
Zápisnica zo zasadnutia  

Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK 

dňa 16. 09. 2015 (streda) so začiatkom o 14:00 hod. 

v miestnosti č. 125 na Račianskej ul. 59 

 

Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny 

Ospravedlnení:   podľa prezenčnej listiny 

Hostia:    podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu: 

 

1. Otvorenie. 

2. Doplnenie členov AS UK PdF. 

3. Kontrola uznesení. 

4. Výsledky elektronického hlasovania. 

5. Študentská agenda. 

6. Návrh na schválenie kandidáta na prodekana pre vedu a doktorandské štúdium. 

7. Návrh na schválenie kandidáta na prodekana pre IIKS. 

8. Ponuka AR 2016/2017. 

9. Organizačné opatrenie č. 3/2015. 

10. Organizačné opatrenie č. 4/2015. 

11. Informácie zo zasadnutia RVŠ. 

12. Informácie z vedenia PdF UK. 

13. Rôzne. 

 

Priebeh zasadnutia: 

 

1.   Otvorenie. 

Predsedníčka AS UK PdF, p. PhDr. K. Cabanová, PhD., otvorila zasadnutie AS PdF UK a privítala na ňom 

všetkých prítomných členov AS UK PdF a hostí. PhDr. K. Cabanová, PhD. predniesla návrh na zmenu 

programu zasadnutia - navrhla vložiť za bod 10. nové body nasledovne:  

11. Organizačné opatrenie č. 5/2015.  

12. Vyhlásenie volieb do AS UK. 

Následné body programu sa primerane prečíslujú.  

 

Hlasovanie o uznesení o prijatí návrhu programu zasadnutia vrátane doplnení: 

ZA: 17, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0. 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 1/9/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje program 

riadneho zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave konaného dňa 16. 9. 2015 v znení navrhnutých zmien a doplnení: za bod č. 10 sa dopĺňa 



bod č. 11. „Organizačné opatrenie č. 5/2015“ a bod č. 12. „Vyhlásenie volieb do AS UK“; následné 

body programu sa primerane prečíslujú. 

 

2.  Doplnenie členov AS UK PdF. 

Z dôvodu uprázdnenia mandátov dvoch členov AS UK PdF za zamestnaneckú časť AO, predsedníčka AS 

UK PdF p. PhDr. Katarína Cabanová, PhD., informovala o obsadení týchto miest dvoma náhradníkmi 

v poradí z volieb do AS UK PdF. 

Noví členovia AS UK PdF: doc. akad. mal. Martin ČINOVSKÝ, ArtD. 

    doc. PaedDr. Hedviga GREGUŠOVÁ, CSc. 

Obaja náhradníci vyslovili súhlas s vykonávaním funkcie člena akademického senátu.  

 

Predsedníčka AS UK PdF sa opýtala nových členov AS UK PdF v akej komisii AS UK PdF majú záujem 

pracovať. Doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc. požiadala o členstvo v Pedagogickej komisii AS UK PdF 

a Doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. požiadal o členstvo vo Finančnej komisii AS UK PdF. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia o schválení nových členov AS UK PdF do komisií AS UK PdF: 

ZA: 17, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0. 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 2/9/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 7 ods. 3 

Rokovacieho poriadku AS UK PdF na základe verejného hlasovania schvaľuje doc. PaedDr. Hedvigu 

Gregušovú, CSc. za člena Pedagogickej komisie AS UK PdF a doc. akad. mal. Martina Činovského, 

ArtD. za člena Finančnej komisie AS UK PdF. 

 

 

Vzhľadom k tomu, že doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. sa vzdal funkcie predsedu Finančnej komisie AS 

UK PdF, je potrebné zvoliť nového predsedu.  

PhDr. Katarína Cabanová, PhD. poverila tajomníčku AS UK PdF PaedDr. Dorotu Smetanovú, PhD., aby 

zvolala stretnutie členov Finančnej komisie AS UK PdF, za účelom voľby nového predsedu Finančnej 

komisie AS UK PdF s termínom do najbližšieho zasadnutia AS UK PdF.  

 

Uznesenie č. 3/9/2015 

Tajomníčka AS UK PdF zvolá do najbližšieho zasadnutia AS UK PdF ,stretnutie Finančnej komisie AS 

UK PdF , za účelom voľby predsedu Finančnej komisie AS UK PdF.  

