
Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu 

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

dňa 16.11.2011 
 

 

 

Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:   prof. PaedDr. Vladimír Labáth, CSc.,  

                              doc. Mgr. Andrea Mikulášová, PhD. 

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

Hostia: 

 

 

Program: 

1.   Otvorenie 

2.   Kontrola uznesení 

3.   Informácia o elektronickom hlasovaní 

4.   Študentská agenda 

5.   Voľba podpredsedu AS UK PdF 

6.   Voľba zástupcu PdF v SRVŠ 

7.   Príprava AO PdF 

8.   Informácie z vedenia PdF 

9.   Informácie z AS UK 

10. Rozličné  

 

 

K bodu 1. 

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

privítala vedenie fakulty, novú členku AS PhDr. Fülöpovú, CSc. a ostatných hostí. Tým 

otvorila zasadnutie AS. 

V rámci tohto bodu predsedníčka senátu dala hlasovať o zmene programu z dôvodu časovej 

tiesni členiek Volebnej komisie UK PdF. 

 

Výsledok hlasovania: zmena programu   

za: 19  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0 

 

Schválený program: 

1.   Otvorenie 

2.   Voľba podpredsedu AS UK PdF 

3.   Voľba zástupcu PdF v SRVŠ 

4.   Kontrola uznesení 

5.   Informácia o elektronickom hlasovaní 

6.   Študentská agenda 

7.   Príprava AO PdF 

8.   Smernica o výške poplatkov školného na AR 2012/2013.  

9.   Prerokovanie študijného programu 

10. Informácie z vedenia PdF 

11. Informácie z AS UK 

12. Rozličné  



 

K bodu 2. 

 

Predsedníčka privítala členky volebnej komisie Dr. Brťkovú a Dr. Gajdošíkovú. Následne 

predsedníčka VK Dr. Brťková vyhlásila voľby na podpredsedu AS za zamestnaneckú časť. 

Prítomní členovia AS navrhli nasledovných kandidátov: Doc. Valachová, Phd. a Dr. Vaska, 

PhD. Dr. Vaska  kandidatúru neprijal. 

 

 Za podpredsedníčku AS PdF UK bola členmi zamestnaneckej komory zvolená doc. 

PaedDr. Daniela Valachová, PhD. (viď zápisnica z volieb podpredsedu AS UK PdF, 

ktorá je prílohou zápisnice). 

 

K bodu 3. 

 

 Rokovanie AS pokračovalo vyhlásením voľby zástupcu do SRVŠ. Doc. Lysý navrhol 

kandidáta za PdF Dr. Vasku, PhD. Dr. Vaska kandidatúru prijal. V následnej voľbe 

AS zvolil zástupcu UK PdF v SRVŠ PhDr. Ladislava Vaska, PhD. (viď zápisnica 

z volieb podpredsedu AS UK PdF, ktorá je prílohou zápisnice). 

 

K bodu 4. 

 

Predsedníčka konštatovala, že uznesenia AS UK PdF sú splnené. 

 

 K bodu 5. 

 

            Informácia o elektronickom hlasovaní 

 

 Dr. Smetanová oznámila výsledky elektronického hlasovania: 

 

Návrh na externého člena VR UK PdF - navrhnutý kandidát na externého člena VR 

PdF UK:  prof. PhDr. Libor Musil, CSc. 

            Výsledok hlasovania:  

            za: 17  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0  nehlasovali: 4 

 

              Uznesenie č. 1:  
            AS UK PdF schválil ako externého člena VR UK PdF prof. PhDr. Libora Musila, CSc. 

 

 

Štatút ŠVOUČ na UK PdF  

  Výsledok hlasovania:  

            za: 16  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 0    nehlasovali: 5 

 

             Uznesenie č. 2:  

             AS UK PdF schválil Štatút ŠVOUČ na UK PdF  

 

Príjímacie konanie 2012/2013 

      Výsledok hlasovania:  

za: 13  proti: 0  zdržal sa hlasovania: 1  nehlasovali: 7 

 

 



Uznesenie č. 3: 

AS UK PdF schválil podklady Prijímacieho konania v AR 2011/2012  

 

 

 AS prerokoval a odporučil na schválenie do VR študijné programy Učiteľstvo 

hudobného umenia (bakalár, Bc.), Učiteľstvo hudobného umenia (magister, Mgr.), 

Španielsky jazyk a kultúra (bakalár, Bc.), Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry 

v kombinácii (bakalár, Bc., magister, Mgr.), doktorandské štúdium študijného 

programu Predškolská a elementárna pedagogika 

 

 K bodu 6. 

 

 Mgr. Gabarík informoval prítomných o stretnutí členov ŠK AS so študentmi fakulty. 

Stretnutia sa zúčastnili 2 študenti. 

 Predseda ŠK AS Bc. Kassay informoval o žiadosti ktorú poslali ŠK AS študenti 

hudobnej výchovy. V tejto súvislosti informoval p. tajomník Dr. Šutka a p. dekanka 

prof. Vančová o rokovaní s vedúcim katedry Dr. Borošom. Vzniknutá situácia na 

Katedre hudobnej výchovy sa v najbližších dňoch vyrieši. Požiadavke študentov 

vedenie UK PdF  vyhovie. 

