedDr. Terézia HARČARÍKOVÁ, PhD. 

PhDr. Eva FÜLÖPOVÁ, CSc. 

PaedDr. Libor KLENOVSKÝ, PhD. 

PaedDr. Jana LOPÚCHOVÁ, PhD. 

doc. PhDr. Eva MYDLÍKOVÁ, PhD. 

Kamila BALKOVÁ 

Lenka DEVEČKOVÁ 

Pavol KASSAY 

Katarína LEDÉNYIOVÁ 

 
Zoznam členov pedagogickej komisie AS PdF UK 

PREDSEDNÍČKA 

doc. PaedDr. Hedviga GREGUŠOVÁ, CSc. 

PaedDr. Lucia FICOVÁ, PhD. 

doc. PhDr. Emília FULKOVÁ, CSc. 

PaedDr. Terézia HARČARÍKOVÁ, PhD. 

PaedDr. Mgr. art. Jaromíra PÚČIKOVÁ, PhD. 

Mgr. Andrea TUREKOVÁ, PhD. 

doc. PaedDr. Daniela VALACHOVÁ, PhD. 

PhDr. Ladislav VASKA, PhD. 

Denisa MACÚCHOVÁ 

Tomáš SLOVÁK  

 

 

 

 

 



Zoznam členov zahraničnej komisie AS PdF UK 

PREDSEDNÍČKA 

doc. Mgr. Andrea MIKULÁŠOVÁ, PhD. 

Prof. PaedDr. Vladimír LABÁTH, PhD. 

doc. PhDr. Gabriela LOJOVÁ, PhD. 

PhDr. Jana PRUŽINSKÁ, PhD. 

Anežka BRODŇANSKÁ  

Alžbeta SVRČKOVÁ 

 

 

Výsledok hlasovania: zloženie komisií AS   

za: 18  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

K bodu 4. 

 

Mgr. Michal Gabarík informoval všeobecne a aktivitách študentskej komory AS PdF 

UK. Zvlášť sa komora študentov zamýšľala nad anketou k pedagógom, ktorej sa 

zúčastnilo iba 93 študentov. Okrem z minulosti známych príčin a námetov na 

skvalitnenie ankety sa objavuje reálna možnosť robiť ju prostredníctvom AIS-u.  

 

 K bodu 5. 

Prodekanka doc. Darina Tarcsiová ocenila, že dochádza k tlaku zdola, vedenie fakulty 

takto získava potrebné podnety smerom ku skvalitňovaniu publikačnej a vedecko-

výskumnej činnosti. Východiskom sú zatiaľ stále rámcové normy, ktoré už AS 

schválil. 

Doc. Zsolt Cséfalvay sa vyjadril ku navrhnutým kritériám a opýtal sa, či sa na ich 

základe budú tento rok vyvodzovať dôsledky a budú konzekvencie. Pri plnení 

povinností za oblasť výskumu pedagogických a výskumných pracovníkov vidí 

disproporciu v preferovaní grantov pred publikačnou činnosťou (potrebný počet bodov 

by sa dal získať tým, že niekto má daný počet hodín v grante).  Navrhol preto, aby 

každý výskumný a pedagogický pracovník musel získať minimálne 25% bodov 

 publikáciami v každom roku.  

Doc. Tarcsiová hneď zareagovala, že úmyslom predloženého materiálu je tvorba 

kritérií, nesmie sa stať, aby 70 % zamestnancov neplnilo kritériá, hodnotenie  podľa jej 

názoru musí ročné, al do úvahy sa bude brať výkon pracoviska (katedier, ústavov). 

Dekanka prof. A. Vančová v diskusii potvrdila, že v súčasnosti je veľký tlak najmä na 

granty, rozhodujúca je však metodika financovania VŠ. Za dôležitú úlohu fakulty však 

považuje, aby publikovali aj mladí pracovníci s tým, že dôležitá je kvalita výstupu. 

Viac je napríklad žiaduce využívať granty UK.  