 

 

3. Kontrola uznesení. 

Predsedníčka AS UK PdF konštatovala, že všetky uznesenia sú splnené. 

 

4. Výsledky elektronického hlasovania. 

Tajomníčka AS UK PdF informovala AS o výsledkoch elektronického hlasovania o dodatočnom 

prijímacom konaní pre AR 2015/2016.  

Počet oprávnených voličov: 20 

Za: 16 



Proti: 0 

Zdržalo sa hlasovania: 0 

Nehlasovalo: 4 

Výsledok hlasovania: schválené ku dňu 22.7.2015 

 

Uznesenie č. 1/7/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh na 

dodatočné prijímacie konanie pre AR 2015/2016.  

 

 

5.  Študentská agenda. 

V mene študentskej časti AS UK PdF vystúpil Bc. Róbert Zsembera, ktorý informoval AS o pláne 

zasadnutí a činnosti študentskej časti AS UK PdF v ZS AR 2015/2016, zaslaní informačného e-mailu 

všetkým študentom fakulty o forme ukončovania predmetov (hodnotenie alebo skúška), termínoch 

a aktuálne platnej smernici dekanky č. 4/2015. Ako zástupca študentskej časti AO fakulty v AS UK 

informoval o výsledkoch ubytovacieho procesu na univerzite i fakulte. 

 

6. Návrh na schválenie kandidáta na prodekana pre vedu a doktorandské štúdium. 

Dekanka fakulty, p. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., prítomným členom AS predniesla svoj personálny 

návrh na prodekana pre vedu a doktorandské štúdium. Dekanka fakulty navrhla do funkcie prodekanky 

prof. PaedDr. Darinu Tarcsiovú, PhD., ktorá v minulosti funkciu už zastávala a svojimi kvalitami je 

vhodnou kandidátkou aj pre ďalšie funkčné obdobie.  

 

Keďže na zasadnutí AS bola prítomná aj VK fakulty, predsedníčka AS UK PdF požiadala členov komisie 

o sčitovanie hlasov pri tajných voľbách kandidátov na prodekanov.  

 

Tajné hlasovanie – schválenie kandidáta na prodekana pre vedu a doktorandské štúdium: 

ZA: 15, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 2. 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 4/9/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na základe tajného 

hlasovania schvaľuje návrh na vymenovanie prof. PaedDr. Dariny Tarcsiovej, PhD. na funkciu 

prodekanky UK PdF pre vedu a doktorandské štúdium. 

 

Po ukončení hlasovania prišla na zasadnutie AS UK PdF Viktória Erčeyová, čím sa kvórum zvýšilo na 18 

prítomných členov senátu s právom hlasovať. 

 

7. Návrh na schválenie kandidáta na prodekana pre IIKS. 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., dekanka fakulty, predstavila PaedDr. Róberta Osaďana, PhD. ako 

kandidáta na prodekana pre IIKS. Vyzdvihla jeho doterajšiu prácu a aktivity v oblasti rozvoja IIKS fakulty 

a následne požiadala AS UK PdF o schválenie návrhu. 

 

Tajné hlasovanie – schválenie kandidáta na prodekana pre IIKS: 

ZA: 16, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 1. 



Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 5/9/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na základe tajného 

hlasovania schvaľuje návrh na vymenovanie PaedDr. Róberta Osaďana, PhD. na funkciu prodekana 

UK PdF pre IIKS. 

 

8. Ponuka AR 2016/2017. 

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

členov senátu o návrhu ponuky štúdia na PdF v AR 2016/2017, podmienkach a kritériách pre prijatie 

na štúdium, počtoch prijímaných študentov a iných podstatných náležitostiach viažucich sa 

k prijímaciemu konaniu pre AR 2016/2017.  

 

V rámci diskusie k bodu vystúpila PaedDr. Dagmar Blight, PhD.  s otázkou, či sa neuvažovalo o väčšej 

prehľadnosti študijných programov, aby sa uľahčil výber pre budúcich študentov, napr. AJ sa dá 

študovať s takýmito všetkými kombináciami a pod. Reagovala PhDr. Katarína Cabanová, PhD., ktorá 

upozornila na skutočnosť, že aktuálne používaná štruktúra ponuky štúdia na PdF vyplynula z potreby 

kódovania v systéme AIS2.  

