Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu
Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
dňa 30.6.2020

Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny z MS TEAMS
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny z MS TEAMS
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny z MS TEAMS
Začiatok zasadnutia: 14:30 hod

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Mandátová agenda: informácia o vzdaní sa mandátu členky zamestnaneckej
časti AS PdF UK a o nástupe náhradníčky; informácia o pozastavení
členstva v AS PdF UK študentom, ktorí úspešne ukončili bakalárske
štúdium
4. Návrh organizačnej zmeny č.2/2020
5. Ponuka Bc. štúdia a spojeného štúdia Logopédie pre akademický rok
2021/2022 na PdF UK spolu s podmienkami prijímacieho konania
6. Zmena študijného programu v rámci odboru na UK - diferenčné skúšky na
AR 2020/21
7. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2019
8. Informácie ŠČ AS PdF UK
9. Informácie vedenia PdF UK
10. Rôzne

K bodu 1. Otvorenie
Predseda senátu PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. otvoril zasadnutie AS PdF UK vedené
dištančne v programe MS Teams a privítal prítomných členov AS, členov vedenia fakulty
a novú členku AS PdF UK, PaedDr. Blanku Kožík Lehotayovú, PhD. Následne otvoril diskusiu
k navrhnutému programu zasadnutia, pričom prítomní nemali žiadne pripomienky ani
pozmeňujúce návrhy.
Predseda AS PdF UK dal hlasovať o návrhu predloženého programu zasadnutia
ZA:
16
PROTI:
0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL:0
Uznesenie č. 1/6/2020 Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje program zasadnutia AS PdF UK v Bratislave.
Schválené dňa 30.6.2020

K bodu 2. Kontrola uznesení
Predseda AS PdF UK konštatoval, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS
PdF UK boli splnené.
K bodu 3. Mandátová agenda
Predseda AS PdF UK PhDr. M. Malovecký, PhD. informoval členov AS PdF UK o doručenej
zápisnici zo zasadnutia Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK zo dňa 22.6.2020:
 Komisia zvolila predsedníčku Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK Mgr. Miriam
Viršinskú, PhD. a podpredsedníčku Volebnej a mandátovej komisie AS PdF UK Mgr.
Zuzana Brunclíkovú, PhD.
 Komisia spracovala doručené žiadosti študentov o pozastavenie členstva v AS PdF UK
podľa §26 ods. 8 zákona o vysokých školách a čl. 16, ods. 6 Štatútu PdF UK z dôvodu
ukončenia bc. stupňa štúdia. Komisii boli doručené tieto žiadosti: Matej Gajdoš, Nikoleta
Jakubíková, Eliška Dobošová, Tomáš Bosman, Christopher Steinemann. Komisia po
preskúmaní žiadostí konštatuje, že členstvo v Akademickom senáte PdF UK sa
pozastavilo študentom: Matej Gajdoš (pozastavenie odo dňa 2.6.2020), Nikoleta
Jakubíková (pozastavenie odo dňa 9.6.2020) a Eliška Dobošová (pozastavenie odo dňa
2.6.2020). Doručené žiadosti študentov Steinemann a Bosman komisia zamietla ako
bezpredmetné, pretože nedošlo k naplneniu zákonom stanovenej podmienky na
pozastavenie členstva v AS PdF UK – predkladatelia žiadosti riadne neukončili štúdium.
 Komisia sa zaoberala vzdaním sa členstva členky zamestnaneckej časti AS PdF UK
podľa čl. 4, ods. 2 Zásad volieb do AS PdF UK, Mgr. Jany Nemcovej, PhD., ktorá sa
vzdala členstva ku dňu 21.6.2020 písomným vyhlásením doručeným podľa čl. 4, ods. 2
Zásad volieb do AS PdF UK. Komisia vzdanie sa členstva vzala na vedomie,
konštatovala zánik členstva Mgr. Jany Nemcovej, PhD. a uvoľnenie miesta člena AS PdF
UK. Volebná a mandátová komisia AS PdF UK v súlade s Čl. 21 Zásad volieb do AS
PdF UK v Bratislave, pristúpila k určeniu nastupujúceho náhradníka. Na základe
výsledkov riadnych volieb zo dňa 20.3.2019 sa stali náhradníkmi PaedDr. Peter Gergel,
PaedDr. Blanka Kožík Lehotayová, PhD. Vzhľadom na rovnosť hlasov dvoch
náhradníkov Volebná a mandátová komisie AS PdF UK určila žrebom za člena AS PdF
UK PaedDr. Blanku Kožík Lehotayovú, PhD. Na základe výsledkov žrebovania a
súhlasom PaedDr. Blanky Kožík Lehotayovej, PhD. s nastúpením na uvoľnené miesto
člena AS PdF UK a na základe Čl. 21 ods. 3 Zásad volieb do AS PdFUK v Bratislave,
Volebná a mandátová komisia vyhlasuje nastúpenie PaedDr. Blanky Kožík Lehotayovej,
PhD. za člena zamestnaneckej časti AS PdF UK. Náhradníkom naďalej zostáva PaedDr.
Peter Gergel, PhD.