Doc. Tarcsiová skonkretizovala svoj názor na hodnotenie publikačnej, umeleckej 

a vedeckovýskumnej činnosti pracovísk v tom zmysle, aby stúpla váha kritérií, ktoré 

podnietia aktivitu pracoviska smerom ku kontinuálnemu publikovaniu. 

Predsedníčka AS dr. Cabanová zareagovala na túto myšlienku a upozornila na to, že 

Ministerstvo školstva publikačné výstupy veľmi pozorne a dôsledne preveruje. 

Dekanka prof. A. Vančová na to nadviazala a upozornila, že sa opäť pripravuje 

komplexná akreditácia a v nej má publikačná činnosť kľúčové  postavenie. 

Doc. Zs. Cséfalvay navrhol, aby po prijatí kritérií na publikácie mali v prvom roku  

skôr charakter nastaveného zrkadla, aby mohli jednotlivé pracoviská zistiť, v ktorej 

oblasti majú zvýšiť svoju výskumnú aktivitu.  

V reakcii dekanka prof. A: Vančová poukázala na potrebu vnútornej motivácie 

zamestnancov, bez ktorej sa nemôžu dostaviť potrebné výkony. 



Doc. D. Tarcsiová podotkla, že úspech pracovísk v tejto činnosti podmieňuje ich 

plánovanie publikácií a získavanie grantov. Pripomenula aj význam citácií,  najmä 

však registrované v citačných indexoch.  

Dr. E. Fülöpová sa opýtala, či sa budú zohľadňovať pri hodnotení aj projekty, ktoré 

neprejdú. Prodenka D. Tarcsiová v odpovedi odvetila kladne, budú sa hodnotiť aj 

podané projekty. Doc. Zs. Cséfalvay upozornil,  že  počet získaných grantov VEGA 

a KEGA z našej fakulty v roku 2012 bude nízky (ich hodnotenie je už na webe MŠ 

SR), pravdepodobne preto, lebo podané granty boli hodnotené nízko (kategórie C, D) 

alebo boli vyradené z  hodnotenia. Diskusiu uzavrela dekanka prof. A. Vančová 

opatreniami vedenia fakulty vo veci skvalitňovania prípravy grantov. 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát PdF UK súhlasí s pracovnou verziou materiálu 

„Hodnotenie publikačnej, vedeckej a umeleckej činnosti“, ktorý predložila 

prodekanka doc. D. Tarcsiová s pripomienkou, že pri hodnotení výskumnej 

činnosti pracovníka, ktorý je riešiteľom výskumného projektu, by mali 

hodiny v projektovej činnosti tvoriť max. 75% celkovej dotácie. 

Z materiálu vypustiť bod č. 5, citácie nehodnotiť. 

 

Výsledok hlasovania: hodnotenie publikačnej, vedeckej a umeleckej činnosti 

 

za: 17  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 1 

 

 

 K bodu 6. 

 Dekanka prof. A. Vančová podrobne informovala členov AS o úlohách, ktoré riešilo 

vedenie fakulty od ostatného rokovania AS PdF UK. Za úspech považuje fakt, že do portfólia 

osobností veľkého projektu Univerzity Komenského sa dostali Zs. Cséfalvay, E. Mistrík a O. 

Majzlan. Okrem tohto projektu získala Univerzita Komenského ešte projekt na riešenie 

manažérskych procesov a plánovaných činností, ktoré sa budú týkať celej UK. PdF UK má 

záujem participovať na projekte. 

 V januári sa riešila havária horúcovodu na Šoltésovej ulici. Oprava bude vyžadovať 

mnoho sanácií a úprav, ale bez pomoci vedenia Univerzity Komenského sa problém vyriešiť 

nedá. Rektor UK prof. K. Mičieta pomoc prisľúbil, ale riešenie nebude okamžité.  

Fakulta má získať a navrhnúť podľa slov dekanky prof. A. Vančovej piatich 

evaluátorov grantov. 

Dekanka informovala o schvaľovaní rozpočtu na tento rok. Boli to rámcové 

informácie. Fakulta intenzívne pracuje na vytvorení fondu, ktorý zlepší podmienky na 

spolufinancovanie projektov. 

