Zá p isn i ca zo zasadnut ia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK
dňa 18.11. 2015 (streda) so začiatkom o 13:00 hod.
v miestnosti č. 125 na Račianskej ul. 59
Prítomní členovia AS UK PdF:
Ospravedlnení:
Hostia:

podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny
podľa prezenčnej listiny

Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Kontrola uznesení.
Informácia o voľbe predsedu Finančnej komisie AS PdF UK.
Študentská agenda.
Návrh na schválenie vymenovania externého člena Vedeckej rady UK PdF v Bratislave
na funkčné obdobie 2015-2019.
6. Návrh na schválenie nového člena ubytovacej komisie fakulty.
7. Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v AR 2016/2017
8. Organizačné opatrenie č.6/2015.
9. Výsledky volieb do AS UK.
10. Informácie z vedenia PdF UK.
11. Rozličné.
Priebeh zasadnutia:
1. Otvorenie.
Predsedníčka AS UK PdF, p. PhDr. Katarína Cabanová, PhD., otvorila zasadnutie AS PdF
UK a privítala na všetkých prítomných členov AS UK PdF a hostí.
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. predniesla návrh na doplnenie programu zasadnutia
a dala hlasovať o novom doplnenom programe v nasledujúcom znení:
1. Otvorenie.
2. Kontrola uznesení.
3. Návrh na schválenie vymenovania externého člena Vedeckej rady UK PdF v Bratislave na
funkčné obdobie 2015-2019.
4. Návrh na schválenie nového člena ubytovacej komisie fakulty.
5. Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v AR 2016/2017.
6. Organizačné opatrenie č.6/2015.
7. Informácie z vedenia PdF UK.
8. Návrh na zmeny garanta, spolugaranta a zabezpečujúcich v študijných programoch
Katedry románskych jazykov a literatúr a Katedry sociálnej práce.
9. Návrh akreditácie nového bakalárskeho študijného programu dennej/externej formy štúdia.
10. Študentská agenda.

11. Výsledky volieb do AS UK.
12. Informácie o voľbe predsedu Finančnej komisie AS PdF UK.
13. Rozličné.
Hlasovanie – o programe zasadnutia AS PdF UK vrátane navrhnutých doplnení.
za: 17
proti: 0
zdržali sa: 0.
Výsledok hlasovania: s c h v á l e n é
Uznesenie č. 1/11/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
program riadneho zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave konaného dňa 18. 11. 2015 v znení navrhnutých doplnení.
2. Kontrola uznesení.
Predsedníčka AS UK PdF, PhDr. Katarína Cabanová, PhD., konštatovala, že všetky uznesenia
sú splnené.
3. Návrh na schválenie vymenovania externého člena Vedeckej rady UK PdF
v Bratislave na funkčné obdobie 2015-2019.
Dekanka fakulty, p. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., prítomným členom AS predniesla
svoj návrh na schválenie vymenovania externého člena Vedeckej rady UK PdF v Bratislave
na funkčné obdobie 2015-2019. Dekanka navrhla za externého člena prof. PhDr. Evu
Gajdošovú, PhD. z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, ktorá
svojimi kvalitami je vhodnou kandidátkou za členku do Vedeckej rady UK PdF.
V rámci diskusie k bodu vystúpil doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD., s otázkou či VR PdF UK
má v rámci svojich členov aj zástupcu v sekcii umenie. Odpovedala p. dekanka prof. PaedDr.
Alica Vančová, PhD., že túto sekciu vo VR PdF UK zastupujú prof. PaedDr. Jaroslava
Šicková, PhD. a taktiež aj pani prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc., dekanka Pedagogickej
fakulty UKF v Nitre.
Tajné hlasovanie – schválenie kandidáta na externého člena VR UK PdF .
za: 14
proti: 2
zdržali sa: 1.
Výsledok hlasovania: s c h v á l e n é
Uznesenie č. 2/11/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na
základe tajného hlasovania schvaľuje návrh na vymenovanie prof. PhDr. Evy
Gajdošovej, PhD. na externú členku Vedeckej rady UK PdF na obdobie 2015 – 2019.
4. Návrh na schválenie nového člena ubytovacej komisie fakulty.
Pani dekanka Prof. PaedDr. Alica Vančová, PhD. predložila na základe návrhu prodekanky
pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežky Hamranovej, PhD., na schválenie návrh nového
člena ubytovacej komisie fakulty, Bc. Róberta Zsemberu, ktorý v ubytovacej komisii PdF
UK nahradí doterajšieho člena komisie Bc. Matúša Zimovčáka. Bc. Róbert Zsembera
zastupuje PdF UK v Komisii pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK a mimoriadne