 Predseda ŠK AS Bc. Kassay požiadal p. prodekanku Dr. Vačkovú o stanovisko 

k žiadosti študentov rozšíriť počet študentov prihlásených na jeden predmet v systéme 

AIS. Prodekanka Dr. Vačková informovala, že počet študentov, ktorý sa prihlasujú 

v systéme AIS na jednotlivé predmety je v réžii každého vyučujúceho. 

 Predseda ŠK AS ďalej požiadal prodekanku Dr. Vačkovú o stanovisko k návrhu 

študentov na zrušenie obmedzenia počtu zapísaných predmetov v posledných 

semestroch. Prodekanka Dr. Vačková skonštatovala, že v budúcnosti v tom nevidí 

žiaden problém pri odsúhlasovaní týchto žiadostí. 

 Predseda ŠK AS sa vzdal členstva v ubytovacej komisii. Na toto miesto navrhol 

Alžbetu Svrčkovú, ktorá s nomináciou súhlasila. 

 

K bodu 7. 

 

 Dekanka fakulty informovala prítomných o príprave akademickej obce. Termín bude 

spresnený v zmysle vnútorných predpisov. 

 Slávnostné zasadanie AO UK PdF  – slávnostná časť osláv k 65. výročiu založenia UK 

PdF sa bude konať 6.12. 2011 o 13:00 hod. v Aule UK na Šafárikovom námestí. 

Slávnostné zasadanie bude plynule pokračovať Dňom otvorených dverí od 15:00 do 

18:00 hod. 

 

K bodu 8. 

   

 Dr. Vačková predložila na schválenie  návrh smernice o výške poplatkov školného na 

AR 2012/2013.  

Výsledok hlasovania: 

Za:   19                                 Proti:0                                   Zdržal sa:0 

 

Uznesenie č. 4: 

AS UK PdF  jednomyseľne schválil predloženú výšku školného a poplatkov na UK 

PdF v AR   2012/2013.  



K bodu 9. 
 

 AS UK PdF ďalej prerokoval študijný program Učiteľstvo akademických predmetov 

pedagogika v kombinácii v Mgr. stupni. Dr. Andreánska odporučila garantovi  

prepočítať jednotlivé počty kreditov.  

 AS UK PdF odporučil program po prepočítaní kreditov predložiť  do VR  UK PdF. 

 

K bodu 10. 

  

 Pani dekanka informovala o rokovaní so zástupcami Odborovej organizácie UK PdF. 

 Ďalej informovala o hĺbkovej kontrole z nadriadených štruktúr RUK na personálnom 

oddelení. Hĺbková kontrola skonštatovala, že nedošlo k žiadnemu porušeniu 

predpisov. 

 Dekanka prof. Vančová informovala o stretnutí so ŠK AS. 

 Prodekanka doc. Tarcsiová skonštatovala, že je potrebné prehodnotiť systém 

hodnotenia pracovníkov vo vzťahu k publikačnej činnosti. V tejto súvislosti poveruje 

AS predsedníčku komisie pre vedu a rozvoj  doc. Valachovú zvolať zasadnutie 

komisie do konca kalendárneho roka. 

 Prodekanka doc. Tarcsiová informovala aj o príprave ankety hodnotenia učiteľov 

študentmi. Zároveň, ako prodekanka pre vedu a výskum skonštatovala, že na fakulte je 

akreditovaných  7 študijných  programov PhD. stupňa, ktoré sú v ponuke prijímacieho 

konania na AR 2012/2013 

 Doc. Cséfalvay požiadal vedenie, aby sa čo najskôr explicitne formulovali kritéria pre 

publikačnú činnosť učiteľov a výskumných pracovníkov tak, aby mohli byť 

výstupy merateľné a kontrolovateľné . 

 Prodekanka doc. Glasová informovala prítomných o príprave web stránky fakulty 

v anglickom jazyku.  

 Prodekanka doc. Glasová ďalej informovala o stretnutí ohľadom ďalšieho štúdia 

v zahraničí s pracovníkmi SAIA, ktoré sa bude konať 30.11. 2011 na Račianskej. 

 Prodekanka Dr. Vačková poďakovala Doc. Gregušovej, predsedníčke PK AS za 

efektívnu spoluprácu. 

 Ďalej pani prodekanka Dr. Vačková informovala , že v týchto dňoch prebieha analýza 

predzápisu predmetov na letný semester pracovníčkami študijného oddelenia. 

 23.11.2011 sa uskutoční pracovné stretnutie katedrových rozvrhárov. 

 Prodekanka Dr. Vačková ďalej informovala, že v LS sa bude výučba realizovať len 

v budovách na Račianskej a Šoltésovej ulici. 

 

K bodu 11. 

 

 Predsedníčka AS informovala prítomných, že do AS UK boli zvolení za PdF UK Doc. 