V súvislosti s prijatím novely VŠ, prijatej pred niekoľkými dňami uviedla, že našej 

fakulty sa prijatím novely týka štúdium študentov so špecifickými potrebami. Je to príležitosť 

na prezentáciu a ponúkneme svoje skúsenosti a odborníkov všetkým fakultám i vedeniu 

Univerzity Komenského. 

Vedenie fakulty sa ďalej venovalo zabezpečeniu kontinuity štúdia v niektorých 

študijných programoch v súvislosti s odchodom niektorých garantov. Prof. M. Kožuchová 

požiadala o odchod do dôchodku a do Trnavy odišiel doc. I. Lukšík. Riešenie pomáhala 

hľadať prof. Porubská-Petrová a prorektor UK doc. J. Pekár. 

Prodekanka fakulty dr. K. Vačková predstavila AS študijnú agendu. Na štyroch 

katedrách fakulty prebehli talentové skúšky so 100 % účasťou, čo považuje za nesporný 



úspech. Každý deň bol na fakultnej webovej stránke zverejnený výsledok. Pred prijímacími 

pohovormi bude ešte jeden termín. 

Obrovské úsilie bolo vynaložené v súvislosti s rozvrhom, ktorý historicky prvý raz je 

urobený v AIS-e. Podarilo sa zvládnuť 1256 akcií a 20548 hodín za situácie redukcie učební 

na Moskovskej ul. č. 2. Fakulta má dostatok učební, problémom sú však veľké prednáškové 

miestnosti. Ďalej informovala o tom, že rozhodla  o doplňujúcom zápise predmetov na 

zápisné listy a rozvrh v AIS-e. Rozhodnutie vyplynulo z vyhodnotenia aktuálnej situácie po 

sprístupnení aplikácie v rozvrhu v AIS2, kedy sa veľké množstvo študentov dostatočne 

nezorientovalo a v stanovenom termíne si nesplnilo svoju povinnosť a nezapísalo si prdmety 

do zápisného listu a rozvrhu na letný semester. V prípade nesprávneho zápisu tieto nebude 

možné zo zápisného listu vymazať a na konci semestra budú vyhodnotené ako „FX“. Za 

doplňujúci zápis zodpovedá študent. 

V diskusii doc. Valachová upozornila na ťažkosti s prerekvizitami, ale zároveň vysoko 

ocenila prácu rozvrhárov.  

Uznesenie č. 2: poďakovanie 

Akademický senát touto formou sa uzniesol na poďakovaní Mgr. K. 

Minarovičovej, Mgr. L. Sokolovej, bc. G. Kolesíkovej a celému fakultnému tímu, ktorý 

pripravoval rozvrh, za vynaložené úsilie a spôsob, akým sa podarilo rozvrh uzavrieť. 

 Prodekanka doc. D. Tarcsiová  sústredila pozornosť na síce pravidelne sa opakujúce 

odovzdávanie projektov VEGA a KEGA, ale nie všetci zamestnanci fakulty si uvedomujú, že 

odovzdaním správ problém zďaleka nekončí, preto je potrebné dodržiavať termíny 

záverečných správ, za dobrý krok považuje ich odovzdávanie v printovej podobe. 

K dnešnému dňu bolo z fakulty podaných zatiaľ 26 grantov UK. Vedenie fakulty má záujem 

zásadným spôsobom riešiť prítomnosť denných doktorandov na pracoviskách.  

 Marec 2012 je pravdepodobným termínom na podávanie nových grantov VEGA. Doc. 

D. Tarcsiová pripomenula skúsenosť s nekvalitným obsahom projektov. To je dôvod, prečo 

často zo súťaží o granty vypadávame. Na druhej strane pozitívne ohodnotila dnešnú diskusiu 

k hodnoteniu vedeckej a umeleckej výskumnej činnosti. Teraz je dôležité sa k týmto otázkam 

vrátiť na jednotlivých pracoviskách. Vedenie fakulty okrem toho pripravuje semináre k tomu, 

ako získavať externé zdroje. 

