
Zápisnica zo zasadnutia  

Akademického senátu  

Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 

zo dňa 2. júna  2015 (utorok) so začiatkom o 10.00 hod. 

v miestnosti č. 125, na Račianskej ul. 59. 

 

Prítomní členovia AS UK PdF:  podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny 

Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie 

2. Kontrola uznesení 

3. Vyhodnotenie ŠVOUČ 

4. Študentská agenda  

5. Výročná správa o hospodárení  PdF UK za rok 2014   

6. Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na rok 2015 

7. Informácie z vedenia  PdF UK 

8. Rozličné  

 

Priebeh  zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD., otvorila zasadnutie AS PdF UK a 

privítala na ňom všetkých prítomných členov AS a hostí. 

PhDr. K. Cabanová, PhD., predniesla návrh na zmenu programu rokovania - navrhla vložiť za 

bod 6. nové body nasledovne: 

7. Doplnenie komisií AS PdF UK o nových členov 

8. Vyhlásenie volieb do AS UK.  

(Tým sa pôvodný bod 7. posunul na bod 9.) 

9.Informácie z vedenia  PdF UK 

10.Rozličné 

 

Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD., dala hlasovať, o návrhu programu vrátane 

navrhnutých doplnení. 

Výsledok hlasovania: schválené 

Konkrétne výsledky hlasovania – za: 12, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

 

 

Uznesenie č. 1/6/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

návrh programu zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave konaného dňa 02. 06. 2015  v znení navrhnutých zmien: dopĺňajú 

sa po bode č. 6 nové body, bod č. 7. Doplnenie komisií AS PdF UK o nových členov, bod č. 8. 

Vyhlásenie volieb do AS UK; body programu sa primerane prečíslujú. 

 

2. Kontrola uznesení 



Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. konštatovala, že všetky uznesenia sú 

splnené až na koncipovanie Vyhlásenia AS PdF UK k Metodike delenia dotačných prostriedkov 

na UK  pre r. 2014, ktoré prejde ešte pripomienkovaním. 

 

3. Vyhodnotenie ŠVOUČ 

Pani dekanka privítala študentov, ktorí boli ocenení v sekčných kolách ŠVOUČ na PdF UK. 

Slávnostne ocenila ich úspešné práce ŠVOUČ a poďakovala im aj za reprezentáciu PdF UK. 

Odovzdala im za ich úspešné riešenie ŠVOUČ diplom a zároveň im oznámila, že budú aj 

finančne ocenení sumou 150,-eur, ktorá im bude zaslaná na účty. 

Pani dekanka informovala, že celkovo bolo 44 účastníkov ŠVOUČ (5 sekčných kôl, v každom 

kole boli vybraní sekční víťazi, ktorí postúpili či postupujú do celoslovenských kôl). 

Poďakovanie p. dekanka vyjadrila aj školiteľom daných ŠVOUČ.   

 

4. Študentská agenda 

Za ospravedlneného podpredsedu AS UK PdF za ŠČ AS UK PdF Róberta Zsemberu  

informovala študentka Mgr. Katarína Priesterová – témy, ktoré momentálne rieši študentská 

časť AS UK PdF: 

- na internátoch majú 850 miest potvrdených,  

- riešia tiež osobné stretnutia so študentmi ohľadom štátnic, 

- problémy s H(hodnotenie)/S(skúška) (máj-jún). 

Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD., informovala, že člen senátu za študentskú 

časť Róbert Zsembera podal žiadosť o pozastavenie členstva v AS PdF UK a vyjadrila 

poďakovanie Róbertovi Zsemberovi, za jeho aktivity v Komisii pre vysokoškolské internáty a 

ubytovanie AS UK. 

 

5. Výročná správa o hospodárení  PdF UK za rok 2014 

Tajomníčka PdF UK, Mgr. Erika Poláčiková a Ing. Stríbrská predložili Výročnú správu 

o hospodárení. Predsedníčka AS PdF UK, otvorila rozpravu  predloženému materiálu. Výročnú 

správu prerokovala Finančná komisia AS PdF UK dňa 6.5.2015, ktorá ju odporučila na 

schválenie do AS UK PdF. 

 

Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD., dala hlasovať o súhlase s predloženou 

Výročnou správou o hospodárení PdF UK za rok 2014.  

