Zápisnica zo zasadnutia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK
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(podľa pozvánky)
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Kontrola uznesení
Študentská agenda
Výsledky elektronického hlasovania
Organizačné opatrenie č. 7/2016
Voľby:
6.1. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UK PdF
6.2. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UK
6.3. Voľby do ŠRVŠ
6.4. Voľby podpredsedu AS UK PdF za zamestnaneckú časť AS UK PdF
6.5. Volebná komisia AS UK PdF
7. Doplnenie Disciplinárnej komisie PdF pre študentov
8. Informácie z vedenia UK PdF
9. Informácie z AS UK
10. Rozličné
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zasadnutie viedla predsedníčka AS UK PdF PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Bod č. 1:

Otvorenie a privítanie nových členov AS UK PdF

Zasadnutie AS UK PdF otvorila PhDr. Katarína Cabanová, PhD., predsedníčka akademického senátu,
ktorá privítala prítomných a nových členov akademického senátu a členov vedenia PdF UK a hostí.
Konštatovala, že akademický senát je uznášaniaschopný.
PhDr. K. Cabanová, PhD. predniesla návrh na zmenu programu rokovania - navrhla vložiť za bod 5.
nový bod Organizačné opatrenie č. 8/20016 a za bod 7 vložiť body nasledovne:
Bod 9. Zmena garanta Bc. programu Liečebná pedagogika
Bod 10. Zmena predmetu v Bc. programe Liečebná pedagogika
Bod 11. Zmena zabezpečujúceho garanta v Bc,, Mgr. a konverznom študijnom programe Špeciálna
pedagogika
(Tým sa pôvodný bod 6. posunul na bod 7 a následné body sa primerane prečíslujú a body 9,10, 11
budú mať poradové čísla 12,13,14.)
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o návrhu programu vrátane
navrhnutých doplnení.

Výsledok hlasovania: schválené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 1/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program
riadneho zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave konaného dňa 28. 09. 2016 v znení navrhnutých doplnení.
Bod č. 2:

Kontrola uznesení

Predsedníčka akademického senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD. informovala akademický senát
o plnení uznesení prijatých na ostatnom zasadnutí akademického senátu. Konštatovala, že všetky
uznesenia sú splnené.

Bod č. 3:

Študentská agenda

Podpredseda akademického senátu Bc. Róbert Zsembera informoval akademický senát o aktivitách
a činnosti študentskej časti akademického senátu fakulty i univerzity. Oslovil p. dekanku so žiadosťou
o pridelenie miestnosti pre študentov v budove fakulty na Šoltésovej ul. Dekanka vyhovela a pridelila
miestnosť na Šoltésovej ul na katedre sociálnej práce, za čo jej aj poďakoval v mene študentskej časti
akademickej obce fakulty. Ďalej referoval o priebehu nultého ročníka študentského festivalu UK –
AmosFest a debate s p. ministrom školstva ako aj o prípravách 100. výročia univerzity. Za vyhovenie
žiadosti uvoľniť študentov fakulty z výučby za účelom účasti na AmosFeste poďakoval dekanke prof.
PaedDr. Alici Vančovej, CSc. Záverom vyzdvihol prístup vedenia fakulty k slávnostným
imatrikuláciám prvákov, keďže počítajú s účasťou študentov v slávnostnom sprievode, čím fakulta
vytvára dobrý príklad pre ostatné fakulty UK v nových moderných zvykoch UK.

Bod č. 4:

Výsledky elektronického hlasovania

Tajomníčka AS PdF UK PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. informovala o výsledkoch elektronického
hlasovania.
1. Žiadosť o prerokovanie zmeny garanta študijného programu Výtvarná edukácia v kombinácii
Bc./Mgr.
Schválené: 26.5.2016
Odporučilo: 17
Neodporučilo: 0
Zdržalo sa: 1
Nehlasovali: 3
2. Ponuka štúdia AR 2017 - 2018
Schválené: 5.6.2016
Súhlasilo: 12
Nesúhlasilo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 9

3. Návrh organizačného opatrenia č. 6/2016.
Schválené: 20.6.2016
Súhlasilo: 14
Nesúhlasilo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovali: 7
4. Ponuka doktorandského štúdia na PdF UK pre akademický rok 2017/2018.
Schválené: 14.9.2016
Súhlasilo: 14
Nesúhlasilo:0
Zdržalo sa:1
Nehlasovalo: 2
5. Upravená ponuka bakalárskeho a magisterského štúdia pre AR 2017/2018.
Schválené: 14.9.2016
Súhlasilo: 13
Nesúhlasilo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4

Bod č. 5:

Organizačné opatrenie č. 7/2016

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. uviedla Organizačné opatrenie č.7/2016. PhDr.
Katarína Cabanová, PhD. otvorila rozpravu. Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedníčka
akademického senátu dala hlasovať o návrhu uznesenia o schválení materiálu.
ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 2/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh
Organizačného opatrenia č. 7/2016.