Butašová, doc. Lysý a Dr. Cabanová. 

9.11.2011 bolo prvé zasadnutie AS UK, na ktorom prebehli voľby predsedu, 

podpredsedov a predsedníctva AS UK ako aj kreovanie komisií AS UK. 

 

K bodu 12 

 

 Predsedníčka AS navrhla prítomným členom prehodnotiť rozloženie jednotlivých 

komisií AS a upozornila, že sú nevyvážené. Návrhy na zmeny je potrebné zaslať 

tajomníčke AS Dr. Smetanovej, PhD. do konca novembra 2011.  



 V súvislosti s návrhom Dr. Cabanovej prehodnotiť zloženie jednotlivých komisií, doc. 

Gregušová navrhla doplniť členov  pedagogickej komisie AS študentmi. Nakoľko 

v komisii pracuje len jeden doktorand. 

Členovia AS PdF UK poverili predsedníčku AS zvolaním ekonomickej komisie 

v decembri. 

 Zloženie komisií bude predmetom hlasovania na najbližšom zasadnutí AS. 

 Dr. Fülöpová vyjadrila požiadavku smerom k vedeniu fakulty, že nedostáva zápisnice 

z porád vedenia a že by bolo dobré, aby sa tieto zápisnice distribuovali každému 

zamestnancovi  fakulty. Pani dekanka Dr. Fülöpovej odpovedala, že zápisnice z porád 

vedenia sú pravidelne distribuované na jednotlivé sekretariáty a takisto aj vedúcim 

pracovísk, úlohou ktorých je s ich obsahom oboznámiť aj zamestnancov príslušného 

pracoviska. Dr. Fülöpová ďalej uviedla, že nemá informácie ohľadom príslušných 

kompetencií riaditeľov ústavov a vedúcich katedier. Poslednú otázku  adresovala Dr. 

Fülöpová vedeniu fakulty a opýtala  sa, aké sú štatúty jednotlivých ústavov a katedier.  

Pani dekanka odpovedala Dr. Fülöpovej, že jednotlivým vedúcim pracovísk (riaditelia 

ústavov aj vedúci katedier) boli dňa 8.9. 2011 na pracovnom stretnutí s dekankou 

fakulty odovzdané aj ich pracovné náplne, resp. kompetencie. Či boli  zamestnanci 

jednotlivých pracovísk - ústavov, katedier informovaní o týchto svojich 

kompetenciách závisí od príslušného vedúceho pracoviska. Štatúty pracovísk sú 

v štádiu rozpracovania, budú konzultované na vedení fakulty a následne schválené.  

 Ako posledný bod rozličného bol prečítaný návrh odpovede pre AS UK na list  doc. 

Vantucha. 

 

Predsedníčka AS UK PdF Dr. Cabanová poďakovala všetkým za aktívnu účasť a uzatvorila 

zasadnutie AS UK PdF. 

 

 

 

V Bratislave 21.11.2011 

 

 

 

                                                                                    

Zapísala: PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. 

Overila:  doc. Hedviga Gregušová, PhD. 

 

 

 

 

 

                                                                  PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

                                                                     Predsedníčka AS UK PdF 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha:  Zápisnica VK AS UK PdF zo dňa 16. 11. 2011 – z volieb na  podpredsedu AS 

UK PdF za zamestnancov a člena SRVŠ za zamestnancov 

 

Dňa 16. 11. 2011 sa na zasadnutí AS UK PdF konali voľby na   podpredsedu AS UK PdF za 

zamestnancov a člena SRVŠ za zamestnancov v čase o 15.15 hod.v miestnosti č. 125 na 

Račianskej 59. 

 

1. Voľba podpredsedu AS UK PdF 

Volieb sa zúčastnilo ...12... oprávnených voličov. 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: ..12.... 

Počet platných hlasovacích lístkov: ..8... 

Počet neplatných lístkov: ....4.... 

 

Navrhnutý kandidát: 

1. Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

 

Výsledok volieb:  

Doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. sa stala podpredsedníčkou  zamestnaneckej časti 

Akademického senátu UK PdF s počtom hlasov 8. 

 

 

2. Voľba zástupcu UK PdF v SRVŠ za zamestnancov 

Volieb sa zúčastnilo ...18.. oprávnených voličov. 

Počet vydaných hlasovacích lístkov: ..18.... 

Počet platných hlasovacích lístkov: ..17... 

Počet neplatných lístkov: ...1.... 

 

Navrhnutý kandidát: 

1. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 

 

Výsledok volieb:  

PhDr. Ladislav Vaska, PhD. sa stal zástupcom UK PdF v SRVŠ za zamestnancov s počtom 

hlasov 17. 

 

Prílohy: 

1. Volebné lístky 

 

 

Prítomní členovia Volebnej komisie:  

 

Brťková Rastislava 

 

Gajdošíková Adriana 

 

 

V Bratislave 16. 11. 2011 

 

Zapísala: PaedDr. Rastislava Brťková, PhD. 

          



 