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Konkrétne výsledky hlasovania – za: 12, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Uznesenie č. 2/6/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so 

Štatútom UK PdF schvaľuje Výročnú správu o hospodárení  PdF UK za rok 2014 bez 

pripomienok. 

 

 

 

6. Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na rok 2015 

Dekanka PdF UK, Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. , informovala, že AS UK schválil nový 

rozpočet pre UK s prerozdelením na fakulty UK podľa navrhnutej Metodiky rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2015 – preto je finančný prepad na 



r. 2015 pre fakulty zamerané na humanitné a spoločenské vedy veľmi veľký oproti minulým 

rokom (PdF cca 300.000,-eur). 

Doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. informoval, že finančná komisia PdF UK prerokovala dňa  

6.5.2015navrhovaný Rozpočet výnosov a nákladov PdF UK na r. 2015 a  odporučila ho na 

schválenie do AS UK PdF. 

Dekanka PdF UK, Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc, informovala, že pre VEDU finančné 

prostriedky prichádzajú práve za projekty a iné vedecké činnosti. Položka VEDA by mala od 

AR 2015/16 financovať doktorandov, lebo už ich budeme financovať iba z fakultných zdrojov, 

ministerská dotácia bude už nulová. Z hľadiska prijímania doktorandov od AR 2015/16 si 

katedry musia veľmi dobre zvážiť, či môžu doktorandov prijať a či ich majú „za čo“ prijať.  

Predsedníčka AS PdFUK, PhDr. K. Cabanová, PhD., dala po rozprave hlasovať o súhlase 

s predloženým rozpočtom PdF UK na r. 2015.  

Výsledok hlasovania: schválené 

Konkrétne výsledky hlasovania – za: 12, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Uznesenie č. 3/6/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so 

Štatútom UK PdF schvaľuje návrh Rozpočtu výnosov a nákladov PdF UK na rok 2015 bez 

pripomienok 

 

7. Doplnenie komisií AS PdF UK o nových členov 

Predsedníčka AS, PhDr. K. Cabanová, PhD., informovala, že doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. 

sa vzdal funkcie predsedu Finančnej komisie AS PdF UK, akademický senát túto žiadosť 

akceptuje. Na základe tejto informácie PhDr. K. Cabanová, PhD. zvolá zasadnutie Finančnej 

komisie AS PdF UK, ktorá si v tajných voľbách zvolí nového predsedu. 

Zároveň bola prezentovaná žiadosť, aby sa členom Finančnej komisie AS PdF UK stal PhDr. 

Mojmír Malovecký, PhD., ktorý kandidatúru prijal.  

 

Predsedníčka AS, PhDr. K. Cabanová, PhD., v súlade s uznesením č. 10/4/2015 dala hlasovať, 

kto je za to, aby sa PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. stal členom Finančnej komisie AS PdF UK. 

Výsledok hlasovania: schválené 

Konkrétne výsledky hlasovania – za: 11, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1. 

Uznesenie č. 4/6/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

PhDr. Mojmíra Maloveckého, PhD. za člena Finančnej komisie AS UK PdF. 

 

Predsedníčka Pedagogickej komisie Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. navrhla rozšíriť 

Pedagogickú komisiu AS PdF UK o PaedDr. Dagmar Blight, PhD. a o nečlenku AS PdF UK, 

Mgr. Lenku Sokolovú, PhD., obe s kandidatúrou súhlasili.  

Predsedníčka AS, PhDr. K. Cabanová, PhD., v súlade s uznesením č. 10/4/2015 dala hlasovať, 

kto je za to, aby sa PaedDr. Dagmar Blight, PhD. stala členkou Pedagogickej komisie AS PdF 

UK. 



Výsledok hlasovania: schválené 

Konkrétne výsledky hlasovania – za: 11, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 1. 

Uznesenie č. 5/6/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

PaedDr. Dagmar Blight, PhD za členku Pedagogickej komisie AS UK PdF. 

 

Predsedníčka AS, PhDr. K. Cabanová, PhD., v súlade s uznesením č. 10/4/2015 dala hlasovať, 

kto je za to, aby sa Mgr. Lenka Sokolová, PhD. stala členkou Pedagogickej komisie AS PdF 

UK. 