K bodu 4. Návrh organizačnej zmeny č.2/2020
Dekanka PdF UK, doc.RNDr. Edita Partová, CSc., predstavila návrh organizačnej zmeny na
KSJL ÚFŠ č. 2/2020, a to zmenu 1 miesta vedeckovýskumného pracovníka s kvalifikačným
predpokladom profesor na 1 funkčné miesto pedagogického pracovníka s kvalifikačným
predpokladom PhD. Podrobné vysvetlenie situácie a odôvodnenie žiadosti bolo vopred zaslané
členom AS na preštudovanie. K návrhu neboli žiadne pripomienky a predseda AS PdF UK dal
hlasovať o uznesení.

ZA: 16
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL:0
Uznesenie č. 2/6/2020: Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje Návrh organizačnej zmeny č.2/2020.
Schválené dňa 30.6.2020

K bodu 5. Ponuka Bc. štúdia a spojeného štúdia Logopédie pre akademický rok
2021/2022 na PdF UK spolu s podmienkami prijímacieho konania
Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. priblížila problematiku spojeného
bakalárskeho a magisterského štúdia logopédie pre AR 2021/22 a upozornila na menšie zmeny
v organizácii podávania prihlášok (od 1. januára do 31. marca). Príslušný komplexný materiál
bol vopred zaslaný členom AS na preštudovanie. K návrhu neboli žiadne pripomienky
a predseda AS PdF UK dal hlasovať o uznesení.
ZA: 16
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL:0
Uznesenie č. 3/6/2020: Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje Ponuku Bc. štúdia a spojeného štúdia Logopédie pre akademický rok
2021/2022 na PdF UK spolu s podmienkami prijímacieho konania.
Schválené dňa 30.6.2020

K bodu 6. Zmena študijného programu v rámci odboru na UK - diferenčné skúšky na
AR 2020/21
Dekanka PdF UK predložila návrh na zmenu študijného programu v rámci odboru na UK.
Prodekanka PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. podrobne informovala o spôsobe prestupu
študentov v rámci UK, o zmene pravidiel na prestup v súvislosti so zmenou študijného poriadku
UK a PdF UK (schválený v AS UK a v AS PdF UK). Študenti majú právo zmeniť študijný
program v rámci daného študijného odboru, pričom PdF UK definuje všeobecné podmienky
prestupu. Okrem všeobecne platných podmienok prestupu si jednotlivé katedry špecifikujú
podmienky rešpektujúce osobitosti daného štúdia. Tieto podmienky majú platnosť 1
akademický rok, čo vytvára priestor na ich prípadné modifikovanie. Podmienky prestupu budú
každoročne opakovane schvaľované. Príslušný komplexný materiál bol vopred zaslaný členom
AS na preštudovanie. V diskusii Mgr. K. Minarovičová, PhD. upozornila na niektoré formálne
nedostatky (s.10, s.13).
Predseda AS PdF UK dal hlasovať o uznesení.
ZA: 16
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0