aktívne napomohol navýšiť kvótu študentov na ubytovanie. Z dôvodu by preto bolo vhodné,
aby bol členom aj ubytovacej komisie PdF UK.
K uvedenému bodu neprebehla žiadna diskusia.
Hlasovanie – schválenie nového člena ubytovacej komisie fakulty .
za: 16
proti: 0
zdržali sa: 1.
Výsledok hlasovania: s c h v á l e n é
Uznesenie č. 3/11/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Bc. Róberta Zsemberu za člena ubytovacej komisie fakulty.
5. Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v AR 2016/2017
Dekanka fakulty, p. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., prítomným členom AS predniesla
Návrh výšky školného a vybraných poplatkov na PdF UK v akademickom roku 2016/2017.
V rámci diskusie k bodu vystúpila Mgr. Dagmar Blight, PhD. s otázkou, či nie je vhodné
doplniť ponuku aj o rozširujúce štúdium a v prípade jazykov v súvislosti s rozširujúcich
štúdiom o akú finančnú výšku poplatkov sa jedná. Pani dekanka prof. PaedDr. Alica Vančová,
PhD. odpovedala, že poplatky za štúdium sa vypočítavajú na základe nákladovosti
konkrétneho študijného programu.
Hlasovanie – schválenie návrhu výšky školného a vybraných poplatkov v AR 2016/2017.
za: 17
proti: 0
zdržali sa: 0.
Výsledok hlasovania: s c h v á l e n é
Uznesenie č. 4/11/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Návrh výšky školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017.

6. Organizačné opatrenie č. 6/2015.
Dekanka fakulty, p. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., prítomným členom AS predniesla
návrh na schválenie Organizačného opatrenia č. 6/2015 v zmysle príslušných ustanovení
relevantných právnych noriem a interných predpisov UK a PdF UK. Konkrétne ide
o preklasifikovanie pracovnej pozície Technický správca počítačových sietí na pracovnú
pozíciu Technický správca IIKS. Navrhovaná zmena vytvára predpoklady na navýšenie
technického parku a efektívneho riešenia technických problémov na PdF UK.
K uvedenému bodu neprebehla žiadna diskusia.
Hlasovanie – schválenie Organizačného opatrenia č. 6/2015.
za: 17
proti: 0
zdržali sa: 0.
Výsledok hlasovania: s c h v á l e n é

Uznesenie č. 5/11/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
návrh organizačného opatrenia č. 6/2015 s účinnosťou od 1. 12. 2015.
7. Informácie z vedenia PdF UK.
Dekanka fakulty prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. informovala prítomných členov AS
PdF UK o najdôležitejších aktivitách od posledného zasadnutia AS.
Bola ohlásená návšteva p. prof. Kovačičovej z rektorátu UK ohľadom výsledkov
komplexnej akreditácie.
Dňa 19.11.2015 budú prof. RNDr. Karolom Mičietom, PhD. rektorom UK , na
slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa študentstva ocenení študenti a pedagógovia
UK
Poďakovala niektorým členom AS PdF za účasť na seminároch organizovaných RUK
Z MŠ SR budú poskytnuté účelové finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu
v budove na Šoltésovej 4.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.
Uskutočnil sa veľtrh Akadémia – 6.- 8.10.2015
Katedry zaslali návrhy na udelenie Akademickej pochvaly rektora pedagógom
a študentom pri príležitosti Dňa študentstva
Deň otvorených dverí sa uskutoční na PdF UK – 23.1.2016 o 13,00 hod., dopoludnia má
FF UK
Konali sa imatrikulácie 28.10.2015 a promócie 13.11.2015
Pokračuje práca na uznávaní predmetov študentom novoakreditovaných ŠP, príprava na
preklápanie na nový št. program
Pripravujeme v spolupráci aj s katedrami podklady k príručke kvality
Ročenka je zverejnená na webe fakulty
Študentom boli priznané motivačné štipendiá
Štátnice – prebiehajú diskusie - po spresnení budú katedry informované.
Prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.
- Dňa 11.11.2015 boli podané tri APVV projekty (KPEP, KL,KPP+KSP)
- Spracovávajú sa nové návrhy na členov komisii VEGA a KEGA na základe podkladov
z pracoviska.
- Ohľadom projektov KEGA a VEGA boli podávané (budú podané) ročné správy, zmeny
riešiteľských kolektívov, finančné správy a záverečné správy.
- Dňa 11.11.2015 realizovalo sa stretnutie s katedrovými koordinátormi ŠVOUČ na fakulte.
- Riešia sa Granty UK.
- Pripravujú sa podklady do Príručky kvality za PdF UK.