Výsledok hlasovania: schválené 

Konkrétne výsledky hlasovania – za: 12, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

Uznesenie č. 6/6/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

Mgr. Lenku Sokolovú, PhD. za členku Pedagogickej komisie AS UK PdF. 

 

 

8. Vyhlásenie volieb do AS UK 

Predsedníčka AS, PhDr. K. Cabanová, PhD., informovala, že AS UK vyhlásil voľby do 

Akademického senátu UK na roky 2015-2019 v termíne: 28. 9. - 23. 10. 2015. Priebeh volieb 

upravuje volebný poriadok AS UK. Voľby na fakulte zabezpečuje VK PdF UK. 

 

9. Informácie z vedenia  PdF UK 

 

Dekanka fakulty UK PdF, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., informovala, že všetky 

súčasti fakulty si priebežne plnia svoje povinnosti podľa príslušnosti k jednotlivým referátom. 

V súčasnosti prebiehajú prijímačky, štátne skúšky, prijímačky na doktorandské štúdium, 

obhajoby dizertačných prác. 

 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., informovala 

členov AS UK PdF: 

- o počtoch uchádzačov na bakalárske a spojené štúdium (1186 uchádzačov o denné štúdium, 

238 uchádzačov o externé štúdium); 

- o prijímacích pohovoroch: 

o v máji prebehli Bc. talentové skúšky – 560 uchádzačov, bola dobrá účasť 

uchádzačov, všetko prebehlo podľa plánu, 

o v júni sa pripravujú Bc. písomné PK – 296 uchádzačov, Mgr. PK - 174 uchádzačov; 

- o počtoch študentov prihlásených na štátne skúšky; 

- o termínoch promócií (promócie bakalárov: 9.7., 10.7. 2015, promócie magistrov: 14.7., 

22.7., 23.7.2015); 

- o personálnych zmenách:  

o Bc. Ľubomíra Kuníková – štud. referentka pre denné štúdium  



o PaedDr. Blanka Múčková – nastupuje na Referát pedagogických a odborných praxí 

(od 1.6.2015) po návrate z MD; 

- o činnosti študijného oddelenia: 

o Kontrola evidencie  hodnotení/skúšok predmetov v AIS, 

o Spracovanie štatistických údajov (počty študentov, uchádzačov; počty 

študentohodín pedagogických a výskumných pracovníkov), 

o Spracované termíny zápisov do vyšších ročníkov – zverejnené na webe. 

- Je spracovaná účtovná uzávierka praxí a príprava podkladov pre praxe v AR 2015/16. 

- Prebehla kontrola školného – externé štúdium predlžujúci študenti. 

- Kontinuálna kontrola údajov v AIS a výstupov CRŠ. 

- Pripravuje sa aktualizácia smernice dekana z r.2009 o hodnotení predmetov. 

- Riešili sa sťažnosti študentov (cez zástupcu študentskej komory AS PdF UK) na 

nedodržiavanie podmienok priebežného hodnotenia od vyučujúcich – komunikácia s R. 

Zsemberom, po schválení p. dekanky predĺženie termínu zápisu hodnotenia o dva týždne 

do 5.6.2015 po ukončení výučbovej časti semestra – bol zaslaný mail učiteľom i študentom. 

- V LS 2014/15 prebehlo pracovné stretnutie: 

o Koordinátorov AIS a rozvrhárov – nasadenie rozvrhu na AR2015/16, 

o Pedagogickej komisie AS PdF (25.5.2015)  – hodnotenie/skúšky predmetov, 

o Vedúcich katedier a študijných poradcov (27.5.2015) – činnosť podľa 

harmonogramu štúdia PdF. 

 

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. (za úsek vedy a doktorandského štúdia) informovala 

o tom, že do 31.8.2015 budú na PdF UK ukončené obhajoby dizertačných prác. Úsek vedy 

a doktorandského štúdia práve dokončuje spracovanie komparácie hodnotení vedeckej 

a publikačnej činnosti pedagogických a výskumných zamestnancov PdF UK za roky 2013 

a 2014 a tiež za roky 2011-2014, dokončenú prezentáciu predloží na kolégium dekanky. 

