Zápisnica zo zasadnutia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK
dňa 09. 03. 2016
Začiatok zasadnutia:
Miesto konania zasadnutia:
Prítomní:

13:00
R-125 (Račianska ul. č. 59)
podľa prezenčnej listiny

Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácia o elektronickom hlasovaní
4. Študentská agenda
5. Výročná správa o stave a činnosti PdF UK za rok 2015
6. Správa o činnosti AS UK PdF
7. Harmonogram AR 2016/2017
8. Organizačné opatrenie č.1/2016
9. Doplnenie Disciplinárnej komisie pre študentov
10. Informácie zo zasadnutí komisií AS UK PdF
11. Informácie z vedenia PdF UK
12. Rozličné
Zasadnutie viedla predsedníčka AS UK PdF PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie AS UK PdF otvorila PhDr. Katarína Cabanová, PhD., predsedníčka akademického senátu,
ktorá privítala prítomných členov akademického senátu a členov vedenia PdF UK. Konštatovala, že
akademický senát je uznášaniaschopný (za začiatku zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny
prítomných 15 členov akademického senátu). Následne prečítala návrh programu zasadnutia uvedený v
pozvánke, požiadala členov akademického senátu o návrhy na jeho zmenu a doplnenia; keďže nezazneli
žiadne návrhy, dala hlasovať o predloženom programe.
ZA15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 1/3/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program
riadneho zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave konaného dňa 09. 03. 2016.
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; v prípade návrhov na vymenovanie a pod., postúpila uznesenia dekanke fakulty.
Bod č. 3:

Informácie o elektronickom hlasovaní

Tajomníčka AS PdF UK PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. informovala o výsledku elektronického
hlasovania.
Upravený materiál - úpravu výšky poplatku v dennej forme doktorandského štúdia.
Schválené 18.12.2015
ZA: 14
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL: 7
Bod č. 4:

Študentská agenda

Podpredseda akademického senátu Bc. Róbert Zsembera informoval akademický senát o aktivitách
a činnosti študentskej časti Akademického senátu fakulty i Univerzity, ale tiež Pedagogickej fakulty,
v priebehu štrajkovej pohotovosti a štrajku v regionálnom a vysokom školstve.
-

-

-

-

vydanie prvého spoločného vyhlásenia študentov (PdF) o aktuálnom dianí v slovenskom
školstve; podpora aktivít za konštruktívne a systematické zmeny v školstve (zverejnené na webe
fakulty aj v médiách) – 332 študentov fakulty (priama podpora) a 65 zamestnancov fakulty,
účasť podpredsedu AS UK PdF na verejnej demonštrácii študentskej iniciatívy Ďakujeme, že
vieme! (príhovor k demonštrujúcim),
účasť členov študentskej časti AS UK PdF na zasadnutí ŠČ AS UK v Aule UK za prítomností
ostatných študentských častí fakultných akademických senátov. Prijatie dvoch dôležitých
uznesení: podpora ŠRVŠ vo vyjednávacej pozícii a podpora aktivít študentských častí
akademických senátov fakúlt,
moderovaná diskusia "Postavenie študenta a jeho pohľad na pozíciu učiteľa v súčasnom
školskom systéme" za účasti podpredsedu AS UK PdF na pôde PriF UK
ďalšie aktivity do ktorých sa zapojila PdF UK:
 bubnovačka: Keď nás nie je vidieť, musí nás byť počuť,
 5 minút po 12: desať minút pre učiteľov,
 fotosúťaž: Vďaka učiteľom,
 čitateľský maratón Chyť sa knihy,
 prezentácia fotografií zo súťaže: Zachyť ducha školy,
 vymysli slogan: Chop sa slova!.
predsedníctvo akademického senátu a študentská časť akademického senátu prostredníctvom emailov a sociálnych sietí vyzývali akademickú obec fakulty, aby sa zúčastnila verejných
podujatí a demonštrácií: ZRPŠ na Námestí SNP v Bratislave; Pohreb školstva.