Prodekanka pre zahraničné vzťahy Mgr. Eva Faithová, PhD.

- V rámci agendy Erasmu+ sa administrujú zmeny (Changes) v študijných plánoch
vycestovaných študentov, ako aj nové zmluvy (Learningagreement) pre študentov
prichádzajúcich v LS 2015/2016; na mobility vycestovali aj niektorí učitelia, pretrváva
problém s vysúťaženou firmou na dodávku leteniek, ako aj so znižovaním financií na tento
typ mobility; špecifikovali sa kritériá na výberové konania na študentskú mobilitu v rámci
Erasmu+ v ak. roku 2016/2017.
- Dňa 6. 11. 2015 boli na rektorát postúpené žiadosti na krátkodobé pracovné pobyty
zamestnancov UK na zahraničných partnerských univerzitách (tzv. Burzu).
- Priebežne sa administrujú akceptačné listy a iné potrebné materiály pre uchádzačov
o študijný/výskumný pobyt na našej fakulte cez SAIA.
- Prebiehajú rokovania so SAIA o zabezpečí školení pre našich študentov a učiteľov
o programoch, ktoré SAIA zastrešuje (predbežne vo februári 2016).
- Dňa 15. 10. 2015 sa na rektoráte uskutočnilo stretnutie so zástupcami Agence
universitairede la Francophonie (AUF), pobočky pre strednú a východnú Európu so sídlom
v Bukurešti. Zástupcovia AUF predstavili možnosti podpory francúzskeho jazyka, ako
aj mobility.
- Prebiehajú rokovania s rektorátom o zmluve s l’Université Blaise Pascal de ClermontFerrand ohľadom študentských stáží; komunikujeme s ďalšími potenciálnymi záujemcami
o spoluprácu (nielen na úrovni mobilít, ale aj participácie vo výskumných projektoch).
- Operatívne sa riešia problémy našich študentov v zahraničí, ako aj zahraničných študentov
na našej fakulte (predovšetkým problémy s cudzineckou políciou).
Prodekan pre IIKS PaedDr. Róbert Osaďan, PhD.
- Nastúpil nový kolega na CIT. V novembri sa školí na Šoltésovej a od budúceho mesiaca
bude na Račianskej.
- V mesiaci november budú realizované školenia na štatistický softvér SAS, ktoré sa
uskutočnia na rektoráte, zamestnanci boli o školeniach informovaní emailom.
- V piatok 6.11.2015 bol oficiálne spustené webové rozhranie na pozeranie dochádzky pre
zamestnancov a na webe vytvorili stránku s bližšími informáciami.
- Pracuje sa na výbere nového papiera na tlač diplomov (to má na starosti p. Ing. Soroková),
- Bola podaná Žiadosť o prekvalifikovanie pracovnej pozície „Technický správca
počítačových sietí“ na „Technický správca IIKS“ v platnej a účinnej Organizačnej
štruktúre UK PdF Bratislava, na pracovisku Centrum informačných technológií. v súlade s
s organizačným opatrením rektora UK 29/2002 (Organizačný a prevádzkový poriadok
IIKS).
- Prebieha inštalácia Teleprezentačnej infraštruktúry.
Tajomníčka fakulty Mgr. Erika Poláčiková
- Fakulte bola poskytnutá účelová dotácia na rekonštrukciu budovy na Šoltésovej – voda,
osvetlenie a výmena časti okien.
- V priebehu mesiacov október/november sa uskutočnili Školenia 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 musia do konca roka zúčastniť všetci
zamestnanci.