 

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. poznamenal, že pri učiteľskej kombinácii taliančiny nie sú správne 

uvedené skratky certifikátov, dokument sa v tomto bode odvoláva na skratky certifikátov pre 

francúzsky jazyk. Navrhol to upraviť, resp. úplne vypustiť. 

 

Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. požiadala o odstránenie nesprávneho údaju pri predškolskej a 

elementárnej pedagogike - nesprávne uvedená skratka pri externom programe. 

 

doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.: „Ako to bude s vypisovaním prijímacích pohovorov pre PhD. 

štúdium?“. Odpovedala prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium: „Vypisujeme vždy miesta aj na 

denné aj na externé štúdium, avšak každý rok to záleží aj od viacerých faktorov.“ 

 

Hlasovanie o návrhu ponuky štúdia v AR 2016/2017: 

ZA: 18, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0. 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 6/9/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje všeobecné 

informácie o prijímacom konaní, podmienky prijatia na štúdium a počet prijímaných uchádzačov na 

jednotlivé študijné programy pre akademický rok 2016/2017 uvedené v predloženom materiály 

Ponuka štúdia na PdF UK pre akademický rok 2016/2017. 

 

9. Organizačné opatrenie č. 3/2015. 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. na základe žiadosti vedúceho Katedry románskych jazykov a literatúr 

požiadala AS o schválenie organizačného opatrenia – zmena funkčného miesta profesora na funkčné 

miesto docenta na Katedre románskych jazykov a literatúr s účinnosťou od 17.9.2015. 

 



Hlasovanie o schválení organizačného opatrenia č. 3/2015: 

ZA: 18, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0. 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 7/9/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh 

organizačného opatrenia č. 3/2015 s účinnosťou od 17.9.2015. 

 

10. Organizačné opatrenie č. 4/2015. 

Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. na základe žiadosti  predniesla návrh na zrušenie obsadenia 

pracovných miest dvoch upratovačiek, jedného vrátnika  a jedného údržbára. Organizačné opatrenia 

vznikli v dôsledku uzatvorenia a odovzdania budovy na Moskovskej 2. 

 

Hlasovanie o schválení organizačného opatrenia č. 4/2015: 

ZA: 18, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0. 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 8/9/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh 

organizačného opatrenia č. 4/2015 s účinnosťou od 01.11.2015. 

 

11.  Organizačné opatrenie č. 5/2015. 

Návrh na zrušenie pracovného miesta sekretárky na Katedre histórie predniesla dekanka fakulty na 

základe požiadavky vedúceho katedry s účinnosťou od 17.9.2015. 

 

Hlasovanie o schválení organizačného opatrenia č. 5/2015: 

ZA: 18, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0. 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 9/9/2015 

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje návrh 

organizačného opatrenia č. 5/2015 s účinnosťou od 17. 9. 2015. 

 

12. Vyhlásenie volieb do AS UK. 

Bc. Róbert Zsembera, podpredseda AS UK PdF, zdôvodnil potrebu samostatného bodu programu pre 

vyhlásenie volieb do AS UK, informoval prítomných o uznesení AS UK č. 11. 5/2015 z 27. mája 2015 a 

o tiež o vybraných ustanoveniach vnútorného predpisu UK č. 14/2015 Zásady volieb do AS UK, ktorými 

sa voľby a volebný proces zástupcov AO do AS UK budú riadiť. Následne požiadal prítomných 

o schválenie návrhu uznesenia o vyhlásení volieb na PdF. 

 

Hlasovanie o vyhlásení volieb do AS UK: 

ZA: 18, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0. 

Výsledok hlasovania: SCHVÁLENÉ. 

 

Uznesenie č. 10/9/2015 



Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa čl. 12 ods. 5 

vnútorného predpisu UK č. 4/2015 Zásady volieb do Akademického senátu UK v spojitosti s 

uznesením č. 11. 5/2015 zo zasadnutia Akademického senátu UK dňa 27. 05. 2015 a podľa čl. 7 ods. 

