Zápisnica zo zasadnutia
Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK V Bratislave
dňa 20.2.2019
Začiatok zasadnutia:
13:00 hod.
Miesto konania zasadnutia: R-125, Račianska ul. č. 59, Bratislava
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Výsledky hlasovania per rollam
Zásady volieb AS PdF UK
Vyhlásenie volieb do AS PdF UK
Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK vo volebnom obvode Pedagogická fakulta
UK (študentská časť)
7. Voľba podpredsedu AS PdF UK za študentskú časť
8. Návrh na schválenie vymenovania prodekanov PdF UK – prodekan pre vedu
a doktorandské štúdium, prodekanka pre zahraničné vzťahy, prodekanka pre
vzdelávaciu činnosť, prodekanka pre celoživotné vzdelávanie
9. Doplnenie komisií AS PdF UK
10. Harmonogram štúdia na PdF UK na AR 2019/2020
11. Žiadosť na schválenie prenájmu priestorov na prevádzku pojazdného stánku na kávu
v budove PdF UK na Račianskej ul.
12. Informácia o kontrolných činnostiach
13. Informácia z plenárneho zasadnutia RVŠ SR
14. Informácia o zasadnutiach predsedníctva RVŠ SR
15. Informácie z vedenia
16. Rôzne
Zasadnutie otvoril a viedol predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.
Bod č. 1 Otvorenie
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. privítal členov AS PdF UK a členov
vedenia PdF UK. Súčasne požiadal o súhlas so zmenou programu doplnením o nový bod č. 12
Stanovisko AS PdF UK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z.
z.“ ).
Predseda AS dal hlasovať o doplnenie programu zasadnutia v nasledovnom poradí bodov:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Kontrola uznesení
Výsledky hlasovania per rollam
Zásady volieb AS PdF UK
Vyhlásenie volieb do AS PdF UK

6. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK vo volebnom obvode Pedagogická fakulta
UK (študentská časť)
7. Voľba podpredsedu AS PdF UK za študentskú časť
8. Návrh na schválenie vymenovania prodekanov – prodekan pre vedu a doktorandské
štúdium, prodekanka pre zahraničné vzťahy, prodekanka pre vzdelávaciu činnosť,
prodekanka pre celoživotné vzdelávanie
9. Doplnenie komisií AS PdF UK
10. Harmonogram štúdia na PdF UK na AS 2019/2020
11. Žiadosť na schválenie prenájmu priestorov na prevádzku pojazdného stánku na kávu
v budove na Račianskej ul.
12. Návrh stanoviska AS PdF UK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13. Informácia o kontrolných činnostiach
14. Informácia z plenárneho zasadnutia RVŠ SR
15. Informácia o zasadnutiach predsedníctva RVŠ SR
16. Informácie z vedenia
17. Rôzne
HLASOVANIE : ZA 16, PROTI : 0, ZDRŽALI SA : 0
Uznesenie č. 1/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
program zasadnutia AS PdF UK v Bratislave dňa 20.2.2019 v znení pozmeňujúcich
návrhov.
Bod č. 2 Kontrola uznesení
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. konštatoval, že uznesenia AS PdF UK
boli splnené.
Bod č. 3 Výsledky hlasovania per rollam
Tajomníčka AS PdF UK PaedDr. Dorota Smetanová, PhD. informovala o výsledkoch
elektronického hlasovania.
1. Ponuka Bc. štúdia na AR 2019/20- schválené ku dňu 19.12.2018
ZA: 17, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVALI: 4
2. Ponuka Mgr. štúdia na AR 2019/20- schválené ku dňu 19.12.2018
ZA: 17, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVALI: 4
3. Ponuka PhD. štúdia na AR 2019/20- schválené ku dňu 19.12.2018
ZA: 17, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVALI: 4
4. Návrh organizačnej zmeny č.6/2018- schválené ku dňu 19.12.2018
ZA: 17, PROTI: 0 , ZDRŽAL SA: 0, NEHLASOVALI: 4

Akademický senát odporučil predložiť do Vedeckej rady PdF UK nasledovné dokumenty:

SCHVÁLENÉ KU DŇU: 15.1.2019
Nové študijné programy:
1. učiteľstvo hudobného umenia – Bc. v dennej a externej forme
Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3
A)

2. učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii) – Bc. – v dennej forme
Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3
Zmeny KSP-A3 a KSP-A6 v študijných programoch:
1.
učiteľstvo hudby – Bc. v dennej a externej forme (zmena sa týka personálneho
obsadenia v kritériu KSP-A3 a KSP-A6:
- z doc. Mgr. art. Daniela Mateja, ArtD. na doc. PhDr. Hanu Urbancovú, DrSc.
Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3
B)

2.
učiteľstvo hudby – Mgr. v externej forme - zmena sa týka personálneho
obsadenia v kritériu KSP-A3 a KSP-A6:
- z doc. Mgr. art. Daniela Mateja, ArtD. na doc. PhDr. Hanu Urbancovú, DrSc.
Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3
3.
učiteľstvo hudby v kombinácii – Bc. v dennej forme - zmena sa týka
personálneho obsadenia v kritériu KSP-A3 a KSP-A6:
z doc. PaedDr. Sergeja Mironova, CSc. na doc. PhDr. Hanu Urbancovú,
DrSc.
z prof. PhDr. PaedDr. Martina Žilínka, CSc. na prof. PhDr. Máriu
Potočárovú, PhD.
Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3
4.
sociálna práca – Bc., Mgr., PhD. v dennej a externej forme štúdia – zmena sa
týka personálneho obsadenia v kritériu KSP-A3 a KSP-A6:

z doc. PhDr. Ľuby Pavelovej, PhD. na doc. Mgr. Martina Muránskeho,
PhD., Dr. phil.

Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3
5.
sociálna práca – HVK - zmena sa týka personálneho obsadenia z doc. PhDr.
Ľuby Pavelovej, PhD. na doc. Mgr. Martina Muránskeho, PhD., Dr. phil.
Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3
6.
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii – Bc., Mgr. v dennej
a externej forme - zmena sa týka personálneho obsadenia v kritériu KSP-A3 a KSPA6:
z doc. Mgr. Jany Bírovovej, PhD. na doc. Tivadara Palágyiho, PhD.
Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3

C) Správa o odstránení nedostatkov:
Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo
Odporučilo: 18
Neodporučilo:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:3
Akademický senát PdF UK elektronicky schválil materiál - návrh na doplnenie študijného
programu Liečebná pedagogika do ponuky študijných programov magisterského štúdia na AR
2019/2020:
-podmienky prijímacieho konania k danému št. programu
-návrh na posunutie prijímania prihlášok na uvedený študijný program.
Schválené ku dňu 6.2.2019
Za:16
Proti:0
Zdržalo sa:0
Nehlasovali:5

Bod. č. 4 Zásady volieb AS PdF UK
Predseda AS PdF UK predložil návrh Zásad volieb do AS PdF UK a elektronickou
prezentáciou informoval o jednotlivých článkoch predloženého návrhu ako aj o oprave chýb v
písaní v zaslanom návrhu. Súčasne vyzval členov, aby sa k návrhu vyjadrili. V rámci diskusie
sa predseda vyjadril k položeným otázkam, čo členovia AS PdF UK akceptovali. Predseda
následne vyzval na hlasovanie o predloženom návrhu.
HLASOVANIE: ZA 16, PROTI: 1, ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 2/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Zásady volieb do Akademického senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.
Bod č. 5 Vyhlásenie volieb AS PdF UK
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD, navrhol hlasovať o vyhlásení volieb do
AS PdF UK na funkčné obdobie od 1.4.2019 do 31.3.2023 v súlade so schválenými Zásadami
volieb do AS PdF UK. Prebehla krátka diskusia o navrhovanom termíne volieb.
HLASOVANIE: ZA 17, PROTI: 0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 3/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje,
v súlade s č. 4, čl. 9/1 schválených Zásad volieb do AS PdF UK, voľby do Akademického
senátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od
1.4.2019 do 31.3.2023. Termín konania volieb do AS PdF UK určuje AS PdF UK na 20.
marca 2019.
Bod č. 6 Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS UK vo volebnom obvode Pedagogická
fakulta UK (študentská časť)
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD, navrhol hlasovať o vyhlásení
doplňovacích volieb na uprázdnené miesto do študentskej časti AS UK vo volebnom obvode
Pedagogická fakulta UK.
HLASOVANIE: ZA 17, PROTI:0, ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 4/2/2019
Akademický senát PdF UK podľa čl. 13 ods. 5 Zásad volieb do Akademického senátu UK
a uznesenia č. 4 z 21. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 6. februára 2019,
I.
vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na jeden uprázdnený mandát
člena študentskej časti Akademického senátu UK na funkčné obdobie do 31. októbra 2019
(ďalej len „doplňovacie voľby”),
II.

