Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
dňa 21.3.2011

Prítomní členovia AS: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:1
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o elektronickom hlasovaní
4. Študentská agenda + (informácia zo zasadnutia pedagogickej komisie)
5. Prerokovanie akreditačných spisov študijných programov
6. Návrh zmeny organizačnej štruktúry č. 5; 6; 7
7. Výročná správa UK PdF za rok 2010
8. Schvaľovanie člena vedeckej rady UK PdF
9. Výročná správa AS UK PdF
10. Informácie z AS UK
11. Schválenie výberového predmetu v študijnom programe UMS
12. Prerokovanie koncepcie rozvoja UK PdF
13. Návrh Katedry sociálnej pedagogiky na dodatočné prijímacie konanie
14. Rozličné

Bod 1
Otvorenie
Predsedníčka senátu PdF UK PhDr. Cabanová, PhD. privítala členov AS, vedenie UK PdF p.
dekanku prof. PaedDr. A. Vančovú, CSc., p. prodekanku doc. PhDr. Glasovú, PhD., p. prodekanku
doc. Tarcsiovú, PhD., p. prodekanku PhDr. Vačkovú, PhD., p. tajomníka JUDr. Šutku,
a prítomných hostí
Oboznámila s programom a doplnením bodu o prerokovanie bodu 12. a 13. a vysvetlila, že termín
senátu bol motivovaný žiadosťami niektorých katedier, ktoré predkladali spisy do AK
Program jednohlasne schválený, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0

Bod 2
Kontrola uznesení
Uznesenia splnené, okrem Uznesenia č. 2- trvá

Bod 3
Informácia o elektronickom hlasovaní
Tajomníčka AS doc. PaedDr. Valachová, PhD. informovala o elektronickom hlasovaní
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Organizačné opatrenie č. 3
V nadväznosti na žiadosť vedúcej Katedry románskych jazykov a literatúr UK PdF mením 1 funkčné
miesto lektora na 1 funkčné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.
Ku dňu 7.3.2011
Predkladá prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka fakulty
Elektronické hlasovanie: 15 členov za, 4 nehlasovali
Organizačné opatrenie č.4.
Na základe analýzy efektivity a kvality procesov administratívnych, organizačných, koordinačných,
riadiacich a kontrolných činností na Oddelení bakalárskych a magisterských štúdií PdF UK (OBMŠ)
ruším pôvodnú organizačnú štruktúru OBMŠ a zriaďuje sa nová organizačná štruktúra Študijného
oddelenia PdF UK nasledovne
Ku dňu 7.3.2011
Predkladá prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka fakulty
Elektronické hlasovanie: 15 za, 4 členovia nehlasovali

Bod 4
Študentská agenda + Informácie zo zasadnutia pedagogickej komisie
Bc. Veronika Hrabinská predniesla komentár k bodom agendy, ktoré vopred zaslala – viď body
agendy:
1. Článok 26
Rozdelenie štátnych skúšok a letný termín štátnych skúšok
- vyvesili sme na web a na Facebook správu ohľadom prihlasovania na štátnice-pani
prodekanka ju schválila
Záverečné práce
Harmonogram na AR 2011/2012
- zrušiť obmedzenia povoleného počtu zapísaných predmetov-bude sa sledovať situácia a
podľa toho sa rozhodne o ďalšom AR
Prerekvizity
- doc. Wiegerová upozorňovala, že pojem prerekvizity už neexistuje a AIS2
prerekvizity nepozná
- študijný poriadok aj plány študijných programov, ale prerekvizity uvádzajú
od r. 2009 až po súčasné predpisy
- bude snaha zaviesť ich do AIS2, keďže už s tým boli problémy
Počet študentov prihlásených na predmety a reálna kapacita
-- situácia na mnohých predmetoch VUZ- preťažené predmety
-- náš návrh: prepojiť rozvrh s AIS2, alebo otvoriť ten istý predmet v AIS2 toľkokrát, koľko
termínov sa otvára a stanoviť limity
– povinné predmety sa budú otvárať každý semester, bude sa pracovať na spojení AIS2
s rozvrhom
Školitelia záverečných prác
– nemôžu byť externisti, bude sa pracovať na zmene, už sa nám ozvala Veronika Tóthová
s týmto problémom
2. Stretnutie študentov s vedením + Erasmus 2.3.2011
– málo študentov, ale malo to úspech, vedenie sa predstavilo
– zozbierali sme podnety pre p. prodekanku Glasovú aj p. prodekanku Vačkovú
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3. Nástenky na Šoltésovej a Račianskej – Erasmus, ŠK (kde presne sú, študenti poďakovali za
efektívnu spoluprácu)
4. http://www.studenti.estranky.sk/
5. Fajčenie – plagáty na Račianskej vydržali týždeň, na Šoltésovej ešte sú
-

p. prodekanka Vačková doplnila – jej úlohou je o. i. doriešiť niektoré body do júna tohto
kalendárneho roka, ktoré budú platiť pre nasledujúci školský rok