- V budove na Račianskej sa objavujú problémy s upchávaním kanalizačného potrubia, čo
spôsobuje vyrážanie obsahu kanalizácie do pivničných priestorov.
- S platnosťou k 1.11.2015 pôsobí na fakulte nová vedúca Ekonomického oddelenia.
- Napriek výzve ktorá bola zamestnancov odoslaná v mesiacoch koniec septembra začiatok
októbra prichádzajú na EO kontrolné listy po termíne. Kontrolné listy je potrebné podávať
cez podateľňu.
- Na RUK bola zaslaná v zmysle požiadaviek aktualizovaná revízia sociálnych štipendií a
kalkulácie nákladov špecifických výdavkov na rok 2016.
- Na RUK bola zaslaná požiadavka na realizáciu VO v súvislosti s obstaraním pomôcok pre
študentov so špecifickými potrebami.
- Obstaranie IKT techniky prostredníctvom firmy TopSoft nie je možné, nakoľko bol
prekročený limit vysúťažených peňažných prostriedkov.
- Platnosť zmluvy so spoločnosťou Milénium skončila.
- Pracovníci OVS pracujú na rekonštrukcií sociálnych zariadení. V priestoroch na prízemí
v budove na Račianskej sa začali práce na bezbariérovosti sociálnych zariadení.
- Dňa 24.11.2015 sa bude konať školenie ohľadom používania turniketov pre vedúcich
a nimi poverené osoby.
- Riaditeľ Univerzitného Vedeckého parku nám zaslal list ohľadom spôsobu rozúčtovania
refundácie, z kt. vyplýva, že z každej „žiadosti o platbu bude každej fakulte objem
prostriedkov znížený o 50% deklarovaných výdavkov, nakoľko sú tieto prostriedky
nevyhnutné na zabezpečenie základnej prevádzky SHS UVP UK, čo súvisí aj
s požiadavkou na zabezpečenie udržateľnosti projektu.
V rámci diskusie k danému bodu vystúpil doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD., s pripomienkou,
že jedným z kritérií akceptovania študenských mobilít v agentúre SAIA je aj akceptačný list
zo strany fakulty.
8. Návrhy na zmeny garanta, spolugaranta a zabezpečujúcich študijné programy Katedra románskych jazykov a literatúr a Katedra sociálnej práce.
Dekanka fakulty, p. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., prítomným členom AS predniesla
návrhy na schválenie zmeny garanta, spolugaranta a zabezpečujúceho v príslušných
študijných odboroch, ktoré boli doručené z Katedry románsky jazykov a z Katedry sociálnej
práce.
a) na žiadosť vedúceho katedry románskych jazykov PhDr. Mojmíra Maloveckého, PhD., ide
o prerokovanie zmeny navrhnutého garanta, spolugaranta a zabezpečujúceho z doc. PhDr.
Anny Butašovej, CSc. na doc. Mgr. Janu Bírovú, PhD. v nasledujúcich študijných
programoch:






ŠP Francúzsky jazyk a kultúra, Bc., (denná a externá forma) – garant
ŠP Románske jazyky a kultúry, PhD., (denná a externá forma) – spolugarant
ŠP Románske jazyky a kultúry, Mgr., (denná a externá forma) – 2. zabezpečujúci docent
ŠP Románske jazyky a kultúry, Bc., (denná a externá forma) – 2. zabezpečujúci docent
ŠP Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), Bc., (denná a externá forma)
– 2. zabezpečujúci docent