Mgr. Katarína Priesterová, delegátka fakulty v ŠRVŠ oboznámila akademický senát o priebehu
a záveroch ostatného rokovania Valného zhromaždenia ŠRVŠ (26. – 28. 02. 2016, Poprad), ktorého sa
zúčastnila. Vyzdvihla najmä petičnú aktivitu na zachovanie a financovanie Fondu pre podporu
vzdelávania, ktorá sa realizuje a bude realizovať naďalej aj na Pedagogickej fakulte.
Bod č. 5:

Výročná správa o stave a činnosti PdF UK za rok 2015

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. uviedla výročnú správu ktorej obsahom sú v
prehľadoch, štatistikách, číslach, komparáciách i komentároch pedagogická, vedecko-výskumná i
ďalšia činnosť fakulty v jej jednotlivých úsekoch. PhDr. Katarína Cabanová, PhD. otvorila rozpravu a
vyzvala členov akademického senátu o návrhy na doplnenie výročnej správy, otázky na zostavovateľov,

prípadne pripomienkovanie. Keďže sa do rozpravy nikto neprihlásil, predsedníčka akademického senátu
dala hlasovať o návrhu uznesenia o schválení materiálu.
ZA: 15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 2/3/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so
Štatútom UK PdF schvaľuje Výročnú správu o činnosti a stave PdF UK za rok 2015.
Bod č. 6:

Správa o činnosti AS UK PdF

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. otvorila rozpravu k správe o činnosti akademického senátu za obdobie
od 02. 04. 2015 do 31. 12. 2015, ktorá konštatovala, že akademický senát za sledované obdobie zasadal
celkovo šesťkrát a prijal 43 uznesení. Do rozpravy o materiáli sa neprihlásil nikto. Predsedníčka
akademického senátu dala hlasovať o uznesení, ktoré prečítala.
ZA15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 3/3/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v súlade so
Štatútom UK PdF schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK
za obdobie od 02. 04. 2015 do 31. 12. 2015.
Bod č. 7:

Harmonogram AR 2016/2017

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť



výučba už nebude začínať o týždeň skôr ako na iných fakultách UK; výučba začne 19. 09.
2016 v súlade s harmonogramom UK
harmonogram obsahuje aj špecifikácie pre študentov na zahraničných mobilitách.

doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.


uviedol, že v predloženom harmonograme je chyba vo výpočte počtov týždňov zimného
semestra;

reagovala prodekanka pre vzdelávaciu činnosť


uznala pripomienku docenta Vasku; pripomienka počtu týždňov výučby bude do
harmonogramu zapracovaná

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.


opýtala sa, či bude AiS otvorený aj v posledný týždeň výučby.

reagovala prodekanka pre vzdelávaciu činnosť


odpovedala kladne. AiS zostáva otvorený pre potreby zápisov hodnotení a známok aj po
ukončení výučby.

Po rozprave o predloženom materiáli, dala predsedníčka akademického senátu hlasovať o prijatí návrhu
uznesenia, ktoré prečítala vrátane pripomienky doc. Vasku.
ZA: 15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 4/3/2016

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Harmonogram akademického roka 2016/2017 s pripomienkou, aby bol výpočet dĺžky zimného
semestra upravený.
Bod č. 8:

Organizačné opatrenie č. 1/2016

Vychádzajúc z písomného návrhu riaditeľa Ústavu humanitných štúdií prof. PhDr. Ericha Mistríka, CSc.
dekanka fakulty predložila členom akademického senátu v zmysle príslušných ustanovení relevantných
právnych noriem a vnútorných predpisov UK a PdF UK návrh organizačného opatrenia č. 1/2016, ktoré
sa týka zrušenia jedného pracovného miesta sekretárky na pracovisku Ústav humanitných štúdií,
Katedra etickej a občianskej výchovy a vytvorenia jedného pracovného miesta sekretárky na
pracovisku Ústav humanitných štúdií, ktorá bude zároveň pracovať aj pre katedry ústavu.