 Prodekanka doc. M. Glasová informovala o stave projektu Evalvet, ktorý koordinoval 

do svojho odchodu z fakulty doc. J. Vantuch. Bol to projekt s 25 % účasťou fakulty. Ku dňu 

1. novembru 2011 fakulta odstúpila z projektu. Úlohou ukončiť tento projekt  bol poverený 

Mgr. M. Rehuš. Doc. Glasová vyzýva zamestnancov fakulty, aby aktívne vstupovali do 

partnerských sietí, využívali medzinárodné kontakty, zúčastňovali sa prezentačných akcií, 

komunikovali prostredníctvom ústavov fakulty. Napokon informovala o tom, že sa podarilo 

oživiť anglickú verziu webovej stránky fakulty. 

 Tajomník fakulty JUDr. J. Šutka sa vrátil k téme havárie horúcovodu a konštatoval, 

že náklady na rekonštrukciu sú enormne vysoké a bez pomoci RUK by to fakulty sama 

nezvládla. Ďalej priblížil návrh na rekonštrukciu priestorov na Šoltésovej ul. Spomenul 

možnosť ako v jej priestoroch je možné vytvoriť dve veľké prednáškové miestnosti. 

 

K bodu 7. 

 Dekanka fakulty prof. A. Vančová predložila a odôvodnila návrh organizačného 

opatrenia  č. 1/2012 (viď príloha zápisnice č. 1). Zdôvodnila kroky, ktoré ju viedli k takémuto 

rozhodnutiu. K návrhu sa vyjadrila PaedDr. Kikušová, CSc., vedúca katedry KPEP. Návrh 

jednoznačne podporila. Členovia AS PdF UK mali k dispozícii aj súhlasné stanovisko 

s navrhovaným riešením od doc. E. Fulkovej CSc. 

 

Uznesenie č. 3: 



   Akademický senát PdF UK schválil dekankou prof. A. Vančovou predložené 

Organizačné opatrenie č.1/2012. 

 

Výsledok hlasovania: Návrh organizačného opatrenia č. 1/2012 

 

za: 17  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 1 

 

 

 

K bodu 8. 

 PhDr. L. Vaska poveril predsedníčku AS dr. K. Cabanovú, aby AS informovala 

o aktivitách v rámci RVŠ SR: 

Dňa 2.12.2011 prišla z RVŠ SR na pripomienkovanie: 

Smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej 

činnosti a ohlasov (CREPČ VK) spolu s vysvetľujúcim listom predsedu RVŠ SR p. prof. 

Smieška. 

Smernica bola rozoslaná všetkým riaditeľom ústavov UK PdF, prodekanke pre vedu 

a doktorandské štúdium, predsedníčke komisie AS UK PdF pre vedu a rozvoj a manažérovi 

pre stratégie a kvalitu. Pripomienky k smernici sa zbierali do 10.12.2011 a následne 

spracovali a zaslali 11.12.2012 tajomníčke RVŠ SR.  

Smernicu pripomienkovali: prof. Erich Mistrík, doc. Darina Tarcsiová, doc. Zsolt Csefalvay.  

Dňa 23.1.2012 prišla z RVŠ SR na pripomienkovanie: 

Návrh rámcového programu na podporu výskumu a inovácií HORIZONT 2020  

Návrh rámcového programu HORIZONT 2020 bol rozoslaný všetkým riaditeľom ústavov UK 

PdF, prodekanke pre vedu a doktorandské štúdium, predsedníčke komisie AS UK PdF pre 

vedu a rozvoj a manažérovi pre stratégie a kvalitu. Pripomienky a stanoviská  

k programu HORIZONT 2020. sa zbierali do 30.1.2012 a následne spracovali a zaslali v ten 

istý deň tajomníčke RVŠ SR.  

Smernicu pripomienkovali:  doc. Darina Tarcsiová, Dr. Brigita Lehoťanová, PhD.   
 