Bod č. 6:

Organizačné opatrenie č.8/2016

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. uviedla Organizačné opatrenie č.8/2016. PhDr.
Katarína Cabanová, PhD. otvorila rozpravu. Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedníčka
akademického senátu dala hlasovať o návrhu uznesenia o schválení materiálu.
ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 3/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh
Organizačného opatrenia č. 8/2016.

Bod. č. 7:

Voľby

Úvodné slovo k bodu rokovania predniesla predsedníčka akademického senátu fakulty, ktorá
informovala akademický senát o rozhodnutiach akademického senátu univerzity, ktorý vyhlásil riadne
voľby do ŠRVŠ a doplňujúce voľby na uprázdnené miesto v študentskej časti AS UK vo volebnom
obvode Pedagogickej fakulty UK. PhDr. Katarína Cabanová, PhD. tiež upozornila na skutočnosť, že aj
v študentskej časti akademického senátu fakulty sú štyri uprázdnené miesta, keďže po zániku členstva
predchádzajúcich členov akademického senátu neprejavil záujem o členstvo nikto z náhradníkov. Po
bližšom ozrejmení procesov, ktoré musia nasledovať, otvorila diskusiu. Keďže sa do diskusie nikto
nezapojil dala postupne hlasovať o návrhoch uznesení.
7.1.
ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 4/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 14 ods. 2
Štatútu UK PdF a Zásad volieb do Akademického senátu PdF UK
I.
vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu PdF UK (ďalej len
„voľby“),
II.
určuje
a) termín konania volieb na 26. 10. 2016 v čase od 09:00 do 16:00 hod. v miestnosti v budove PdF
UK na Šoltésovej ul., ktorú určí volebná komisia pre voľby,
b) termín pre podávanie návrhov kandidátov do 19. 10. 2016 do 12:00 hod.,
c) spôsob podávania návrhov kandidátov, t.j. návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v listinnej
podobe (nie elektronickej) na predpísanom tlačive do urien s označením VOĽBY v jednotlivých
budovách PdF UK.

7.2
ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 5/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 13 ods. 5
vnútorného predpisu UK č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu UK v spojitosti
s uznesením č. 4 zo 6. zasadnutia Predsedníctva Akademického senátu UK dňa 21. 09. 2016
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby jedného člena študentskej časti Akademického senátu UK vo
volebnom obvode PdF UK na funkčné obdobie do 31. októbra 2019 (ďalej len „voľby“),

II.
určuje
a) termín konania volieb na 26. 10. 2016 (streda) v čase od 09:00 do 16:00 hod. v miestnosti v
budove PdF UK na Šoltésovej ul., ktorú určí volebná komisia pre voľby,
b) termín pre podávanie návrhov kandidátov do 19. 10. 2016 (streda) do 12:00 hod.,
c) spôsob podávania návrhov kandidátov, t.j. návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v listinnej
podobe (nie elektronickej) na predpísanom tlačive do urien s označením VOĽBY v jednotlivých
budovách PdF UK.

7.3.
ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 6/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 12 ods. 5
a čl. 30 ods. 1 vnútorného predpisu UK č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu UK v
spojitosti s uzneseniami č. 22. 4/2016 a 23. 4/2016 zo 6. zasadnutia Akademického senátu UK dňa
22. 06. 2016
I.
vyhlasuje riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl vo volebnom obvode PdF UK na
volebné obdobie 2016 - 2018 (ďalej len „voľby“),
II.
určuje
a) termín konania volieb na 26. 10. 2016 (streda) v čase od 09:00 do 16:00 hod. v miestnosti v
budove PdF UK na Šoltésovej ul., ktorú určí volebná komisia pre voľby,
b) termín pre podávanie návrhov kandidátov do 19. 10. 2016 (streda) do 12:00 hod.,
c) spôsob podávania návrhov kandidátov, t.j. návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v listinnej
podobe (nie elektronickej) na predpísanom tlačive do urien s označením VOĽBY v jednotlivých
budovách PdF UK.

7.4.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD., predsedníčka AS UK PdF požiadala prítomných členov akademického
senátu fakulty o návrhy kandidátov na uprázdnené miesto podpredsedu akademického senátu fakulty za
zamestnaneckú časť. PhDr. Katarína Cabanová, PhD. navrhla do funkcie prof. PhDr. Jozefa Lysého,
CSc., ktorý s kandidatúrou vyslovil súhlas. Iné návrhy neboli vyslovené. Predsedníčka akademického
senátu určila za skrutátorov tajného hlasovania Bc. Róberta Zsemberu a Viktóriu Erčeyovú.