 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy, Mgr. Eva Faithová, PhD., informovala o nasledovnom: 

- dňa 27.5.2015 sa konala operatívna porada s vedúcimi katedier a katedrovými koordinátormi 

Erasmu+ s 3 hlavnými bodmi: dodržiavanie záväzných postupov (vrátane termínov) pri 

zahraničných služobných cestách pracovníkov katedier, zlepšenie nedostatočnej 

informovanosti referátu zahraničných vzťahov zo strany katedier, riešenie problémov s 

uznávaním predmetov po absolvovaní študentskej mobility; 

- aktualizovali webovú stránku fakulty v AJ; 

- administrujú študentské mobility v rámci Erasmu+ (ukazuje sa, že si študenti podcenili časový 

zreteľ), ako aj ďalšie mobility (SAIA, CEEPUS a i.); 

- na katedry bola poslaná výzva o učiteľských mobilitách v rámci Erasmu+ (termín do 17. 6. 

2015). 

 

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. (za úsek pre rozvoj fakulty) informovala členov AS, že: 

- kontrolovali a korigovali údaje o našich aktuálne platných študijných programoch v registri 

ministerstva školstva, 

- stále nedostali žiadnu reakciu ministra školstva  na naše odvolanie sa voči rozhodnutiu 

akreditačnej komisii nepriznať práva v dvoch ŠP, ktoré išli mimo komplexnú akreditáciu, 

- malo byť koncom mája 2015 zasadnutie akreditačnej komisie, na ktorej sa mali schvaľovať 

študijné programy  z oblasti pedagogických a  humanitných vied a bolo presunuté na začiatok 

júna, 

- ministerstvo školstva zvoláva dňa 10.6.2015 seminár k implementácii ŠP v rámci komplexnej 

akreditácie, na ktorom sa zástupcovia s tohto úseku zúčastnia. 

 



PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. (za úsek pre IIKS) informoval členov AS PdF: 

- O novej web-stránke PdF UK: dňa 2.6.2015 sa uskutočnilo posledné školenie ohľadom 

Typa3. Celkovo sa uskutočnilo 8 školení a preškolilo cez 50 katedrových webových 

editorov. Všetci preškolení editori majú vytvorený prístup a môžu pracovať na novom 

webe. Plánovaný termín preklopenia stránky je začiatok septembra 2015 (termín upresnia 

po konzultácii s p. dekankou a rektorátom). 

- Anketa: opäť bola na našej fakulte spustená anketa – hodnotenie vyučujúcich študentmi. 

- Prepojenie optického kábla LF s PDF: v piatok 29.5.2015 sa podarilo urobiť pevný prepoj 

optického kábla LF s PDF na Moskovskej 2. Týmto sme z tejto budovy odstránili aktívne 

sieťové prvky t.j. optické prevodníky a switch-e. Chceme takto predísť výpadkom internetu 

v budove Šoltésovej 4 a Moskovskej 3, ak by v budove Moskovskej 2 došlo k prerušeniu 

elektrického prúdu. 

- Tlač diplomov: od KVV a KSP sme zapožičali tlačiareň na tlač diplomov, pokiaľ by naše 

tlačiarne prestali fungovať, aby bola zabezpečená kontinuita.  

- Otázky nadmerného počtu spamov rieši rektorát. 

 

Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková podala informácie, že sa priebežne plnia zadané 

úlohy. Vnútorná správa PdF UK opravila kanalizáciu na Moskovskej, prebehla aj oprava 

telefónnych ústrední. Prebehlo sťahovanie z Moskoskej na Šoltésovu (stoličky a pod.). 

 

Dekanka fakulty UK PdF, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., tieto informácie doplnila 

o nasledovné: 

- Za PdF UK boli zaslané nominácie za vynikajúcu publikačnú činnosť, tiež nominácia na 

talentovaných mladých vedcov (Mgr. Zuzana Husárová, PhD., vedecká pracovníčka). 

- Na 9.6.2015 je plánovaný workshop v rámci IIUM (Inkubátor inovatívnych učiteľov)  na 

PRIF UK pod názvom „Spolupráca pre skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na UK“, 

ktorý organizuje doc. Brestenská s podporou prorektorky UK pre študijné veci. Za vedenie 

PdF UK sa ho zúčastnia prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. a Mgr. Eva Faithová, PhD.  