určuje deň konania doplňovacích volieb na 20. marca 2019 (streda) od 9:00 hod. do 16:00
hod. v miestnosti S142.
III.
volí volebnú komisiu fakulty pre voľby do AS UK v zložení
PaedDr. Monika Šulovská, PhD. – predsedníčka komisie,
Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.,
Mgr. Petra Rapošová, PhD.,
Patrik Kozár,
IV.
určuje
a) termín pre podávanie návrhov kandidátov do 14. marca 2019 (štvrtok) - 12.00 hod.,
b) spôsob podávania návrhov kandidátov - návrhy kandidátov sa podávajú predsedníčke
volebnej komisie fakulty PaedDr. Monike Šulovskej, PhD. osobne alebo prostredníctvom
podateľne PdF UK.
Na konci tohto bodu programu prišli členovia AS PdF UK doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD.
a Mgr. Peter Ostradický.
Bod č. 7 Voľba podpredsedu AS PdF UK (študentská časť)
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD, uviedol voľbu podpredsedu AS PdF
UK za študentskej časť. Vyzval členov študentskej časti AS PdF UK o navrhnutie kandidáta v
súlade s príslušnými ustanoveniami RP AS PdF UK na uvoľnenú funkciu podpredsedu AS PdF
UK. Na uvoľnené miesto bol prítomnými členmi študentskej časti AS PdF UK navrhnutý Bc.
Maroš Gápa, ktorý následne návrh prijal. O predmetnom návrhu dal predseda AS PdF UK
hlasovať v súlade s požiadavkami na tento typ voľby stanovenými v RP AS PdF UK. Tajného
hlasovania sa zúčastnili členovia študentskej časti AS PdF UK.
Kandidát: Bc. Maroš Gápa
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 5
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 5
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 5
Výsledok hlasovania:
Bc. Maroš Gápa: 5 hlasov
Uznesenie č. 5/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zvolil na
uprázdnené miesto podpredsedu študentskej časti Akademického senátu Pedagogickej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Bc. Maroša Gápu.
Pán Bc. Gápa sa ospravedlnil z účasti na ďalších bodoch zasadnutia a opustil rokovanie.
Bod č. 8 Návrh na schválenie vymenovania prodekanov – prodekan pre vedu
a doktorandské štúdium, prodekanka pre zahraničné vzťahy, prodekanka pre
vzdelávaciu činnosť, prodekanka pre celoživotné vzdelávanie
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD, predniesol návrh dekanky pedagogickej
fakulty doc. RNDr. Edity Partovej, CSc. na schválenie vymenovať prodekanku pre celoživotné
vzdelávanie prof. PaedDr. Alicu Vančovú, CSc. s platnosťou od 1.3.2019, prodekanku pre