ZA: 10, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 7/9/2016
Zamestnanecká časť Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave podľa čl. 5 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK PdF na základe tajného hlasovania
zvolila prof. PhDr. Jozefa Lysého, CSc. za podpredsedu AS UK PdF za zamestnaneckú časť.

7.5.
ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 8/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.
zrušuje II., III. a IV. časť uznesenia č. 10/9/2015 zo zasadnutia AS UK PdF dňa 16. 09. 2015,
II.
podľa čl. 7 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS UK PdF zriaďuje Volebnú komisiu AS UK PdF,
ktorej činnosť sa bude riadiť najmä vnútorným predpisom UK č. 4/2015 Zásady volieb do
Akademického senátu UK a vnútorným predpisom Zásady volieb do AS UK PdF,
III.
podľa čl. 7 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS UK súhlasí s verejným spôsobom hlasovania pre
voľbu členov Volebnej komisie AS UK PdF,
IV.
volí za členov Volebnej komisie AS UK PdF PaedDr. Moniku Šulovskú, PhD., Mgr. Štefániu
Ferkovú, PhD., Mgr. Zuzanu Brunclíkovú, PhD., Luciu Hlavatú a Viktóriu Erčeyovú.

Bod. č. 8:

Doplnenie Disciplinárnej komisie PdF pre študentov

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť predložila návrh na nového
člena disciplinárnej komisie fakulty študentku 2. roku Bc. štúdia Psychologické a kariérové poradenstvo
pre jednotlivcov s postihnutím Noru Volnovú, ktorá nahradí Mgr. H. Kolníkovú z dôvodu prerušenia
štúdia.
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o návrhu.
ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 9/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh
dekanky na vymenovanie Nory Volnovej za členku Disciplinárnej komisie PdF UK pre študentov
na trojročné funkčné obdobie od 29. septembra 2016 do 28. septembra 2019.

Bod č. 9:

Zmena garanta Bc. štud. programu Liečebná pedagogika

Prišiel doc. Matej a tým sa zvyšuje počet prítomných na 14.
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o návrhu zmeny garanta
a odporučením do Vedeckej rady UK PdF.
ZA: 13 PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 1.
Uznesenie č. 10/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval zmenu
garanta z doc. PaedDr. Barbory Kováčovej, PhD. na prof. PhDr. Martu Horňákovú, PhD.,
a odporúča predložiť návrh do Vedeckej rady PdF UK.
Bod č. 10:
Zmena predmetu v Bc. štud. programe Liečebná pedagogika
Do rozpravy sa zapojila dr. Minarovičová, ktorá odporučila formálnu úpravu informačného listu.
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o návrhu.
ZA: 14, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 11/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval zmenu
predmetu v Bc. štud. programe Liečebná pedagogika a odporúča predložiť návrh so
zapracovaním pripomienok do Vedeckej rady PdF UK.
Bod č.11:

Zmena zabezpečujúceho garanta v Bc,, Mgr. a konverznom študijnom programe
Špeciálna pedagogika

Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o návrhu.
ZA: 14 PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č.12/9/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval zmenu
garanta z doc. PaedDr. Hedvigy Gregušovej, CSc. na doc. PaedDr. Teréziu Harčaríkovú, PhD.
a odporúča predložiť návrh do Vedeckej rady PdF UK.