- Prebiehajú rokovania s rektorátom UK o účelových dotáciách na opravy, rekonštrukcie 

(vodovod a potrubie na Šoltésovej a toalety). 

- O budovu Moskovská 2 prejavila záujem LF UK, ktorá budovu prebrala. PdF UK zostalo 

v budove 250 štvorcových metrov pre archív PdF.  

- Od 1.6.2015 je poverený vedením CITu na PdF UK Ing. Joštiak.  

- Výberové konania na miesta vedúcich pracovníkov budú v druhej polovici júna 2015, 

výberové konania na ostatné pracovné miesta približne v termíne od 1.-10.7.2015. Interná 

univerzitná smernica nehovorí, že v komisiách pre výberové konania musí byť člen AS 

fakulty, ale tradíciou na PdF UK je, že do komisií bude prizvaný aj člen AS PdF UK. 

- Rieši sa bezpečnosť budov (dochádza ku krádežiam, napr. na Šoltésovej sa kradnú aj 

vodovodné kohútiky). 

 

10. Rozličné 

Akademický senát korigoval návrh Vyhlásenia AS PdF UK ku schválenej Metodike delenia 

dotačných prostriedkov na UK na r. 2015. Počas tohto bodu odišiel zo zasadnutia AS PdF UK 

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., čím sa počet členov AS PdF UK znížil na 11 členov, ale AS 

PdF UK zostal uznášaniaschopný. 

 



Po zrealizovaní finálnej úpravy predloženého vyhlásenia dala predsedníčka AS, PhDr. K. 

Cabanová, PhD., hlasovať o texte Vyhlásenia  AS PdF  k Metodike delenia dotačných 

prostriedkov na UK na r. 2015. 

 

Výsledok hlasovania: schválené 

Konkrétne výsledky hlasovania – za: 11, proti: 0, zdržal sa hlasovania: 0. 

 

Uznesenie č. 7/6/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje 

Vyhlásenie AS UK PdF k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a 

ďalším súčastiam UK na rok 2015 schválenú Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislava dňa 13. 05. 2015, 

 

Vyhlásenie AS PdF UK ku schválenej Metodike delenia dotačných prostriedkov na UK na r. 

2015 je prílohou č. 1 k zápisnici. 

 

Predsedníčka informovala o predpokladanom termíne najbližšieho zasadnutia a požiadala 

členovia AS PdF UK, aby si rezervovali termín 16.9.2015 o 10.00 (v budove na Račianskej 59). 

 

V rámci rozličného vystúpila PaedDr. Dagmar Blight, PhD. s požiadavkou, aby sa oznamy 

o konaní zasadnutia AS zobrazovali na úvodnej web stránke fakulty.  

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. uviedla, že AS UK PdF nemá v kompetencii  a prístupové 

práva  vešať informácie na hlavnú stránku fakulty. Pozvánky, zápisnice aj ostatné materiály sú 

v zmysle vnútorných predpisov riadne zavesené aj na webovej stránke AS UK PdF. Taktiež 

ďalej uviedla, že pozvánky na zasadnutia chodia súbežne aj vedúcim katedier aj riaditeľom 

ústavov. Je už len na nich, či informujú svojich zamestnancov o plánovaných zasadnutiach. 

 

Na záver predsedníčka akademického senátu PhDr. K. Cabanová, PhD. poďakovala za 

účastníkom zasadnutia za pozornosť a účasť na zasadnutí.  

 

V Bratislave 5.6.2015 

 

Zápisnicu zapísala: PaedDr. Renáta Tóthová, PhD. 

Zápisnicu overila: Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. 

 

 

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 

    predsedníčka AS UK PdF 

 

 



 

Príloha č.1 

 

VYHLÁSENIE 

AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY  

UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so znepokojením 

prijal informáciu o prijatí Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 

súčastiam UK na rok 2015, ktorá bola schválená Akademickým senátom Univerzity 

Komenského v Bratislave dňa 13. 05. 2015.  

 

Predmetným vyhlásením vyjadruje svoje nesúhlasné stanovisko. 