1 a 3 Rokovacieho poriadku AS UK PdF  

I.  

vyhlasuje 

všeobecné voľby do Akademického senátu UK vo volebnom obvode PdF UK na funkčné obdobie od 

01. 11. 2015 do 31. 10. 2019 (ďalej len „voľby“), 

II. 

zriaďuje 

Volebnú komisiu AS UK PdF, ktorej činnosť sa bude riadiť vnútorným predpisom UK č. 4/2015 Zásady 

volieb do Akademického senátu UK a z neho vyplývajúcimi predpismi, 

III. 

súhlasí 

s verejným spôsobom hlasovania pre voľbu členov Volebnej komisie AS UK PdF, 

IV. 

volí 

za členov Volebnej komisie AS UK PdF p. PaedDr. Moniku Šulovskú, PhD., PhDr. Irenu Vitálošovú, 

PhD., Brigite Hlačinovú, PaedDr. Petru Višňovskú, PhDr. Vieru Andreánsku, CSc., 

V.  

určuje 

a) termín konania volieb na 21. 10. 2015 (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 12. 10. 2015 (pondelok) do 12:00 hod., 

c) spôsob podávania návrhov kandidátov, t.j. návrhy kandidátov je potrebné odovzdať v písomnej 

forme (nie elektronickej) na predpísanom tlačive do urien s označením VOĽBY v jednotlivých 

budovách PdF UK. 

 

13. Informácie zo zasadnutia RVŠ. 

Správa PhDr. Mojmíra Maloveckého, PhD., zástupcu PdF UK, zo zasadnutia Rady vysokých škôl SR, ktoré 

sa konalo dňa 10.6.2015 v Bratislave 

Vzhľadom na začiatok volebného obdobia orgánov rady, boli predmetom zasadnutia pléna RVŠ SR:  

voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie a volebnej komisie;  Informačná správa o činnosti RVŠ 

SR za obdobie 6/2011 – 5/2015; voľby predsedu RVŠ SR a podpredsedov RVŠ SR;  voľby členov do 

odborných komisií rady (RVT, RRF a RVV) za RVŠ SR; stanovisko RVŠ SR k financovaniu verejných 



vysokých škôl a vedeckých projektov na Slovensku vo forme šiestich uznesení. Uznesenia boli zamerané 

na tieto okruhy: 

Uznesenie č.4/6/2015: RVŠ dôrazne upozorňuje Vládu SR, že objem finančných prostriedkov 

vyčleňovaný pre dotáciu VVŠ nevytvára podmienky pre ich rozvoj, ponecháva ich na úrovni prežívania. 

Podiel výdavkov na VVŠ z HDP dlhodobo stagnuje na úrovni cca. 0,6 %, pričom v ostatných krajinách 

V4 je nad úrovňou 1 %. RVŠ žiada, aby dotácia VVŠ medziročne rástla o 0,1 % HDP, čo by umožnilo 

splnenie záväzkov SR vyplývajúcich z predvstupových rokovaní do EÚ.  

Uznesenie č.5/6/2015: RVŠ žiada Vládu SR:  a) zvýšiť verejné výdavky na vedu a výskum (teraz tvoria 

cca. 0,5 % HDP), aby sa vytvoril priestor pre splnenie záväzku vlády dosiahnuť mieru financovania vedy 

a výskumu na úrovni priemeru štátov EÚ do r. 2020 (teraz 1,8 %); b) zvýšiť podporu základného a 

aplikovaného výskumu ako východiskového predpokladu zabezpečenia kvality vzdelávania a hlavného 

zdroja inovácií; c) zabezpečiť finančnú podporu prevádzky infraštruktúry vybudovanej z OPVaV. ; 

Uznesenie č.6/6/2015: RVŠ žiada Vládu SR o zmenu spôsobu obstarávania tovarov a služieb pre vedu, 

výskum a umenie. Súčasný zákon o verejnom obstarávaní vedie k nehospodárnemu využívaniu 

finančných prostriedkov, k znemožneniu reagovať na aktuálnu ponuku nižších cien kvalitného tovaru a 

služieb na rýchle zabezpečenie aktuálnych potrieb VŠ. Osobitne je prekážkou pri rozvíjaní tvorivej 

vedeckej a umeleckej činnosti, kde sa jednotlivé typy výdavkov z podstaty tvorivého bádania nedajú 

dopredu presne naplánovať, resp. často ide o špecifické účelové zariadenia.  

Uznesenie č.7/6/2015: RVŠ žiada MŠVVaŠ SR urobiť audit dopadov metodiky rozpisu dotácie VVŠ (a jej 

každoročných úprav) na činnosť a správanie sa vysokých škôl a na základe jeho výsledkov úpravu 

metodiky. RVŠ žiada, aby nová metodika rozpisu dotácie VVŠ platila dlhšie časové obdobie.  