-

fajčenie - sťažnosť obyvateľov obytného domu na Šoltésovej, Dr. Cabanová informovala, že
plagáty budú odstránené

-

stále sa pracuje na počítačových miestnostiach (hniezdach)

Rozprava: p. doc. PhDr. Fulková, CSc. – študenti po doc. Tamášovej doriešení (Veronika Tóthová)
p. prodekanka PhDr. Vačková, PhD. – do budúcna zvolá garantov a dorieši problém
s počtom predmetov štátnicových skúšok a doplnenie št. predmetov do ročenky na budúci šk. rok

Bod 5
Prerokovanie akreditačných spisov študijných programov
P. dekanka prof. Vančová stručne informovala o predložených spisoch (spisy boli pripomienkované,
upravené), ktoré členovia senátu dostali
P. prodekanka doc. Tarcsiová stručne doplnila komentár k jednotlivým spisom, informovala
o zmenách garantov, príp. nezrovnalostiach, ktoré sa v spisoch upravili, upozornila na niektoré
body, ktoré môžu byť vnímané ako problematické (spis katedry románskych jazykov a literatúry –
nedostatočná personálne zabezpečenie – absentujú vyučujúci docenti a profesori; spis katedry etickej
výchovy – upraviť štruktúru spisu; p. prof. Horňáková (KLP) – doplnila, že na katedre RJL by mohla
prizvať vyučujúcich, príp. i zahraničných); prodekanka doc. Tarcsiová informovala, že prešiel spis
katedry Výtvarnej výchovy, p. prof. PaedDr. Šickovej, akad.mal., PhD.
Prof. Horňáková – informovala, že štátnice pre externých študentov katedra plánuje v zimnom
termíne
Uznesenie č.1
Akademický senát prerokoval navrhované spisy a odporúča ich na zaradenie do rokovania Vedeckej
rady PdF UK.

Bod 6
Návrh zmeny organizačnej štruktúry č. 5; 6; 7
Uvedené zmeny majú za cieľ zlepšenie a skvalitnenie činnosti fakulty v oblastiach v ktorých sú navrhované.

P. dekanka predložila senátu informácie o organizačných opatreniach č. 5.:
Odôvodnenie návrhu Organizačného opatrenia č. 5/2011: predkladám ho v záujme skvalitnenia archivovania
dokumentov fakulty, realizácie registratúrnych činností určených predpismi, skvalitnenia a efektivizácie
činností vnútornej správy, z dôvodu úspory finančných prostriedkov, z titulu poklesu počtu študentov fakulty
a v záujme skvalitnenia činností fakulty v oblastiach, ktorých sa návrh týka.

3

Výsledok hlasovania k bodu 5: návrh schválený, 13 za, 1 člen sa zdržal, proti: 0
Odôvodnenie návrhu Organizačného opatrenia č. 6/2011: Vzhľadom na silnejúci trend medzinárodnej
spolupráce na poli vedy, výskumu, ale aj štúdia a publikačných a konferenčných aktivít sa po analýze
procesov realizujúcich sa na úrovni odborného referenta na referáte pre zahraničné styky ukazuje nevyhnutné
aktualizovať zameranie a náplň práce pozície terajšieho referenta. Pri komparácii so zameraním a náplňou
podobných pozícií na porovnateľných fakultách a univerzitách sa pre cieľ skvalitnenia, zefektívnenia
a modernizácie činností na referáte javí ako optimálne riešenie zmena pozície referenta na pozíciu
projektového administrátora s pracovnou náplňou, uvedenou nižšie.

P. prodekanka doc. Glasová: narastá činnosť zahraničného oddelenia, avizovala prípravu na
zlepšenie, prípadne elektronizáciu tejto problematiky
Výsledok hlasovania k bodu 6: návrh schválený, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0
Odôvodnenie návrhu Organizačného opatrenia č. 7/2011: oblasť vedy a výskumu sa javí ako kruciálna pre
hodnotenie fakulty na rozličných úrovniach (akreditácia, financovanie...). Dlhodobo zo strany pracovníkov,
ktorí mali / majú výskumné aktivity, či už na národnej, alebo medzinárodnej úrovni bolo konštatované
chýbanie podporných služieb, ktoré sú s danou oblasťou spojené a ktoré sa na iných fakultách vytvorili už
v predchádzajúcom období. Vzhľadom na to, že na danom oddelení nie sú v súčasnosti kapacity na
zabezpečenie týchto aktivít, je potrebné pre ďalšie napredovanie a zlepšenie výsledkov v tejto oblasti, ako aj
motiváciu pedagogických a výskumných pracovníkov na spoluprácu v komplexnejších projektoch tieto
kapacity zabezpečiť. Toto je prezentované aj v programe rozvoja fakulty.