K bodu 9. 
AS UK PdF ďalej prerokoval študijné programy:  

- Sociálna práca v bakalárskom. stupni v dennej a externej forme  

- Učiteľstvo predprimárneho a primárneho vzdelávania v bakalárskom stupni 

- Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v magisterskom stupni, zmena garanta 

- Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v bakalárskom stupni, zmena garanta 

 

Uznesenie č. 4: 

AS UK PdF odporučil program predložiť  do VR  UK PdF. 

Študijné programy: 

- Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v bakalárskom stupni a 

- Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v magisterskom stupni 

odporúča predložiť do VR UK PdF po zapracovaní zmien garanta predmetov. 

 

 

K bodu 10. 

Predseda legislatívnej komisie AS PdF UK informoval o rokovaní komisie. Komisia 

sa zaoberala pripomienkami Mgr. Gabaríka. Komisia konštatovala, že  

- pripomienka ku školnému je v súlade so smernicou rektora 

- vysvetlilo sa postavenie štipendijnej komisie 



- zaoberala sa rozdielmi v uznášaní AS UK a AS PdF UK a konštatovala, že dané 

pripomienky boli vysvetlené.  

Doc. J. Lysý a dr. K. Cabanová informovali AS o novele VŠ zákona, ktorá bola prijatá na 

januárovej schôdzi NR SR v r. 2012. Stotožnili sa s vyššie spomínaným stanoviskom vedenia 

fakulty, ktorý tlmočila jej dekanka prof. A. Vančová. 

AS PdF UK dostal ďalej  podnet na prešetrenie od PhDr. E. Fülöpovej, CSc. Podnet od 

PhDr. A. Pukančíka, ktorý dostala legislatívna komisia AS nespĺňal podmienky na 

prerokovanie v AS UK PdF UK a ten AS UK PdF UK postúpil pedagogickej komisii AS PdF 

UK. Podnety sú k dispozícii u predsedníčky AS PdF UK dr. K. Cabanovej. Závery prešetrenia 

pedagogickej komisie vo veci podnetu od PhDr. E. Fülöpovej, CSc.  postúpiť dekanke, 

vedeniu fakulty a členom AS do 15.3.2012. 

Dekanka prof. A. Vančová informovala AS UK PdF, že z pozície svojej funkcie rieši aj 

iný podnet o zneuziti pravomoci a neplneni povinnosti. 

Predsedníčka AS UK PdF dr. Cabanová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a ukončila 

zasadnutie AS UK PdF. 

 

 

 

 

 

V Bratislave 15.02.2012 

 

 

 

                                                                                    

Zapísal: doc.PhDr. Jozef Lysý, CSc. 

Overil:  doc. PaedDr. Zsolt Cséfalvay, PhD. 

 

 

 

 

 

                                                                  PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

                                                                     Predsedníčka AS UK PdF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

DEKANÁT 

 Račianska 59, 813 34  Bratislava  
___________________________________________________________________________ 

Akademický senát UK PdF 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

predsedníčka 

 

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/   Bratislava 

-/-                316/12 -SD  Mgr. Vybíralová/49287207 01. 02. 2012 

 

Vec 

Návrh organizačného opatrenia č. 1/2012 

 

Vážená pani predsedníčka, vážení členovia akademického senátu, 

 

predkladám Vám návrh organizačného opatrenia č. 1/2012 aj s prílohovým materiálom. 

 

Odôvodnenie návrhu Organizačného opatrenia č. 1/2012:  

Vychádzajúc z písomných návrhov doc. Fulkovej, CSc. a vedúcej katedry  Dr. Kikušovej, 

CSc. ( viď prílohy)  predkladám členom Akademického senátu UK PedF v Bratislave 

v zmysle príslušných ustanovení relevantných právnych noriem a interných predpisov UK 

a PedF UK v Bratislave návrh organizačného opatrenia č. 1/2012. 

 

Dôvody uvedené v návrhoch doc. Fulkovej a Dr. Kikušovej boli prerokované na zasadnutí 

vedenia dňa 23.1.2012 a 30.1.2012, kedy boli prizvané aj obe spomínané vedúce katedier. 