Uznesenie č.8/6/2015: RVŠ vyjadruje zásadnú nespokojnosť s neuplatnením väčšiny pripomienok RVŠ 

k metodike v minulosti, najmä požiadavky znížiť váhu prideľovania dotácií podľa počtu študentov v 

prospech váhy kvality výstupov z univerzít a prehodnotiť koeficienty odborov. RVŠ žiada MŠVVaŠ SR 

najmä rozlíšiť kvalitu monografií a publikácií v karentovaných časopisoch, publikácií v časopisoch a 

ďalších výstupov evidovaných v medzinárodných databázach. RVŠ žiada kvalitu výstupov hodnotiť 

diferencovane po skupinách odborov.  

Uznesenie č.9/6/2015: RVŠ žiada Vládu SR presunúť agendu sociálnej podpory študentov pod rezort 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Táto agenda vytvára administratívnu záťaž pre VŠ a 

vyčlenené finančné prostriedky vyvolávajú dojem vyššieho objemu prostriedkov venovaných na vysoké 

školy.  

Uznesenie č.10/6/2015: RVŠ žiada MŠVVaŠ SR, aby zabezpečilo trvalé financovanie prístupov do 

medzinárodných elektronických informačných databáz vrátane Web of Science a SCOPUS pre 

zabezpečenie európskeho štandardu podmienok pre vedu a výskum na Slovensku.  

Príslušné kompletné  zápisnice z RVŠ SR sú dostupné verejne na webe rady (www.radavs.sk).  

Z uvedeného po analýze stavu vyplývajú viaceré závery a podnety pre  AS PdF UK i fakulty ako celku: 

- Do budúcnosti bude potrebné systematizovať súčinnosť akademického senátu PdF UK a iných 

orgánov fakulty vo vzťahu k návrhom smerujúcim k RVŠ SR. 

http://www.radavs.sk/


- Vzhľadom na nosnosť témy financovania vysokého školstva, vedy a výskumu na VŠ na 

rokovaniach RVŠ SR je potrebné i na pôde AS PdF UK anticipovať prácu rady a diskutovať najmä 

otázku financovania humanitných odborov. 

- V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné posilniť stratégiu obhajoby a spoločenskej 

prospešnosti humanitných odborov, so zdôraznením ich zacielenosti na domáci pracovný trh 

a klientský sektor, ako východisko modifikácie súčasnej metodiky financovania VŠ a VŠ VaV. 

- Iniciovať diskusiu v RVŠ SR  v rámci jednotlivých tematických skupín odborov, ktorá dosiaľ 

absentuje najmä s cieľom vytvárania ideovej vízie a stratégie fungovania VŠ (zvlášť vo vzťahu 

k humanitným odborom), ktorej metodika financovania má byť len nástrojom, na rozdiel od 

súčasného stavu, kde je metodika financovania výrazne determinujúcim, pre humanitné 

odbory až limitujúcim faktorom vízie rozvoja. 

 

14. Informácie z vedenia PdF UK. 

Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 

V stručnosti informovala o najdôležitejších aktivitách počas letných mesiacov: 

- výsledky komplexnej akreditácie, stretnutie dekanky s akreditačnou komisiou a vypracovanie a 

obhajoba námietok fakulty ( prof. Vančová, prof. Tarcsiová) najmä voči hodnoteniam v prípade vedy 

a výskumu - námietky boli zo strany AK akceptované, 

- dekanka poďakovala všetkým pracovníkom za precízne vypracovanie akreditačných spisov na 

jednotlivé študijné programy, 

- prepočty modelov rozpočtu fakulty v podmienkach mínusovej štátnej dotácie s ohľadom na 

nevyhnutné výdavky na mzdy a odvody, 

- výberové konania na pracoviskách, 

- prijímacie konanie, štátne skúšky, obhajoby dizertačných prác, promócie, 

- smernice o evidencii dochádzky, 

- pracovné stretnutia s rektorom UK, 

- opravy havarijných stavov na budovách, najmä sociálne zariadenia . 

 

Dekanka  vyslovila poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí počas letných mesiacov aj v náročných 

klimatických podmienkach plnili tieto úlohy. 