P. prodekanka doc. Tarsicová: podporné činnosti robia iní ľudia ako priamo výskumní a pedagogickí
členovia, vysvetlila snahu personálne oddeliť a vymedziť úlohy v projektoch, p. prodekanka doc.
Glasová: máme mať snahu stať sa predkladateľmi projektov – to je motivácia fakulty
Výsledok hlasovania k bodu 7: návrh schválený, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0

Bod 7
Výročná správa UK PdF za rok 201
P. dekanka prof. PaedDr. Vančová, CSc. komentovala výročnú správu pre členov senátu, správa
o hospodárení bude predložená neskôr po zosúladení s rektorátom UK, ak budú návrhy – zapracujú
sa.
Do rozpravy sa zapojila p. PhDr. Füllopová, CSc. o činnosti Podporného centra pre študentov
s postihnutím – existujú rôzne problémy, ktoré nie sú vyriešené (napr. bezbariérovosť) P. dekanka –
momentálne sa nedá tento problém doriešiť v budove na Šoltésovej. Na str. 26 sa doplní veta
o tomto probléme do správy do konca marca a zašle na Rektorát UK.
Výsledok hlasovania: návrh schválený, za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0

Bod 8
Schvaľovanie člena vedeckej rady UK PdF
P. dekanka prof. Vančová predložila návrh externej členky Vedeckej rady a stručne informovala
o akademickej a odbornej činnosti navrhovanej členky prof. PhDr. Márie Bátorovej, DrSc.
Prebehlo tajné hlasovanie, odovzdaných hlasovacích lístkov 14
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Výsledok hlasovania: za: 13, zdržal sa: 1, proti: 0

Uznesenie č. 2
Akademický senát schválil prof. Bátorovú, DrSc. Za externého člena vedeckej rady PdF UK

Bod 9
Výročná správa AS UK PdF
Predsedníčka senátu PhDr. Cabanová, PhD. informovala, že správa bude zverejnená na webe fakulty

Bod 10
Informácie z AS UK
Predsedníčka senátu PhDr. Cabanová, PhD. – vysvetlila metodiku financovania, resp. kritéria delenia
finančných prostriedkov, hrozí zníženie dotačných prostriedkov a upozornila na nový spôsob
koeficientovania.
V rozprave vystúpili:
p. doc. PhDr. Lysý, CSc. potvrdil slová dr. Cabanovej (ako člen AS UK);
p. tajomník JUDr. Šutka stručne informoval o finančných možnostiach fakulty, katedry sa musia
posilniť v položke VEDA (vážna fin. situácia fakulty), zmena prideľovania financovania si bude na
fakulte vyžadovať organizačné zmeny; 22. marca 2011 sú avizované nápočty z rektorátu UK;
p. prodekanka doc. Tarcsiová- stretnutie predstaviteľov pedagogických fakúlt v Olomouci – aj
v Čechách modifikované kritériá;
p. doc. Cséfalvay vníma krízu ako šancu na zmenu, možno pohne ľuďmi dopredu. Človek, ktorý
nepublikuje a nemá granty zjednodušene povedané, nebude lepšie učiť. Nevnímajme vedu ako
hrozbu;
p. Dr. Cabanová - zabúda sa na solidaritu;
p. prodekanka doc. Glasová – vývoj –socialistický extenzívny model - pri zakladaní AIS2,prišlo
rozdelenie na Bc. a Mg. Pri tom istom počte pracovníkov
št. G. Kolesíková – posúva dojmy zo študentskej činnosti vo veľkom senáte. Je napádaná zo strany
mat.- fyz. študentov, v minulosti v náznakoch, teraz bola priamo atakovaná, že je z fakulty, ktorá je
guľou univerzity;
p. tajomník JUDr. Šutka – ekonomické pravidlá nežijú s pedagógmi, tzn. delenie financií na vedu
a učenie;
p. doc. Fulková, CSc. – prírodovedecká fakulta má problémy s naplnením študijných programov –
nemajú študentov, vyhovuje im, že majú peniaze na vedu;