ZA: 15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 5/3/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh
organizačného opatrenia č. 1/2016.
Bod č. 9:

Doplnenie Disciplinárnej komisie pre študentov

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, oboznámila akademický senát
fakulty s návrhom personálneho obsadenia Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov. Poukázala na
príslušné ustanovenia zákona o vysokých školách a vnútorné predpisy univerzity, podľa ktorých funguje
a personálne sa obsadzuje disciplinárna komisia na úrovni fakulty. Ďalej uviedla, že nominantov za
študentov navrhla študentská časť akademického senátu.
Predsedníčka akademického senátu otvorila rozpravu; následne prečítala návrh uznesenia a požiadala
prítomných o hlasovanie.
Na zasadnutie prišla podpredsedníčka AS PdF doc. PaedDr. Kováčová, PhD.
ZA: 16, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 6/3/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
I.
schvaľuje návrh dekanky na odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF UK pre
študentov:
Predsedníčka: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Členovia:

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
Iveta Martincová
Bc. Matúš Zimovčák

s účinnosťou ku dňu 15. marec 2016.

II.
schvaľuje návrh dekanky na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie PdF UK pre
študentov:
Predsedníčka: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Členovia:

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Bc. Mária Valentová, 1mOBPG
Bc. Filip Diačik, 1mUPV
Bc. Dominika Švecová, 1mPSPG
Mgr. Hana Kolníková, 1dSPP

na trojročné funkčné obdobie od 15. marca 2016 do 14. marca 2019.

Bod č. 10:

Informácie zo zasadnutí komisií AS UK PdF

O priebehu a záveroch zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK PdF informovala jej predsedníčka
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD.:







diskusia o praxi študentov – ospravedlnenia z vyučovacieho procesu (a jeho spôsob),
vybavenie učební na Šoltésovej ul. dataprojektormi a didaktickou technikou,
využívanie počítačových učební,
postup pri riešení plagiátorstva,
nevyhovujúce podmienky pre výučbu v miestnosti č. 059 na Šoltésovej ul.,
výmena lavíc a stoličiek z miestnosti č. 059 do 113 a opačne na Šoltésovej ul.

reagovala Mgr. Erika Poláčiková, tajomníčka fakulty


v miestnosti č. 059 na Šoltésovej ul. sa už robila injektáž; miestnosť bola vymaľovaná, fakulta
zakúpila odvlhčovače a na ostatných prácach v miestnosti pracuje podľa možností; uviedla
tiež, že je problém sa skontaktovať s vlastníkom vedľajšej nehnuteľnosti, ktorá výrazne
prispieva k nevyhovujúcemu stavu miestnosti, ktorý musia vždy operatívne riešiť.

Ďalej sa vyjadrila dekanka fakulty, prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.


v priebehu roku 2014 a 2015 sa na fakulte vo všetkých budovách v rámci finančných možnosti
inštalovala projekčná technika vrátané troch e- tabuli do takmer všetkých učební, vytvorila sa
ďalšia - druhá PC miestnosť ( hniezda) na Šoltésovej pre študentov, špecializovaná PC učebňa
na Račianskej, vymieňali sa PC v hniezdach i v knižnici za funkčnejšie, aj momentálne sa
pracuje na vytvorení ďalšej PC učebne na Šoltésovej, ale treba si uvedomiť že ide o proces
podmienený verejným obstarávaním, zabezpečením nielen PC ale aj kabeláže, wifi pripojenia,
stolov a stoličiek, častokrát aj menšiu či väčšiu stavebnú úpravu miestností. Poukázala aj na
vek, stav a údržbu budov, ktorými fakulta disponuje.

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD., prodekan pre IIKS dodal, že fakulta vyvíja úsilie, aby zabezpečila čo
možno najrozsiahlejšiu vybavenosť učební didaktickou technickou a dataprojektormi. Upozornil, že
životnosť dataprojektorov je veľmi malá a je potrebné ich využívať podľa odporúčaní, nevykonávať
svojvoľné technické zásahy.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť, PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. sa vyjadrila k otázke praxí
študentov.