vzdelávaciu činnosť PaedDr. Anežku Hamranovú s platnosťou od 1.4.2019, PhD., prodekanku
pre zahraničné vzťahy Mgr. Evu Faitovú, PhD. s platnosťou od 1.4.2019 a doc. PaedDr. Jána
Gunčagu, PhD. prodekana pre vedu a doktorandské štúdium s platnosťou od 1.3.2019. Pani
dekanka prezentovala dôvody predloženého návrhu so stručnou charakteristikou jednotlivých
navrhnutých kandidátov na funkciu prodekana. Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír
Malovecký, PhD, navrhol spôsob hlasovania tak, že o každom kandidátovi sa bude hlasovať
osobitne, tajným hlasovaním. S návrhom predsedu AS PdF UK členovia AS PdF súhlasili.
HLASOVANIE : ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Výsledky tajných hlasovaní o jednotlivých návrhoch:
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. – prodekanka pre celoživotné vzdelávanie s platnosťou od
1.3.2019
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 16
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 16
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Počet platných hlasovacích lístkov: 16
Výsledok hlasovania:
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. 16 hlasov
Uznesenie č. 6/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v tajnej
voľbe zvolil za prodekanku pre celoživotné vzdelávanie na PdF UK prof. PaedDr. Alicu
Vančovú, CSc. s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte s platnosťou od
1.3.2019.
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. - prodekanka pre vzdelávaciu činnosť s platnosťou od
1.4.2019
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 16
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 16
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Počet platných hlasovacích lístkov: 16
Výsledok hlasovania:
PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. 16 hlasov
Uznesenie č. 7/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v tajnej
voľbe zvolil za prodekanku pre vzdelávaciu činnosť na PdF UK PaedDr. Anežku
Hamranovú, PhD. s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte s platnosťou
od 1.4.2019.
Mgr. Eva Faitová, PhD. – prodekanka pre zahraničné vzťahy s platnosťou od 1.4.2019
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 16
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 16
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0

Počet platných hlasovacích lístkov: 16
Výsledok hlasovania:
Mgr. Eva Faithová, PhD. 16 hlasov
Uznesenie č. 8/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v tajnej
voľbe zvolil za prodekanku pre zahraničné vzťahy na PdF UK Mgr. Evu Faithovú, PhD.
s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte s platnosťou od 1.4.2019.
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. – prodekan pre vedu a doktorandské štúdium od 1.3.2019
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 16
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 16
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1
Počet platných hlasovacích lístkov: 15
Výsledok hlasovania:
doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD. 15 hlasov
Uznesenie č. 9/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v tajnej
voľbe zvolil za prodekana pre vedu a doktorandské štúdium na PdF UK doc. PaedDr.
Jána Gunčagu, PhD. s účinnosťou odo dňa schválenia v Akademickom senáte
s platnosťou od 1.3.2019.
Bod č. 9 Doplnenie komisií AS PdF UK
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. zdôvodnil návrh na doplnenie komisií
členom AS PdF UK pripomenul potrebu naplniť ustanovenia RP AS PdF UK relevantné k
zaradeniu členov AS PdF UK do práce v komisiách vzhľadom na aktualizáciu zloženia AS PdF
UK a aktuálne funkčné zloženie komisií senátu.
Doplnenie komisií AS PdF UK navrhol predseda AS PdF UK v nasledovnom znení:
Mgr. Peter Ostradický – komisia AS PdF UK pre rozvoj a vedu
HLASOVANIE : ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
PaedDr. Mgr. Art. Jaromíra Púčiková, PhD. - komisia AS PdF UK pre zahraničné vzťahy
HLASOVANIE : ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Bc. Zuzana Ivanová – komisia AS PdF UK pre zahraničné vzťahy
HLASOVANIE : ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Uznesenie č. 10/2/2019
Akademický senát PdF UK v Bratislave schvaľuje Mgr. Petra Ostradického za člena
komisie AS PdF UK pre rozvoj a vedu, PaedDr. Mgr. art. Jaromíru Púčikovú, PhD. za