AS PdF UK nesúhlasí s metodikou, ktorá sa týka rozdelenia dotácií zo štátneho rozpočtu 

Univerzity Komenského. Predmetná metodika je nielen likvidačná pre niektoré fakulty UK 

zamerané na humanitné, spoločenské a pedagogické vedy, ale je aj necitlivá k napätej 

celospoločenskej situácii, ktorá reflektuje nedostatky práve v týchto oblastiach. UK má byť tou 

univerzitou, ktorá prihliada na diverzitu fakúlt, súčastí a potrieb okolia. V jej záujme má byť 

vytváraný priestor na uvedomenie si rôznorodosti jednotlivých fakúlt a jej súčastí, podmienok 

a potrieb a s tým súvisiace vytváranie konštruktívneho dialógu bez stigmatizačných stratégií 

voči humanitným, spoločenským a pedagogickým vedám. Univerzita (universitas = 

všeobecnosť/spoločenský celok) je už zo statusu inštitúciou univerzálnou a pestrou, 

v reprezentatívnosti zastúpená všetkými odvetviami vedy a výskumu, miesto, kde by už 

historicky mali byť zastúpené aj humanitné, spoločenské a pedagogické vedy. Univerzita 

Komenského je najväčšou a najstaršou slovenskou univerzitou, ktorej neodmysliteľnou 

súčasťou je aj Pedagogická fakulta.  

 

Naša fakulta, ako aj ostatné súčasti Univerzity Komenského v Bratislave sú spájané s vysokou 

kvalitou, efektívnosťou a trvalou udržateľnosťou v oblasti vzdelávania, výskumu a riadenia 

všetkých jej ďalších činností. S výrazným limitovaním rozpočtu bude plnenie vyššie uvedených 

skutočností ohrozené. Ako sa bude môcť naša univerzita podieľať na významnej 

celospoločenskej výzve týkajúcej sa skvalitňovania školstva, keď si sama likviduje fakulty, 

ktoré pripravujú pedagógov, psychológov, logopédov, špeciálnych, sociálnych a liečebných 

pedagógov, sociálnych pracovníkov a všetkých ďalších, ktorí by sa mali na tejto výzve aktívne 

zúčastňovať?  

 

Od začiatkov existencie Pedagogickej fakulty bolo jej poslanie nasmerované na oblasť prípravy 

učiteľov pre všetky stupne a typy škôl. Len kvalitne pripravení učitelia sú zárukou kvalitnej 



edukácie budúcej generácie pre jej ďalšie štúdium, prípadne pôsobenie vo všetkých 

povolaniach nezávisle od toho, či sú zamerané spoločenskovedne, prírodovedne alebo 

technicky. Pedagogická fakulta sa okrem prípravy učiteľov zameriava aj na prípravu 

pomáhajúcich profesionálov pre zdravotnícke a sociálne služby a ďalšie rezorty. Je 

vzdelávacou, výskumnou i akademickou inštitúciou celoslovenského významu, ktorá ponúka 

jedinečné študijné odbory. Jedinečné svojím zameraním a neustálym dopytom zo strany praxe.  

Našu univerzitu reprezentujú aj kvalitne vzdelaní pedagógovia. A tých opäť môžu vzdelávať 

len kvalitní vedci a výskumníci v spoločenských, humanitných a pedagogických vedách 

s primeranými možnosťami vedeckovýskumnej činnosti. Je evidentné, že v oblasti uvedených 

vied nielen na Slovensku, ale aj v celoeurópskom a svetovom meradle by mali byť akceptované 

iné druhy vedeckých a umeleckých výstupov, ktoré zodpovedajú ich výskumnému zameraniu. 

AS UK PdF považuje súčasnú metodiku rozdelenia dotačných prostriedkov za 

nezodpovedajúcu potrebám a prínosu niektorých svojich fakúlt. Nereflektuje ich dôležitosť pre 

celok univerzity, nedoceňuje schopnosti vedcov a výskumníkov aktívnych 

v spoločenských, humanitných a pedagogických vedách, zaznáva ich vedeckovýskumné 

výstupy a výsledky.  

 

Z uvedených dôvodov požadujeme prehodnotenie a zmenu metodiky do budúcnosti tak, aby 

sa zachoval pôvodný status univerzity, ako aj jej súčastí. 

 

 

 