PhDr. Viera Andreánska, CSc., predsedníčka Komisie AS UK PdF pre rozvoj a vedu, informovala
akademický senát o priebehu a výsledkoch zasadnutia komisie, ktorá odporučila doplniť do hodnotenia
výskumnej a publikačnej činnosti pracovníkov :


prideliť za citácie vo WOS a v SCOPUS-e body nasledovne: Scopus - 5 (čiže 25 bodov - pozn.
v publikačnej činnosti sa 1 pridelený bod násobí 5) a vo WOS - 10 (čiže 50 bodov),



prideliť body za podané, ale neúspešné projekty. Podmienky:
a) v roku, keď je informácia o nefinancovaní,
b) len osobám v personálnej matici,
c) len granty evidované na OVDŠ, resp. RZV a afiliácia PdF UK, resp. konkrétne pracovisko
PdF UK,
d/ financované cez EO PdF UK,
e) samostatne pre hlavného riešiteľa, zástupcu a členov,
f) body nebudú závisieť od žiadanej dotácie, počtu členov a iných kritérií.

Komisia ďalej prerokovala výšku pridelených bodov pre projekty APVV - všeobecná výzva, bilaterálne
projekty a projekty VEGA a KEGA. Ostatným budú pridelené body individuálne podľa náročnosti porovnateľne s bodovanými projektami.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.


sa opýtala na spôsob akým akademická knižnica predloží citácie z databáz WOS a Scopus pre
hodnotenie pracovníkov

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka fakulty


už boli realizované stretnutia s pracovníkmi akademickej knižnice k hľadaniu možných riešení,
zároveň pozvala členov akademického senátu a študentov na ďalšie stretnutie s akademickou
knižnicou, ktoré sa uskutoční dňa 16. 03. 2016 o 13:45 v Š 113.

PaedDr. Dagmar Blight, PhD.


opýtala sa predsedníčky Komisie AS UK PdF pre rozvoj a vedu, že od kedy sa začnú uplatňovať
nové kritéria a bodové hodnotenia výkonu zamestnancov fakulty.

reagovala PhDr. Viera Andreánska, CSc.


už v tomto roku; za rok 2015.

Predsedníčka akademického senátu na základe vyjadrenia predsedov komisií AS PdF skonštatovala, že
ďalšie komisie od ostatného zasadnutia akademického senátu nerokovali, prečítala návrh uznesenia
k prerokúvanému bodu a vyzvala členov akademického senátu na hlasovanie.
V priebehu tohto bodu odišla Martina Kinová
ZA: 15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0.
Uznesenie č. 7/3/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave berie na vedomie
informácie zo zasadnutí komisií AS UK PdF.
Bod č. 11:

Informácie z vedenia UK PdF

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka fakulty informovala:










v mesiacoch január, február dekanát intenzívne pracoval na pripomienkach k návrhu metodiky
delenia štátneho rozpočtu pre VŠ na rok 2016,
o opravách havarijných stavov na fakulte,
vypracovanie a implementácia metodiky k prijímaniu doktorandov,
informácia o Dni otvorených dverí PdF UK,
nominácia na Vedec roka,
07. 12. 2016 – oslavy výročia založenia fakulty v priestoroch Auly UK,
účasť prodekana na slávnostnom otvorení Univerzitného vedeckého parku,
informácie zo zasadnutí Kolégia rektorka UK a Vedeckej rady UK,
fakulta prijíma prihlášky na habilitačné a inauguračné konania.

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť











informovala o priebehu štátnych skúšok v AR 2015/16
doplňujúci zápis bol realizovaný prvé dva týždne LS,
žiadosti o výmaz zo strany študentov – 24 ks, z toho 14 opodstatnených (zlepšenie oproti min.
roku),
žiadosti o výmaz/ponechanie kurzov na základe podkladov katedrových rozvrhárov zasiela
(mailom) vedúci/vedúca katedry na ŠO vždy v prvý deň po ukončení niektorej z fáz
doplňujúceho zápisu – tento rok termíny viaceré katedry nerešpektovali,
príprava rozvrhu na budúci AR,
pokračovali práce na uznávaní predmetov študentom novoakreditovaných ŠP, príprava na
preklápanie na nový št. program,
prestup študentov (8) z FHV Žilinskej univerzity z dôvodu ich neúspešnej akreditácie,
ŠO spracovalo v spolupráci s katedrami podklady k Príručke kvality za oblasť vzdelávania,
ŠO spracovalo podklady k výročnej správe a k správe o vzdelávacej činnosti PdF.