 

Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.        

- študijné oddelenie sa podieľalo na spracovaní výsledkov z prijímacieho konania, 

- prestup študentov na nové študijné programy  (riešenia problémov  v rozdielnosti starých a nových 

študijných programov), 

- príprava ročenky, ktorá bude zverejnená v elektronickej podobe na webovej stránke fakulty, 

- informovala o novej smernici dekanky č. 4/2015 o záverečnom hodnotení predmetov na PdF,  

- navýšenie lôžok na internátoch. 

 

Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.  

- informovala o obhajobách dizertačných prác  (všetky práce sú obhájené) 

- informovala o zverejnení rozvrhu hodín pre študentov doktorandského štúdia, 

- máme 9 nových študentov PhD. štúdia, 



- upozornila na zmeny dĺžky PhD. štúdia (4-ročné externé štúdium, okrem št. programu Logopédia (5r.); 

3-ročné denné štúdium, okrem št. programu Logopédia). 

 

Prodekanka pre zahraničné vzťahy Mgr. Eva Faithová, PhD. 

- vytvorenie novej a aktualizovanejšej sekcie webovej stránky fakulty pre OZV, 

- príprava nových informácií pre uchádzačov o ERASMUS+, 

- aktuálne prebiehajú mobility ERASMUS+, 

- informovala o nedisciplinovanosti študentov pri odchode na mobilitu  ERASMUS+, 

- informovala o študentoch a pedagógoch cez Národný štipendijný program. 

 

doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., poverená vedením úseku pre rozvoj fakulty 

- dostali sme 109 hodnotiacich správ z AK, všetkých 109 št. programov bolo akceptovaných, 

- informovala o hodnotení pedagógov študentmi. 

 

Prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert Osaďan, PhD. 

- rieši sa migrácia novej webovej stránky fedu.uniba.sk 

- rieši sa optický kábel – staré siete už nespĺňajú požiadavky, 

- v priebehu leta sa modernizovala učebňa IKT v priestoroch budovy na Račianskej ul. 

 

Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková 

- fakulta má novú archivárku, 

- upozornila na novú smernicu dekanky č. 3/2015 o evidencii pracovného času a pravidlách používania 

dochádzkovo - vstupných kariet elektronického bezpečnostného systému; montáž turniketov pri 

vstupe do budov fakulty, 

- časť sociálnych zariadení v budove na Šoltésovej ul. je zrekonštruovaná, aktuálne prebiehajú práce 

v budove na Račianskej ul., 

- bola vykonaná účtovná závierka k prvému polroku na ekonomickom oddelení, 

- od 01. júla prišlo k valorizácii platov o 1%, 

- do 18. októbra 2015 je potrebné dodať návrh na vyradenie majetku p. Ligačovej. 

 

S otázkou na vedenie fakulty ohľadom „práce na doma“ vystúpil p. doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD., 

ktorý sa spýtal, či 80h./mes. sa rozumie ako 20h./týž. Odpovedala dekanka fakulty, ktorá uviedla, že 

v smernici sa uvádza povinnosť byť na pracovisku min. 80h./mes., čo však neznamená automaticky, že 

je potrebné byť týždenne na pracovisku 20h. Je možné flexibilne narábať s mesačným minimom. Prácu 

na doma nariaďuje nadriadený – vedúci pracovísk a pod. 

 

15. Rozličné. 

V rámci bodu vystúpila PhDr. Viera Andreánska, CSc., ktorá poukázala na bezpečnosť pri používaní 

turniketov napr. pri požiari, príchode záchrannej zdravotnej služby a pod. Dekanka fakulty 

poznamenala, že turnikety spĺňajú bezpečnostné normy a v prípade uvádzaných okolností je s nimi 

možné manipulovať tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia ani majetku. 

 

Predsedníčka AS UK PdF poďakovala tajomníčke AS UK PdF za jej čas a aktivitu pri vytváraní webových 

stránok senátu na novej webovej stránke fakulty. Keďže do diskusie sa už nikto neprihlásil, poďakovala 

prítomným za účasť a ukončila zasadnutie. 



 

 

V Bratislave 16. 09. 2015 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Priesterová 

Overila:  doc. PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc. 

 

 

        PhDr. Katarína Cabanová, PhD.  

             predsedníčka AS UK PdF 

 

 