členku komisie AS PdF UK pre zahraničné vzťahy a Bc. Zuzanu Ivanovú za členku
komisie AS PdF UK pre zahraničné vzťahy.
Bod č. 10 Harmonogram štúdia na PdF UK na AR 2019/2020
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. predložil na schválenie Harmonogram
štúdia na PdF UK na AR 2019/2020 za účelom pripomienok a schválenia. Členka AS PdF UK
Mgr. Minarovičová v rámci diskusie navrhla zvážiť posunutie termínu odovzdávania
bakalárskej práce z 15.4.2020 na termín 22.4.2020.
HLASOVANIE : ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Uznesenie č. 11/2/2019
Akademický senát Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave schvaľuje
Harmonogram štúdia na PdF UK na AR 2019/2020 s úpravou posunutia odovzdania
záverečných bakalárskych prác na 22.4.2020.
Bod č. 11 Žiadosť o schválenie prenájmu priestorov na prevádzku pojazdného stánku na
kávu v budove na Račianskej ul.
Tajomníčka PdF UK predložila AS PdF UK žiadosť o schválenie prenájmu priestorov na
prevádzku pojazdného stánku na kávu v budove PdF UK, Račianska ul. 59 v Bratislave. Svoj
návrh zdôvodnila možnosťou občerstvenia, tak pre zamestnancov, ako i študentov PdF UK.
Do diskusie sa zapojil Dr. Malovecký, prof. Letz a Dr. Minarovičová. Na položené otázky
v rámci diskusie zodpovedala tajomníčka fakulty PdF UK Mgr. Polačiková.
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. navrhol hlasovať o predloženom
návrhu.
HLASOVANIE : ZA 16, PROTI 0, ZDRŽALI SA 0
Uznesenie č. 12/2/2019
AS PdF UK schválil prenájom priestorov na prevádzku pojazdného stánku na kávu
v budove na PdF UK v Bratislave, Račianska č. 59 na obdobie od 1.4.2019 do 31.3.2020 za
odplatu v súlade s preloženým návrhom.
Bod č. 12 Návrh stanoviska AS PdF UK k novele zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. prezentoval prítomným členom AS PdF
UK stanovisko AS UK v Bratislave k novele zákona č. 131/2002 Z. z., požiadal ich
o vyjadrenie k predmetnému stanovisku a navrhol hlasovať o podpore stanoviska AS PdF UK.
HLASOVANIE : ZA 15, PROTI 0, ZDRŽALI SA 1
Uznesenie č. 13/2/2019
Nesúhlas AS PdF UK s ustanoveniami návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch, ktoré do okruhu poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov popri vysokých školách
začleňujú aj Metodicko-pedagogické centrum.
Akademický senát PdF Uk sa plne stotožňuje so stanoviskom AS UK zo dňa 13.2.2019 a
nesúhlasí s ustanoveniami návrhu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch, ktoré do okruhu poskytovateľov kvalifikačného vzdelávania pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov popri vysokých školách začleňujú aj Metodickopedagogické centrum.
Akademický senát PdF UK konštatuje, že kvalifikačné vzdelávanie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce
štúdium) doposiaľ poskytovali výlučne vysoké školy, čím bola garantovaná kvalita
nadobudnutej odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Akademický senát PdF UK žiada rektora UK, aby v spolupráci s dekanmi fakúlt UK oslovil
poslancov Národnej rady SR s požiadavkou na zachovanie súčasného stavu, t. j. aby
kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) naďalej poskytovali výlučne vysoké
školy.
Bod č. 13 Informácia o kontrolných činnostiach
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. informoval členov AS PdF UK o
kontrole hlasovacích lístkov volieb kandidáta na dekana PdF UK, ktoré sa uskutočnili dňa
18.12.2018, vykonanej útvarom Hlavného kontrolóra UK na základe poverenia rektora UK.
Kontrolné činnosti prebiehali v mesiaci január 2019. Hlavným predmetom kontroly boli
hlasovacie lístky a ich nadväznosť na volebný proces. Záverom kontroly, ktorú za prítomnosti
VK pre voľbu kandidáta na dekana PdF UK vykonal ako pribratá osoba predseda Volebnej
a mandátovej komisie je konštatovanie súladu výsledku volieb so zápisnicami VK pre voľbu
kandidáta na dekana PdF UK a jednoznačnosť prejavenej vôle hlasujúcich a výsledku volieb.
V rámci svojich zistení v rámci kontrolnej činnosti odporúčal predseda Volebnej a mandátovej
komisie novelizovať Poriadok volieb kandidáta na dekana PdF UK schválený uznesením
8/9/2019 z 25.9.2018 (predkladateľ dr. Cabanová a Mgr. Zsembera) vzhľadom na to, že počas
kontroly sa ukázalo, že viaceré ustanovenia Poriadku volieb kandidáta na dekana PdF UK sú
formulované zmätočne alebo nie sú v súlade s právnymi normami vyššej právnej sily. Uvedené
konštatovanie predsedu Volebnej a mandátovej komisie UK je v súlade s uznesením AS UK č.
153/2018 zo dňa 19. 12. 2018, ktorým senát univerzity „AS UK odporúča akademickým
senátom fakúlt UK urýchlene novelizovať vnútorné predpisy a odstrániť v nich všetky
nedostatky a sporné ustanovenia." Ďalej vzhľadom na nemožnosť získať kontrolou požadované
dokumenty AS PdF UK v registratúrou predpísanom formáte s príslušnými podpismi bolo
potrebné nadväzne vykonať kontrolu správnosti registratúry a archivácie dokumentov AS PdF
UK.
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. sumarizoval zistenia vykonanej kontroly
správnosti registratúry a archivácie dokumentov AS PdF UK:
- Agenda a dokumenty Akademického senátu Pedagogickej fakulty UK v Bratislave
(kontrolované obdobie apríl 2011 až október 2018) nie sú spracované, zoradené ani uložené v
súlade s vnútorným predpisom UK č. 1/2006 Registratúrny poriadok a Registratúrny plán.
- Pri kontrole agendy a dokumentov AS PdF UK za uvedené obdobie 2011 - 2018 sa nenašli
žiadne originály zápisníc, uznesení, správ o činnosti, rokovacieho poriadku, volebných
poriadkov a ďalších dokumentov, opatrené príslušnými podpismi. Aj dostupné exempláre