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD., prodekan pre IIKS




vybavenie miestností technikou - okrem 20 menších miestností sú ostatné miestnosti vybavené
dataprojektormi a notebookmi. V prípade menších miestností sa skôr uvažuje nad zakúpením
TV namiesto dataprojektoru, dlhšia životnosť ako aj technicky vhodnejšie,
používanie techniky - nevhodnou manipuláciou dochádza k poškodzovaniu techniky,
pedagógovia boli opätovne upozorňovaní, aby požiadali kolegov z CIT-u v prípade zmeny
nastavenia techniky, resp. aby aspoň dodatočne upozornili CIT,





poskytovanie "nadbytočnej" techniky iným katedrám - iné katedry už toto priebežne realizovali
a realizujú, čiže princíp solidarity na PdF UK funguje. V poslednom období to boli katedry KPP,
KŠP, KPEP, KSP, ktoré zabezpečili technické zariadenie miestnosti, príp. poskytli vlastnú
techniku iným katedrám,
v súčasnosti sa hľadá riešenie zariadenia počítačovej učebne na Šoltésovej ul., avšak vzhľadom
na to, že na UK neprebehlo verejné obstarávanie na nákup techniky, je tento projekt
pozastavený.

Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy












administrácia bežnej agendy spojenej s príchodom študentov zo zahraničných mobilít, s
predlžovaním mobilít na LS, ako aj s vysielaním študentov na zahraničné mobility v LS, ako aj
s vysielaním a prijímaním učiteľov v rámci programu Erasmus+,
administrácia bežnej agendy spojenej so študentskými a učiteľskými mobilitami v rámci NŠP a
iných mobilitných programov (počet mobility tohto druhu narastá),
aktualizácia katalógu predmetov v anglickom jazyku na webovej stránke fakulty (preklad
zabezpečia vybraní doktorandi z KAJL, export na web za technickej podpory pracovníkov CITu),
potreba aktualizovať webovú stránku fakulty v anglickom jazyku (riaditelia ústavov a vedúci
katedier majú vypracovať stručnú a aktuálnu informáciu o svojom pracovisku do 31. 3. 2016),
podpísanie medzifakultnej zmluvy s Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand (Francúzsko),
rokovania o prípadnej spolupráci na úrovni fakulty/katedier/vstupu do grantov s ďalšími
inštitúciami,
požiadavka na vytvorenie spoločnej e-mailovej adresy pre oddelenie zahraničných vzťahov,
finalizácia údajov do výročnej správy fakulty za referát zahraničných vzťahov,
pretrvávajúce problémy s pripravovanými učiteľskými mobilitami z dôvodu absencie
vysúťaženej spoločnosti na dodávku leteniek.

V zastúpení prof. PaedDr. Dariny Tarcsiovej, PhD., prodekanky pre vedu a doktorandské štúdium,
informovala akademický senát o činnosti jej referátu Mgr. Eva Faithová, PhD.









zasadnutie VR PdF UK dňa 19.2.2016 a riešenie úloh z toho vyplývajúcich,
odovzdávanie dizertačných prác a administrácia s prípravou dizertačných skúšok
štatistické výkazy o vede a výskume (štatistický úrad, vedecko-technické informácie),
podklady do výročnej správy Univerzity Komenského za rok 2016 – za oblasť vedy, výskumu,
habilitácii a inaugurácii,
podklady na prijímacie pohovory (zverejnenie),
zasadala Komisia AS UK PdF pre rozvoj a vedu,
práce v súvislosti so ŠVOUČ (komisie a ich členovia, termíny sekčných kôl....),
prípravné práce na dizertačné skúšky v júnovom termíne, resp. prvý júlový týždeň.