 ŠP Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), Mgr., (denná a externá
forma) – 2. zabezpečujúci docent
b) na žiadosť vtedajšieho vedúceho katedry doc. PhDr. Ladislava Vasku, PhD, ide o zmeny na
pozícii garanta, spolugaranta a zabezpečujúceho z doc. PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD. a doc.
PhDr. Petra Brnulu, PhD. na doc. PhDr. Ladislava Vasku, PhD. a doc. PhDr. Ľubu
Pavelovú, PhD. v nasledujúcich študijných programoch:
 ŠP sociálna práca, Bc., (denná a externá forma) – garant (doc. PhDr. Ladislav Vaska,
PhD.)
 ŠP sociálna práca, Mgr., (denná a externá forma) – zabezpečujúci (doc. PhDr. Ladislav
Vaska, PhD. a doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.)
 ŠP sociálna práca, PhD., (denná a externá forma) – spolugarant (doc. PhDr. Ladislav
Vaska, PhD.)
 Právo uskutočňovať habilitačné konania a inauguračné vymenúvania v odbore 3.1.14
sociálna práca - spolugarant (doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.)
K uvedenému bodu sa neuskutočnila žiadna diskusia.
Hlasovanie – schválenie návrhov na zmeny garanta, spolugaranta a zabezpečujúcich študijné
programy - Katedra románskych jazykov a literatúr.
za: 17
proti: 0
zdržali sa: 0.
Výsledok hlasovania: schválené
Uznesenie č. 6/11/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prerokoval návrh dekanky UK PdF a vedúcich pracovísk na zmeny garantov,
spolugarantov a zabezpečujúcich študijné programy a odporúča predložiť Vedeckej
rade UK PdF zmenu navrhnutého garanta, spolugaranta a zabezpečujúceho z doc.
PhDr. Anny Butašovej, CSc. na doc. Mgr. Janu Bírovú, PhD. v nasledujúcich študijných
programoch:
- ŠP Francúzsky jazyk a kultúra, Bc., (denná a externá forma) – garant
- ŠP Románske jazyky a kultúry, PhD., (denná a externá forma) – spolugarant
- ŠP Románske jazyky a kultúry, Mgr., (denná a externá forma) – 2. zabezpečujúci
docent
- ŠP Románske jazyky a kultúry, Bc., (denná a externá forma) – 2. zabezpečujúci
docent
- ŠP Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), Bc., (denná a
externá forma) – 2. zabezpečujúci docent
- ŠP Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), Mgr., (denná a
externá forma) – 2. zabezpečujúci docent.
Hlasovanie – schválenie návrhov na zmeny garanta, spolugaranta a zabezpečujúcich
študijné programy - Katedra sociálnej práce.

za: 17
proti: 0
Výsledok hlasovania: schválené

zdržali sa: 0.

Uznesenie č. 7/11/2015
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prerokoval návrh dekanky UK PdF a vedúcich pracovísk na zmeny garantov,
spolugarantov a zabezpečujúcich študijné programy a odporúča predložiť Vedeckej
rade UK PdF zmenu navrhnutého garanta, spolugaranta a zabezpečujúceho z doc.
PhDr. Evy Mydlíkovej, PhD. a doc. PhDr. Petra Brnulu, PhD. na doc. PhDr. Ladislava
Vasku, PhD. a doc. PhDr. Ľubu Pavelovú, PhD. v nasledujúcich študijných
programoch:
- ŠP sociálna práca, Bc., (denná a externá forma) – garant (doc. PhDr. Ladislav
Vaska, PhD.)
- ŠP sociálna práca, Mgr., (denná a externá forma) – zabezpečujúci (doc. PhDr.
Ladislav Vaska, PhD. a doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD.)
- ŠP sociálna práca, PhD., (denná a externá forma) – spolugarant (doc. PhDr.
Ladislav Vaska, PhD.)
- Právo uskutočňovať habilitačné konania a inauguračné vymenúvania v odbore
3.1.14 sociálna práca - spolugarant (doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.).
9. Návrh akreditácie nového bakalárskeho študijného programu dennej/externej formy
štúdia.
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. predstavila nový študijný program Pedagogický asistent
pre inkluzívne vzdelávanie v študijnom odbore špeciálna pedagogika.
V rámci diskusie k danému bodu doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD. vystúpil z otázkou: Aký
je rozdiel medzi absolventom bakalárskeho štúdia Špeciálna pedagogika a štúdia
Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie?
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. zodpovedala, že rozdiel je v tom, že absolvent
bakalárskeho štúdia Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie je cielene profesijne
pripravovaný pre inkluzívne podmienky ako odborník-asistent, ktorý bude pomáhať a
podporovať pedagóga v bežnej škole a vytvárať podmienky nevyhnutné na prekonávanie
najmä jazykových, kultúrnych, zdravotných a sociálnych bariér dieťaťa a vytvárať tak
multikultúrne edukačné prostredie. Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. upozornila na
používanie skratiek v názvoch kurzov (potrebné overiť, či je to prípustné, príp. či existujú
výnimky).
Hlasovanie – návrh na akreditáciu nového študijného programu v dennej a externej forme.
za: 17
proti: 0
zdržali sa: 0.
Výsledok hlasovania: schválené
Uznesenie č. 8/11/2015

Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prerokoval návrh dekanky UK PdF na akreditáciu nového bakalárskeho študijného
programu dennej a externej formy štúdia Pedagogický asistent pre inkluzívne
vzdelávanie, študijný odbor špeciálna pedagogika a odporúča ho predložiť Vedeckej
rade UK PdF.
10. Študentská agenda.
V mene študentskej časti AS UK PdF vystúpila Mgr. Katarína Priesterová, ktorá informovala
členov AS PdF UK o príprave a priebežnom informovaní študentov o ŠVOČ
a o prebiehajúcej spolupráci s inými fakultami. Bc. Róbert Zsembera, podpredseda AS UK
PdF, informoval o Konvente akademických senátov (udalosť ŠRVŠ SR), ktorý sa uskutočnil
29. 10. 2015 v priestoroch Národnej rady Slovenskej republiky.

11. Výsledky volieb do AS UK.
PaedDr. Monika Šulovská, PhD., predsedníčka VK UK PdF, informovala prítomných členov
AS PdF UK o výsledkoch volieb do AS UK. Fakultní zástupcovia v AS UK: PaedDr. Dagmar
Blight, PhD., PhDr. Katarína Cabanová, PhD., doc. Mgr. Daniel Matej, ArtD., Bc. Lenka
Grofová, Bc. Róbert Zsembera.
12. Informácie o voľbe predsedu Finančnej komisie AS PdF UK.
PaedDr. Dorota Smetanová PhD., tajomníčka AS PdF UK, informovala prítomných členov
AS PdF UK o voľbe predsedu Finančnej komisie AS PdF UK. Na základe zápisnice zo
zasadnutia AS PdF UK z dna 16. 9. 2015 a uznesenia č. 3/9/2015 bolo zvolané stretnutie
členov Finančnej komisie AS PdF UK z dôvodu voľby predsedu finančnej komisie.Voľba
predsedu sa uskutočnila dňa 18. 11. 2015 (streda) o 12.30 hod. na Račianskej R 210. Na
základe tajného hlasovania bol za predsedu finančnej komisie zvolený PhDr. M. Malovecký,
PhD.
Zasadnutie AS UK PdF z náhle vzniknutých rodinných dôvodov opustila PhDr. Katarína
Cabanová, PhD., predsedníčka AS UK PdF, čím sa kvórum znížilo na 16 prítomných
s hlasom rozhodujúcim. Predsedníčka AS UK PdF poverila podpredsedu AS UK PdF
vedením zasadnutia.
13. Rozličné.
V rámci diskusie vznikla vzájomná výmena názorov ohľadom Metodiky štátneho rozpočtu
pre vysoké školy a možných spôsobov riešenia zo strany AS, do ktorej sa zapojili Mgr.
Dagmar Blight, PhD. , PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. a doc. Mgr. art. Daniel Matej, ArtD.
Na základe návrhov aj od iných členov AS PdF UK doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
navrhol, aby všetky možnosti riešenia boli zosumarizované a zaslané prorektorovi pre rozvoj.
Mgr. Katarína Minarovičová, PhD. informovala o plánovanom zasadnutí Pedagogickej
komisie PdF UK v mesiaci december 2015.
Doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD. pozval všetkých prítomných na 3. ročník akcie Noc vonku,
ktorú usporadúva Katedra sociálnej práce v spolupráci s OZ Vagus.

Podpredseda AS UK PdF, Bc. Róbert Zsembera, poďakoval prítomným za účasť a ukončil
zasadnutie AS PdF UK.

V Bratislave, 26. 11. 2015.
Zapísala:
Overila:

doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.
Bc. Lucia Podhradská
PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

