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Zápisnica zo zasadnutia Akademického senátu PdF UK,
ktoré sa uskutočnilo dňa 27. 4. 2016 o 13,00 hod.
v miestnosti č. 125, na Račianskej ul. 59
Prítomní členovia AS UK PdF: podľa prezenčnej listiny (13)
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny
Pozvaní hostia: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Študentská agenda
4. Výročná správa o hospodárení PdF UK za rok 2015
5. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2016
6. Organizačné opatrenie č. 2/2016
7. Organizačné opatrenie č. 3/2016
8. Prerokovanie nového študijného programu
9. Informácie z vedenia PdF UK
10. Informácie z AS UK
11. 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. Konštatovala, že akademický senát je
uznášaniaschopný (za začiatku zasadnutia bolo podľa prezenčnej listiny prítomných 13 členov
akademického senátu).
PhDr. K. Cabanová, PhD. predniesla návrh na zmenu programu rokovania - navrhla vložiť za
bod 7. nové body nasledovne:
8. Organizačné opatrenie č. 4/2016
9. Organizačné opatrenie č. 5/2016
(Tým sa pôvodný bod 8. posunul na bod 10. a následné body sa primerane prečíslujú)
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o návrhu programu vrátane
navrhnutých doplnení.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0
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Uznesenie č. 1/4/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
program riadneho zasadnutia Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave konaného dňa 27. 04. 2016 v znení navrhnutých doplnení.
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.
3. Študentská agenda
Podpredseda študentskej časti AS UK PdF, Bc. R. Zsembera informoval o dotazoch študentiek
a študentov PdF UK k inovácii a fungovaniu Akademickej knižnice Pedagogickej fakulty UK:








rozšíriť knižnú databázu (fond) knižnice o nové alebo vyhľadávané publikácie
a zároveň o cudzojazyčnú literatúru a umelecké prostriedky (noty a pod.),
zabezpečiť väčší počet kníh z povinnej literatúry (či už odbornej alebo umeleckej)
v spojitosti s ťažiskovými predmetmi št. programov,
vytvoriť možnosť si knihu prelistovať, prezrieť, pracovať s ňou, následne ju vrátiť, ak
to nie je správne vybraná publikácia a požiadať o novú,
zefektívniť proces výpožičky kníh,
vytvoriť profesionálne prostredie, t. j. zlepšiť kontakt pracovníkov knižnice so
študentmi a zamestnancami,
prehodnotiť otváracie hodiny knižnice,
zabezpečiť technické prostriedky v knižnici (skener, kopírka).