Mgr. Erika Poláčiková, tajomníčka fakulty




personálne zmeny na útvare tajomníčky:
Od 1.11.2015 sa novou vedúcou Ekonomického oddelenia stala p. Mgr. Stela Ištvánfyová st.
Od 1.1.2016 vykonáva funkciu pokladníka p. Myslovičová.
Od 1.2.2016 sa ekonómka práce p. Veronika Snopková presťahovala do kancelárie č. 219 na
miesto p. Kardošovej. P. Kardošová sa presťahovala na miesto p. Snopkovej do miestnosti R214,
na účtovnej závierke za rok 2015 sa stále pracuje,



















bol vypracovaný a schválený plán VO na rok 2016,
Univerzita nemá vysúťaženú firmu na techniku (monitory, počítače, tlačiarne), na letenky, na
deratizáciu,
bol vydaný Príkaz rektora 04/2015 k vykonávaniu základnej finančnej kontroly na UK, ktorého
prílohu tvoria nové vzory kontrolných listov. Zároveň boli vydané nové tlačivá na cestovné
príkazy. Vzory boli zaslané všetkým zamestnancom,
uskutočnilo sa školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarmi.
Išlo o plánované preškolenie zamestnancov v zmysle zákona (preškolenie každé 2 roky),
ktorého sa mali zúčastniť všetci zamestnanci,
v rámci účelovej dotácie poskytnutej MŠVVaŠ boli PdF UK pridelené peňažné prostriedky na
opravu Šoltésovej. Tohto roku sa uskutoční oprava rozvodov vody, výmena okien a výmena
osvetlenia. Práce by sa mali uskutočniť cez letné mesiace, počas čerpania dovoleniek,
prostredníctvom EKS (elektronické trhovisko) bola vysúťažená spoločnosť PAK-INVEST,
s.r.o. pre dodávku schodiskovej sedačky, ktorá bola namontovaná na Račianskej 59. V
budovách na Šoltésovej a Moskovskej boli namontované madlá.
na Šoltésovej sa opätovne vyskytli poruchy na horúcovode a výmenníkovej stanici, čo spôsobili
prerušenie dodávky tepla a teplej vody na Šoltésovej a Moskovskej. Poruchy už boli odstránené,
v budove na Šoltésovej prebehli na viacerých miestach izolačné práce, ktoré majú zabrániť
vlhnutiu stien a následnému opadaniu omietky, aj v miestnostiach 059 a 060,
prebehla rekonštrukcia sociálnych zariadení na Račianskej a časti sociálnych zariadení na
Šoltésovej. V priebehu tohto roka sa plánuje uskutočniť väčšia rekonštrukcia sociálnych
zariadení na Šoltésovej. V budove na Račianskej je funkčná toaleta pre imobilných študentov,
v budove na Šoltésovej prebehnú rekonštrukčné práce na katedre sociálnej práce a slovenského
jazyka. Pôjde o zväčšenie priestorov pre potreby výučby,
dňa 16.3.2016 sa uskutoční školenie k úpravám a odovzdávaniu dochádzky,
inzercia v novinách SME.

Bod č. 12:

Rozličné

PaedDr. Dagmar Blight, PhD.


opýtala sa, či je možné v budove na Šoltésovej ul. zabezpečiť výťah za účelom zlepšenia
podmienok pre študentov so zdravotným postihnutím.

Reagovala prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka fakulty.


v minulosti (dekan prof. Majzlan) prebiehali vecné stretnutia ohľadom možností vybudovať
výťah. Žiaľ z viacerých dôvodov (statika a pod.) nie je možné do budovy výťah zabezpečiť tak,
aby spĺňal všetky predpísané (najmä bezpečnostné) normy. Z toho dôvodu boli do budovy na
Šoltésovej inštalované madlá a výťahová sedačka , imobilní študenti môžu využívať služby
osobnej asistencie, ktorá im je spravidla priznaná.

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 18. 03. 2016
Zapísali:
Mgr. Katarína Priesterová
Bc. Róbert Zsembera

Overila:
PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