Dekanka fakulty a prodekanka Dr. Vačková, CSc. sa opakovane stretli na pracovnom 

rokovaní s prof. Petrovou, kde boli okolnosti a dôvody, uvedené v návrhoch vedúcich 

katedier, prerokované. Vedenie fakulty sa po analýze informácií, situácie a možných rizík a 

ohrození stotožnilo s návrhom oboch vedúcich katedier. 

 

Pre aktuálne zabezpečenie úspešného procesu reakreditácie, zmien garantov a akreditácie 

študijných programov v odboroch predškolská a elementárna pedagogika, pedagogika 

a učiteľstvo akademických predmetov, pre kontinuálne zabezpečenie aktuálneho i budúceho  

štúdia študentov a doktorandov ako aj pre efektívne plnenie úloh vedy a výskumu  

považujeme za potrebné vytvorenie pracoviska, ktoré by profesionálne, odborne, výskumne 

a publikačne dokázalo zabezpečiť plnenie kritérií pre  akreditáciu, resp. reakreditáciu 

jednotlivých študijných programov a malo reálnu šancu uspieť v tomto  procese. Toto 

pracovisko svojou širšie koncipovanou štruktúrou spojí jednotlivých odborníkov v oblasti 

pedagogických vied a štúdií  v kompaktný celok a zároveň prepojí a zastreší  katedru 

preprimárnej a primárnej edukácie s katedrou pedagogiky a sociálnej pedagogiky, s centrom 

pedagogického výskumu i centrom  výskumu preprimárnej a primárnej pedagogiky. 

 

S pozdravom 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r. 

dekanka fakulty 
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Organizačné opatrenie č. 1/2012 

 

V platnej a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre pracovných miest UK PedF Bratislava   

 

r u š í m 

 

pracovisko  Ústav pedagogických štúdií  a pracovisko  Ústav primárnej a preprimárnej 

pedagogiky ako samostatné pracoviská, 

 

z l u č u j e m 

 

ich do jedného pracoviska a  

 

z r i a ď u j e m 

 

ako zlúčené pracovisko Ústav pedagogických vied a štúdií. 

 

Ústav pedagogických vied a štúdií je riadený riaditeľkou / riaditeľom. Ústav pedagogických 

štúdií má ako subštruktúry nasledovné: 

- Centrum pedagogického výskumu ( názov i štruktúra a počet pracovných pozícií 

zostávajú po nadobudnutí účinnosti opatrenia nezmenené). 

- Centrum výskumu preprimárnej a primárnej pedagogiky ( názov i štruktúra a počet 

pracovných pozícií zostávajú po nadobudnutí účinnosti opatrenia nezmenené). 

- Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky ( názov i štruktúra a počet pracovných 

pozícií zostávajú po nadobudnutí účinnosti opatrenia nezmenené). 

- Katedra preprimárnej a primárnej edukácie ( názov i štruktúra a počet pracovných 

pozícií zostávajú po nadobudnutí účinnosti opatrenia nezmenené). 

 

Štruktúra a počet pracovných pozícií ( funkčných a pracovných miest pedagogických 

a výskumných zamestnancov ) vo vyššie  uvedených centrách a katedrách zostávajú po 

nadobudnutí účinnosti opatrenia nezmenené. Pracovné pomery a pracovné náplne 

pedagogických ako aj výskumných zamestnancov uzatvorené do účinnosti tohto opatrenia 

zostávajú nezmenené. 

 

Kompetencie riaditeľky / riaditeľa Ústavu pedagogických vied a štúdií a kompetencie 

vedúcich katedier pedagogiky a sociálnej pedagogiky  a katedry preprimárnej a primárnej 

edukácie zostávajú nezmenené oproti stavu do účinnosti tohto opatrenia. 

 

Zmena v organizačnej štruktúre nadobúda platnosť dňom jej schválenia v AS Pedagogickej 

fakulty UK a účinnosť od 01.3.2012 . 

 

 

 

 



V Bratislave dňa 01. 02. 2012    

 

 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

dekanka 

 