týchto dokumentov, nemajúce charakter originálov, nie sú opatrené podpismi (v zmysle kópií,
fotokópií a podobne).
- Bývalá predsedníčka AS PdF UK Dr. Cabanová , PhD., po svojom vzdaní sa funkcie dňa
26.10.2018, nepostupovala v súlade s ustanoveniami vnútorného predpisu UK č. 1/2006
Registratúrny poriadok a Registratúrny plán a nerešpektovala povinnosť protokolárne
odovzdať agendu príslušným pracovníkom.
- Za kontrolované obdobie 2011 - 2018 nepostúpila bývalá predsedníčka ani nikto iný z
funkcionárov AS PdF UK do archívu žiadne dokumenty, ani dokumenty typu zápisnice z
volieb, volebné lístky a podobne.
- Dokumenty, ktoré je v zmysle platných predpisov výslovne povinné odovzdať do archívu,
neboli za celé obdobie 2011-2018 aj podľa vyjadrenia pracovníčky archívu do archívu
odovzdané.
- Hlasovacie lístky z volieb v AS PdF UK za kontrolované obdobie 2011 - október 2018 nie sú
kompletne odovzdané do archívu ani bezpečne uložené zapečatené v obálkach opatrených
pečiatkami a podpismi a sú voľne prístupné v neuzamykateľnej skrinke.
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. informoval členov senátu, že vzhľadom
na uvedené závažné skutočnosti boli v súvislosti so zisteniami kontroly prijaté potrebné
opatrenia s cieľom riešiť vzniknuté problémy. Tajomníčke AS PdF UK bolo uložené do konca
marca 2019 zosúladiť stav agendy s požiadavkami registratúry. Kontrolou bolo stanovené
bezpečne uložiť hlasovacie lístky z rokovaní senátu, pretože lístky boli uložené nevyhovujúcim
spôsobom. Keďže sa v súvislosti s kontrolou ukázalo, ako ďalej informoval predseda AS PdF
UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD., že AS PdF UK nemá žiadny majetok, z dôvodu potreby
riešenia danej situácie vedenie PdF UK schválilo návrh pridelenia miestnosti, techniky (1 ks
tlačiareň, 1 ks notebook), a taktiež riešenie umiestnenia vhodnej uzamykateľnej skrine, pre
potreby riadneho administratívneho chodu AS PdF UK a nápravy zistených nedostatkov tak,
aby sa na prospech celej v budúcnosti neopakovali uvedené pochybenia zistené pri kontrolných
činnostiach a administratívny chod senátu bol primerane zabezpečený tak, aby mohol plniť
všetky svoje funkcie v súlade s príslušnými predpismi.
Následne sa do diskusie prihlásil prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc., ktorý uviedol, že priniesol na
rokovanie obal s dokumentáciou AS Pdf UK, ktorú mu v decembri odovzdala PhDr. Katarína
Cabanová, PhD. ako končiaca predsedníčka AS PdF UK. Súčasne, po upozornení predsedu AS
Pdf UK, že už sa blíži koniec mesiaca februára a doposiaľ nebola vedomosť o takomto materiáli
ani on ako predseda nebol nikým za celé obdobie doposiaľ informovaný, vyjadril počudovanie
nad skutočnosťou, že túto údajnú dokumentáciu bez informovania predsedu o jej existencii
držal už počas funkcie nového predsedu. Odovzdanie dokumentácie až v terajšom termíne na
konci februára prof. PhDr. Jozef Lysý, CSc. zdôvodnil skutočnosťou, že ide o prvé zasadnutie
AS PdF UK. Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. konštatoval, že podľa
vonkajších znakov nie je možné bližšie určiť obsah predloženého spisového obalu a poveril
tajomníčku AS PdF UK, aby sa vecou zaoberala.
Bod č. 14 Informácia z plenárneho zasadnutia RVŠ SR
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. a zároveň člen RVŠ SR za PdF UK
informoval o plenárnom zasadnutí RVŠ SR, ktoré sa konalo 11.12. 2018 na pôde TUAD v
Trenčíne. Hlavnými bodmi rokovania za účasti pani ministerky školstva, vedy výskumu a
športu bola Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok
2019 a novela zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Následne sa RVŠ zaoberala
zmenou Štatútu a mechanizmom výberu členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej

agentúry pre vysoké školstvo ako aj výberom zástupcom RVŠ SR v komisii pre výber predsedu
SAA.
Bod č. 15 Informácia o zasadnutiach predsedníctva RVŠ SR
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. a zároveň člen RVŠ SR za PdF UK
informoval o ťažiskovom bode ostatných zasadnutí predsedníctiev RVŠ SR, ktorým bol v
súlade s novou platnou legislatívou výber členov Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej
agentúry pre vysoké školstvo. Rada vysokých škôl SR na zasadnutí predsedníctva RVŠ SR za
členov VR SAA navrhla prof. RNDr. Františka Kačíka, PhD. a Prof. MUDr. Ivetu Šimkovú,
CSc. ako medzinárodne uznávaných odborníkov, ktorých zvolilo predsedníctvo RVŠ SR
tajným hlasovaním.

Bod. č.. 16 Informácie z vedenia
Dekanka pedagogickej fakulty doc. RNDr. Edita Partová, CSc. Informovala AS PdF UK o
priebehu výučby v budove fakulty na Šoltésovej ul. a zároveň požiadala o sprostredkovanie
informácie, tak vyučujúcim, ako i študentom, aby svoj pohyb v budove prispôsobili
zmenenému dočasnému rozmiestneniu pracovísk.
Bod č. 17 Rôzne
Predseda AS PdF UK PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. vyzval členov AS PdF UK, aby
predniesli svoje návrhy a podnety v rámci diskusie.
Predseda AS PdF UK a tajomníčka AS PdF UK informovali členov AS PdF UK o
predpokladanom termíne nasledujúceho riadneho zasadnutia AS PdF UK, ktoré sa uskutoční
29.3. 2019 o 10,00 hod.
Vzhľadom na to, že do diskusie neboli prezentované žiadne návrhy a pripomienky do bodu č.
17 predseda AS PdF UK poďakoval členom AS PdF UK za účasť a ukončil rokovanie AS PdF
UK.

V Bratislave 22. 2. 2019
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