NEHLASOVAL:0
Uznesenie č. 4/6/2020: Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje Zmenu študijného programu v rámci odboru na UK - diferenčné skúšky
na AR 2020/21 po úpravách zapracovaním pripomienok, ktoré odzneli na zasadnutí
Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského.
Schválené dňa 30.6.2020

K bodu 7. Správa o činnosti AS PdF UK za rok 2019
Predseda AS PdF UK stručne informoval o vypracovaný Správy o činnosti AS PdF UK za rok
2019, ktorá bola vopred zaslaná členom AS na preštudovanie a vyzval prítomných na
diskusiu. Keďže členovia AS nevyslovili žiadne pripomienky k predloženej správe, predseda
AS PdF UK dal hlasovať o uznesení
ZA: 14
PROTI:0
ZDRŽAL SA: 0
NEHLASOVAL:2
Uznesenie č. 5/6/2020: Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v
Bratislave schvaľuje Správu o činnosti AS PdF UK za rok 2019.
Schválené dňa 30.6.2020

K bodu 8. Informácie ŠČ AS PdF UK
Člen ŠČ AS PdF UK Tomáš Bosman stručne informoval o študentských aktivitách:
 Chystané dokončenie sprievodcu fakultou – predpokladaný termín 1. september 2020
 Do AS UK bol zvolený nový zástupca študentov, Erik Tóth z Právnickej fakulty UK
 Propagácia dotazníka zameraného na dopad COVID-19 na študentov VŠ
 Chystané letné stretnutie k pripravovanej platforme, ktorá by mala prepojiť študentov
z pedagogických fakúlt na Slovensku

K bodu 9. Informácie vedenia PdF UK
Dekanka PdF UK poskytla informácie o aktuálnom dianí na PdF UK:
 Zrušenie promócií v dôsledku mimoriadnej situácie (COVID-19).
 Štátne skúšky v augustovom termíne budú prebiehať online, ak nebude iný príkaz
z RUK UK.
 V akademickom roku 20020/2021 sa predpokladá návrat k prezenčnej výučbe, ak to
aktuálna situácia dovolí.
 Informácie o prístupe do budov PdF UK.
 Na základe online hospitácií dekanky i prodekanov, ako aj vyjadrenia jednotlivých
katedier možno s uspokojením konštatovať, že štátne záverečné skúšky prebehli na

celej fakulte bez výraznejších nedostatkov, bez závažnejších technických problémov
a bez porušenia stanovených pravidiel.
Prodekanka PaedDr. A. Hamranová, PhD. poskytla ďalšie informácie:
 V prípade záujmu študentov a ak to aktuálna situácia dovolí, je možné, že promócie sa
vykonajú na jeseň 2020.
 Tohtoroční absolventi si môžu vyzdvihnúť diplom na dekanáte PdF UK koncom júla
podľa vopred vypracovaného harmonogramu.
 Poďakovala pracovníkom PdF UK za bezproblémový priebeh záverečných skúšok
i vypracovanie administratívnych materiálov.
Tajomníčka PdF UK Mgr. E. Poláčiková informovala o:
 Personálnych zmenách na oddelení hospodárskej správy.
 Audite na ekonomickom oddelení za rok 2019, ktorý dopadol bez akýchkoľvek
pripomienok, či nedostatkov. Tajomníčka vyslovila pochvalu príslušným
pracovníkom.
Prodekan Mgr. art. M. Ševčovič, ArtD. stručne informoval o:
 aktualitách v rámci svojho rezortu
 možnosti používania nového vizuálu UK
 príprave veľtrhu.

K bodu 10. Rôzne
1. Predseda senátu upriamil pozornosť na „Branding“ - vytváranie nového vizuálnu UK,
ktorý by mal byť sprístupnený na jeseň 2020.
2. Upozornil na nezrovnalosť termínov ukončenia skúškového obdobia a uzavretia AIS.
V závere predseda senátu PhDr. M. Malovecký, PhD. poďakoval všetkým za aktívnu účasť,
za činnosť počas celého akademického roka, zaprial členom AS pokojné a tvorivé leto
a ukončil zasadnutie.
V Bratislave 30.6.2020
Zapísala: prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD.
Overila: Ema Mojžišová
PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Predseda AS PdF UK