Bod 11
Schválenie výberového predmetu v študijnom programe UMŠ
P. tajomníčka doc. Valachová participuje na programe UMŠ didaktikou- praktická časť informovala o stanovisku p. doc. Wiegerovej. Doriešenie ako výberový predmet.
Uznesenie č. 3
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Akademický senát návrh prerokoval – odporučil na schválenie do Vedeckej rady
Výsledok hlasovania za: 14, proti: 0, zdržal sa: 0

Bod 12
Prerokovanie koncepcie rozvoja UK PdF na nasledujúce obdobie
P. dekanka prof. PaedDr. Vančová, CSc. predložila ideový zámer kreovania ved. a ped. pracovísk,
načrtla, že tento návrh zámeru vyžaduje diskusiu, reaguje na metodiku financovania vysokého
školstva, stručne informovala o problematických pasážach metodiky, ktoré negatívne zasiahnu
fakultu, návrh je reakciou na vzniknutú situáciu= vznik ústavov, pracovísk typu laboratória+ patria
sem aj doktorandi; katedry musia figurovať ako ped. pracovníci- počet docentov a profesorov –
garantov; poradné centrum pre - praktické činnosti a pomoc znevýhodneným študentom; treba
zachovať pracovné miesta, či ako pedagogický pracovník alebo výskumný prac. Výskumný
pracovník by mal tie isté platové podmienky a zvýšili by sa vedecké výstupy; v tomto modeli by
mohli byť docenti+profesori+garanti aj parciálnymi členmi ústavov.
P. dekanka odpovedala na otázky z diskusie
V rozprave vystúpili: doc. Céfalvay – nový model nepočíta s nárastom ľudi=výzva k vedeniu= dať
presné normatíva, pozrieť sa kriticky na naše možnosti publikovania;
-prof. Horňáková: ako sa bude riešiť poddimenzované katedry, vznikne nárok na nové miesta? Aj
učiteľ aj výskumník? spomenula poľský a prešovský model riešenia;
p. prodekanka Tarcsiová: vyučovacia povinnosť doktorandov, pomoc vedúcim pracovníkom aj vo
vede; spresniť, čo musí spĺňať pedagogický pracovník a čo vedecký pracovník; zohľadniť vo ved.
činnosti; argumenty na hodnotenie pracovníkov vedúcim katedry, napr. výstupy z EVIPUPU –
prepočet publikovania;
p. tajomník predpisy: koľko môže mať pedagóg záverečných prác a koľko študentov na predmet,
brať do úvahy kvalitu študenta;
Uznesenie č. 4
Akademický senát berie na vedomie koncepciu vzniku pedagogicko-vedeckých pracovísk
s pracovným názvom „ústavy“ a ukladá dekanke fakulty po odbornej diskusii, dopracovanie
parciálnych oblastí(personálne, priestorové) jednotlivých pracovísk do 31.5.2011 a predložiť na
prerokovanie AS.
Výsledok hlasovania: návrh schválený, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0

BOD 13
Návrh Katedry sociálnej pedagogiky na dodatočné prijímacie konanie
Katedry sociálnej pedagogiky žiada o možnosť prijať nasledujúcom akademickom roku na Bc. št.
program sociálna pedagogika a vychovávateľstvo záujemcov o externé štúdium(dodatočné prijímacie
konanie bez prijímacích pohovorov, výšku školného).
P. prodekanka Dr. Vačková upozornila na kolíziu návrhu a smernice rektora – vnútorný predpis
č. 19/2010
Uznesenie č. 5
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Akademický senát UK PdF schválil návrh Katedry sociálnej pedagogiky o otvorení a výške školného
a ukladá p. prodekanke PhDr. Vačkovej, PhD. vstúpiť do rokovania s rektorátom
Výsledok hlasovania: návrh schválený, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0

Bod 14
Rozličné
P. prodekanka doc. Tarcsiová upozornila na prijímacie konanie doktorandov, požiadala o termíny
prijímacích konaní : od 20. júna do 30. júna 2011, cieľ: umožnenie prijímacích konaní pre všetkých
študentov
Uznesenie č. 6
Akademický senát schvaľuje rozšírenie termínu prijímacích pohovorov
Výsledok hlasovania: návrh schválený, za: 15, proti: 0, zdržal sa: 0

Doc. Lysý poďakoval predsedníčke senátu dr. Cabanovej a zaželal flexibilné rokovanie budúcemu
senátu
Bc. Veronika Hrabinská ďakuje za študentskú komoru
Dr. Cabanová odovzdala študentskej časti AS pamätnú kartu Alma Mater UK
Zapísala: PaedDr. Mgr.art. Jaromíra Púčiková, PhD.
Overila: doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
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