Bod. č. 12: Informácie z vedenia UK PdF

Dekanka PdF UK prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. informovala:
O výsledkoch výberových konaní (3 noví profesori a 2 noví docenti). Konštatovala, že nie je ohrozené
personálne zabezpečenie. Taktiež, že počet novoprijatých študentov výrazne neklesá. Ďalej pokračujú
práce na Šoltésovej, plánuje sa úprava – prístupová rampa pre vozíčkarov. Výskumní pracovníci budú
mať dorovnanie mzdy zo zdrojov fakulty. Návrh štatútu bol daný na pripomienkovanie do Právnej
a etickej komisie AS UK PdF. Zároveň informovala o doručenom anonymnom liste od študentov
fakulty, ktorí sa domáhajú prijatia opatrení v rozvrhových akciách (obsadenosť predmetov, kolízie
a pod.). Obsahom sa vedenie fakulty dôkladne zaoberalo, avšak na vykonanie konkrétnych opatrení
vyzýva študentov fakulty, ktorí predmetný list spísali, aby sa osobne prihlásili u dekanky a spoločným
stretnutím bolo možné hľadať optimálne riešenia. Vyzvala tiež študentskú časť akademickej obce, aby
využívali riadne zvolených reprezentantov na doručovanie konkrétnych požiadaviek smerom k vedeniu
fakulty. Mgr. Katarína Minarovičová, Phd. (fakultná rozvrhárka) vysvetlila postup tvorby rozvrhu na
PdF UK : v učiteľských odboroch sa nasadzujú ako prvé povinné kurzy VUZ, pre ktoré sú nastavené
počty skupín a kapacity podľa počtu študentov v danom ročníku. Pre medzifakultné štúdium je vždy
rezervovaná jedna skupina – tu majú študenti medzifaultného štúdia prednosť, vyučujúci im musí
poskytnúť miesto aj v prípade naplnenia kapacity kurzu (tieto kurzy sú nasadené v čase, ktorý je po
dohode s Prírodovedeckou fakultou určený pre PdF UK, aby sa minimalizovalo krytie – v prípade, že
sa študent zapíše do inej skupiny, riskuje, že sa mu bude kryť rozvrh na Prírodovedeckej fakulte). Ako
druhé sa nasadzujú povinné predmety jednotlivých aprobácií (prvé idú vždy kombinácie, ktoré majú
najviac medzifakultných študentov- AJ, SJ, NJ,..). Opäť platí, že v prípade, ak sú z povinného kurzu
vytvorené 2 skupiny, jedna je vždy prednostne určená pre medzifakultných študentov. Problémy, ktoré
majú s rozvrhom a zápisom na kurzy študenti medzifakultného štúdia nie sú zapríčinené PdF UK
(rozdielny harmonogram a charakter štúdia/zápisu medzifakultných študentov na iných fakultách, nie
každá fakulta používa AIS2 pre tvorbu rozvrhu v takom rozsahu ako PdF UK a tiež nerobia všetky
fakulty rozvrh na celý AR – čo spôsobuje, že študenti medzifakultného štúdia nevidia rozvrh pre ich
študijnú kombináciu...). Rozvrh učiteľských študijných programov na PdF UK sa snažíme vytvoriť tak,
aby sa pri dodržaní študijnej cesty minimalizovali prekrývania povinných kurzov. Minimalizovanie
prekrývania povinne voliteľných predmetov vieme zabezpečiť v rámci odboru a ročníka. Zároveň je
nastavený zápis študentov tak, aby sa najskôr zapisovali študenti vyšších ročníkov, aby mali šancu
absolvovať kurzy v rámci svojej študijnej cesty. Podnety ohľadom rozvrhu môžu študenti posielať na
rozvrh@fedu.uniba.sk

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť informovala:
O dočasnom zrušení medzifakultného štúdia. Počet externých študentov klesol. Zapísaných nových
študentov je 865. Imatrikulácia bude 10.10.2016 a promócie 14.11.2016. Počet absolventov – januárjún bolo 829 a v auguste 85. Ďalej informovala o Veľtrhu vzdelávania.
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium informovala:
Prijatých bolo 29 doktorandov, z toho 20 na externé štúdium., 21 štúdium ukončilo. Otvára sa ďalšie
kolo APVV. Minulý rok bola úspešnosť cca 33%, predpokladá sa, že aj tento rok to bude podobné.
Pripravuje zmenu štruktúry štatútu ŠVOUČ. Osloví na spoluprácu komisiu pre vedu.
Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy informovala:
V ZS vycestuje do zahraničia 28 študentov, v LS 5. V ZS prijímame 15 študentov zo zahraničia a 15
učiteľov bude vyslaných .Vyzvala na intenzívnejšie využívanie Národného štipendijného programu.
SAIA je ochotná v tomto smere školiť. Plánuje sa spolupráca s Čínou.

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD., prodekan pre IIKS informoval:
Výsledky ankety hodnotenia sú na katedrách. Pripravuje sa nové promovideo fakulty. P. prodekan
vyzval na spoluprácu.
Mgr. Erika Poláčiková, tajomníčka fakulty informovala:
O nových vysúťažených zmluvách, o zmenách hodnoty gastrolístkov – zvyšuje sa na 3,50, cena pre
zamestnancov sa nemení. Kontrolné lístky na tovar odovzdať do 25.10.2016.

13. Informácie z AS UK
PhDr. Cabanová, PhD. informovala, že zasadlo predsedníctvo AS UK a schválilo harmonogram
zasadnutí pléna AS UK, ako aj termínov k predkladaniu materiálov na prerokovanie AS UK.

14. Rozličné
PaedDr. Dagmar Blight, PhD. sa informovala na možnosti inštalácie tieniacej techniky.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. sa informovala na možnosť vyčleniť 1 miestnosť na Šoltésovej pre
vyučujúcich na externých formách štúdia, kde by mohli mať zloženú techniku. Reagovala PhDr.
Katarína Cabanová, PhD. a navrhla riešenie obdobne ako na KPP – v pridelenej učebni na Šoltésovej
v zamknutej skrinke mať z katedry techniku.
Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka akademického senátu PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
poďakovala členom akademického senátu a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie.

V Bratislave dňa 28. 9. 2016
Zapísala:
PhDr. Viera Andreánska, CSc.
Overila:
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