Informoval tiež o účasti študentov a študentiek na protestnej akcii školských reprezentácii,
signatárov spoločnej deklarácie, 19.4. 2016 pred Úradom vlády.
Niektorí študenti sa sťažovali, že ich vyučujúci neuvoľnili z vyučovania, napriek tomu, že pani
dekanka posielala 18.4.2016 mail všetkým zamestnancom s informáciou o uvoľnení
zamestnancov a študentov na účasť na protestnom pochode dňa 19.4.2016 od 13.00 hodiny.
4. Výročná správa o hospodárení PdF UK za rok 2015
Vedúca Ekonomického oddelenia PdF UK Mgr. S. Ištvanfyová st. predstavila Výročnú správu
o hospodárení PdF UK za rok 2015, ktorá bola schválená Rektorátom UK.
Predseda Finančnej komisie AS PdF UK, PhDr. M. Malovecký, PhD., informoval o zasadnutí
finančnej komisie zo dňa 11. 4. 2016, na ktorej prerokovali danú Výročnú správu o hospodárení
PdF UK za rok 2015 a z dôvodu uznášanianeschopnosti komisie ju posunuli ďalej na rokovanie
AS PdF UK.
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o schválení Výročnej správy
o hospodárení PdF UK za rok 2015.
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Výsledok hlasovania: schválené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 2/4/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa
ustanovenia čl. 15 ods. 4 písm. f) Štatútu UK PdF schvaľuje Výročnú správu
o hospodárení PdF UK za rok 2015.
5. Rozpočet výnosov a nákladov na rok 2016
Dekanka PdF UK Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. predstavila Rozpočet výnosov a nákladov na
rok 2016.
Predseda Finančnej komisie AS PdF UK, PhDr. M. Malovecký, PhD., informoval o zasadnutí
finančnej komisie zo dňa 11. 4. 2016, na ktorej prerokovali daný Rozpočet výnosov a nákladov
na rok 2016 a z dôvodu uznášanianeschopnosti komisie ho posunuli ďalej na rokovanie AS PdF
UK.
V diskusii dr. Malovecký skonštatoval, že pre menší objem peňazí, ktorý ide na vedu oproti
roku 2015 bude dôležité apelovať na zamestnancov PdF UK, aby podávali projekty cez PdF
UK.
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o schválení Rozpočtu
výnosov a nákladov na rok 2016.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 3/4/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podľa
ustanovenia čl. 15 ods. 4 písm. d) Štatútu UK PdF schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov
na rok 2016.
6. Organizačné opatrenie č. 2/2016
Dekanka PdF UK Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. v krátkosti informovala o dôvodoch žiadostí
o zmenu funkčných miest na dotknutých katedrách.
Predstavila žiadosť o zmenu v platnej a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre pracovných
miest UK PdF Bratislava na pracovisku Ústav pedagogických vied a štúdií, Katedra
pedagogiky a sociálnej pedagogiky: jedno funkčné miesto profesora zmeniť na jedno funkčné
miesto docenta. Zmena v organizačnej štruktúre nadobudne platnosť dňom jej schválenia v AS
Pedagogickej fakulty UK a účinnosť od 1. septembra 2016.
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o schválení Organizačného
opatrenia č. 2/2016.
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Výsledok hlasovania: schválené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 4/4/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
návrh Organizačného opatrenia č. 2/2016.
7. Organizačné opatrenie č. 3/2016
Dekanka PdF UK Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. predstavila žiadosť o zmenu v platnej
a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre pracovných miest UK PdF Bratislava na
pracovisku Ústav pedagogických vied a štúdií, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky:
1) jedno funkčné miesto profesora zmeniť na jedno funkčné miesto odborného asistenta
s PhD.
2) jedno funkčné miesto profesora zmeniť na jedno funkčné miesto docenta.
Zmena v organizačnej štruktúre nadobudne platnosť dňom jej schválenia v AS Pedagogickej
fakulty UK a účinnosť od 1. septembra 2016.
Vedúci katedry predprimárnej a primárnej pedagogiky PaedDr. R. Osaďan, PhD. dal k danej
žiadosti bližšie vysvetlenie.
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o schválení Organizačného
opatrenia č. 3/2016.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 5/4/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
návrh Organizačného opatrenia č. 3/2016.
8. Organizačné opatrenie č. 4/2016
Dekanka PdF UK Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. predstavila žiadosť o zmenu v platnej
a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre pracovných miest UK PdF Bratislava:
zrušiť jedno miesto odborného referenta - koordinátora vzdelávacej činnosti na
pracovisku Študijné oddelenie PdF UK v Bratislave v rozsahu 1,0 pracovného úväzku
a vytvoriť jedno pracovné miesto Referent pre akreditáciu, rozvojové a PR aktivity
fakulty na pracovisku dekanát v rozsahu 1,0 pracovného úväzku. Priamy nadriadený:
prodekan pre rozvoj. Zmena v organizačnej štruktúre nadobudne platnosť dňom jej
schválenia v AS Pedagogickej fakulty UK a účinnosť od 1. mája 2016.
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Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o schválení Organizačného
opatrenia č. 4/2016.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 6/4/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
návrh Organizačného opatrenia č. 4/2016.
9. Organizačné opatrenie č. 5/2016
Dekanka PdF UK Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. predstavila žiadosť o zmenu v platnej
a účinnej Organizačnej štruktúre a štruktúre pracovných miest UK PdF Bratislava na
pracovisku Ústav umelecko-edukačných štúdií, Katedra výtvarnej výchovy:
1) jedno funkčné miesto profesora zmeniť na jedno funkčné miesto odborného asistenta s PhD.,
2) jedno pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom profesor zmeniť
na jedno miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom docent,

Na pracovisku Ústav umelecko-edukačných štúdií, Katedra hudobnej výchovy:
1) jedno pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom profesor zmeniť
na jedno miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom PhD.
Zmena v organizačnej štruktúre nadobudne platnosť dňom jej schválenia v AS Pedagogickej fakulty
UK a účinnosť od 1. septembra 2016.

Doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD. dal k danej žiadosti vysvetlenie.
Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o schválení Organizačného
opatrenia č. 5/2016.
Výsledok hlasovania: schválené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 7/4/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
návrh Organizačného opatrenia č. 5/2016.
10. Prerokovanie nového študijného programu
Dekanka PdF UK Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. predstavila návrh akreditácie nového
bakalárskeho a magisterského študijného programu dennej / externej formy štúdia Učiteľstvo
talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), odboru učiteľstvo akademických predmetov.
Vedúci Katedry románskych jazykov a literatúr PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., stručne
doplnil informácie k uvedenému programu.
Mgr. Katarína Minarovičová PhD. upozornila na drobné formálne nedostatky žiadosti.
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Predsedníčka AS PdF UK, PhDr. K. Cabanová, PhD. dala hlasovať o odporučení predložiť
daný nový študijný program Vedeckej rade UK PdF.
Výsledok hlasovania: Odporučené
Za: 13
Proti: 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Uznesenie č. 8/4/2016
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prerokoval
návrh dekanky UK PdF na akreditáciu nového študijného programu bakalárskeho
a magisterského stupňa dennej a externej formy štúdia Učiteľstvo talianskeho jazyka
a literatúry (v kombinácii) v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov
a odporúča ho predložiť Vedeckej rade UK PdF.
11. Informácie z vedenia PdF UK
Dekanka PdF UK Prof. PaedDr. A. Vančová, CSc. informovala:
 O prebiehajúcich stretnutiach vedenia s pracoviskami PdF UK, na ktorých sú
prerokúvané perspektívy rozvoja a študijných programov.
 9. 5. 2016 bude seminár k publikovaniu.
 Stratégia výberových konaní je v kompetencii jednotlivých pracovísk.
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium informovala:
 29.4.2016 je termín na podávanie projektov KEGA, VEGA. Pripravuje sa podanie 25 projektov.
 Projekty, ktorých začiatok riešenia je v roku 2016 mali vo VEGE 50% úspešnosť (6 z 12),
a v KEGE prešiel každý tretí podaný projekt (spolu 5 projektov). Celkovo za SR sme nad
celoslovenským priemerom v úspešnosti pedagogických fakúlt.
 ŠVOUČ – prebehli sekčné kolá, ocenila dobrú spoluprácu so študentskou časťou AS. Klesá
záujem študentov o účasť na ŠVOUČ.
o Dr. Cabanová poznamenala, že to môže byť spôsobené zmenou štátnic v Bc. Štúdiu,
kedy sa študenti viac orientujú na bakalársku prácu.
o Doc. Gregušová vyjadrila sklamanie nad tým, že ak sú v sekcii viaceré katedry,
a vypadne niekto z druhej katedry, pre nízku účasť je zrušená sekcia, hoci z ich katedry
býva zapojených dostatočný počet študentov.
o Doc. Činovský poznamenal, že podobná situácia vznikla aj na iných katedrách a je
potrebná spolupráca viacerých katedier.
 Dizertačné práce – informácie k dizertačným skúškam.
 Hodnotiaci formulár vedeckej činnosti – bol rozposlaný na katedry, sú v ňom zapracované
schválené menšie zmeny.
 Dr. Cabanová poďakovala OVDŠ za promptnú spoluprácu pri podávaní projektov KEGA,
VEGA.
Mgr. Eva Faithová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy informovala:
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 Apríl – podávajú sa žiadosti pre Národný štipendijný program SAIA zvonku, ďakuje za
spoluprácu vedúcim katedier.
 Prioritou je momentálne anglická verzia web stánky fakulty, ďakuje KAJL a ostatným, ktorí
spolupracujú na príprave textov o pracoviskách v anglickom jazyku .
 Konalo sa valné zhromaždenie SAIA, priorita by sa mala viac klásť na stáže, než na študijné
pobyty. Apelujú na garantov doktorandského štúdia, aby sa stáže v zahraničí stali súčasťou
štúdia.
 Rokuje sa o spolupráci na grante V4 s Varšavskou univerzitou (KVV).
 Univerzita v Kazachstane ponúkla spoluprácu.
 13.4. 2016 bol informačný seminár pre Erasmus. Doc. Matej sa spýtal, ako uznávať kurzy
študentom, ktorí sú na Erasme a chcú dostať hodnotenie „cez Skype“, čo nie je možné. Pani
prodekanka odpovedala, že ak katedra akceptuje, že predmet uzná, nedáva si študent predmet
do AISu. Kurzy, ktoré zo zahraničia nevedia absolvovať, si spravia, až keď prídu, majú
predĺžené skúškové obdobie. V harmonograme štúdia na AR 2016/2017 je už táto informácia
zahrnutá (o termínoch skúškového pre Erasmus študentov).
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD., prodekanka pre vzdelávaciu činnosť informovala:








Počty uchádzačov o štúdium na PdF UK sú 1948. Z toho Bc. Denní 1847, externí 216.
Logopédia 124. Mgr. Denné 403 a externé 121.
(zo zasadnutia odišiel doc. Matej, počet prítomných členov AS 12).
KRJL, pedagogika, hudobná Bc. jednoodborové – externé štúdium neotvára, ani špeciálna
pedagogika Mgr. denné a externé konverzné štúdium.
Promócie: 584 bc. A 550 mgr. študentov - to je predpoklad, že ukončia. Promócie pre
bakalárske štúdium budú 11. a 12. júla. Pre mgr. štúdium 18., 19., 20. júla 2016.
Rozvrh externé štúdium prvý ročník (Bc. aj Mgr.) pôjde cez AIS, ostatné externé po starom
cez web, ... Harmonogram tvorby rozvrhu bol zaslaný na katedry. Nové študijné programy sa
musia nasadzovať tak, ako boli schválené, dodržiavať študijnú cestu, semester.
Záverečné práce – termín odovzdania bol 20.4. Na podateľni bol predĺžený čas na odovzdanie
do 16,30 hod. Pre potreby štátnych záverečných skúšok stačí tlačiť iba prvú stanu Protokolu
o kontrole originality.

PaedDr. Róbert Osaďan, PhD., prodekan pre IIKS informoval:

(Zo zasadnutia AS PdF UK odišla Martina Kinová – počet prítomných členov AS PdF UK sa
znížil na 11).






Prebehlo stretnutie k webu fakulty, nemáme databázu fotografií, na katedry pošlú špecifikáciu,
aké fotografie dávať na web.
KVV ďakuje za fotografický materiál.
Pripravujú sa videoprezentácie fakulty.
Prebehlo školenie k interaktívnym tabuliam. Pre veľký záujem sa uskutoční ešte jedno
školenie.
Papiere na diplomy zostávajú rovnaké.

Mgr. Erika Poláčiková, tajomníčka fakulty informovala:



Už je vysúťažená firma na letenky, tiež firma na preklad a tlmočenie.

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59, 813 34 Bratislava
___________________________________________________________________________







V lete prebehne oprava strechy na Račianskej ul.
Do konca apríla je potrebné prevziať u pani Vizárovej doklady k daňovému priznaniu.
Ku kontrolným listom je nový dodatok – nová verzia bola zaslaná na katedry.
Boli vyradené staré dokumenty z archívu.
Pripravuje sa registratúrny poriadok a plán.

12. Informácie z AS UK
PhDr. K. Cabanová, PhD. informovala o tom, že sa pripravujú dvojjazyčné vysvedčenia.
Informovala, že na zasadnutí AS UK doc. Putala podal informáciu o stretnutí s predsedom
parlamentu.
13. Rozličné
Prof. Letz – sa spýtal, či na ŠVOUČ nemôže byť použitá aj časť bakalárskej práce. Prof.
Tarcsiová odpovedala, že to nie je možné a že zvolá koordinátorov ŠVOUČ, aby sa dohodli,
ako zapojiť viac študentov.
Na záver predsedníčka akademického senátu PhDr. K. Cabanová, PhD. poďakovala za
pozornosť a účasť na zasadnutí.

Bratislava, 29. 4. 2016

Zápisnicu zapísala: Mgr. Katarína Minarovičová PhD.
Zápisnicu overil: PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.
predsedníčka AS UK PdF

