
Tézy programového vyhlásenia 

 

Úlohu dekana vnímam ako službu pedagogickej fakulte pri realizácii jej poslania 

v univerzitnom zväzku, ktorú napĺňajú  študenti, učitelia a ďalší zamestnanci v zodpovedajúcej 

infraštruktúre. Pre ďalšie funkčné obdobie dekana považujem za kľúčové slobodné bádanie,  

kvalitné vzdelávanie, aktívnu prezentáciu výsledkov fakulty na národnej a medzinárodnej 

úrovni a presadzovanie záujmov fakulty v rámci univerzity.  

Za priority pre riadenie fakulty považujem: 

 

v oblasti vzdelávania   

 udržať záujem o štúdium na fakulte zachovaním rôznorodosti  študijných programov, ktoré 

sú v mnohých prípadoch jedinečné,  

 podporovať akreditáciu ďalších inovatívnych študijných programov, ktoré reagujú na   

zmeny rozvoja vedy a potreby spoločnosti, 

 podporovať inovácie vo vzdelávaní a motivovať inovatívnych pedagógov, nadaných 

a tvorivých študentov,  

 zabezpečiť možnosti kvalifikačného rastu pedagógov, podporovať rozvíjanie ich 

profesijných zručností  v oblasti technológií vzdelávania, 

  budem klásť dôraz na vyváženosť ponímania pedagogickej a vedeckej práce 

zamestnancov,  

 rešpektovať autonómnosť katedier a ústavov pri tvorbe koncepcie študijných programov 

ich realizácie, zároveň podporovať solidaritu jednotlivých pracovísk pri presadzovaní 

záujmov fakulty v oblasti  akreditácie a zabezpečenia kvality, 

 podporovať a oceňovať zvýšenie elektronizácie výučbového procesu, 

 podľa možností jednotlivých pracovísk rozšíriť možnosti poskytnutia študijných 

programov v cudzom jazyku, podporiť jazykové vzdelávanie študentov a zamestnancov, 

čo je dôležitým faktorom zvýšenia  kvality mobility študentov a učiteľov, 

 zlepšiť najmä webovú prezentáciu fakulty pre zahraničných záujemcov o štúdium 

a spoluprácu,  

 pokračovať na zlepšovaní podmienok štúdia študentov so zdravotným znevýhodnením 

a študentov zo sociálne znevýhodnených podmienok. V tejto oblasti úzko spolupracovať 

s rektorátnymi pracoviskami, ako aj s ďalšími odbornými inštitúciami, organizáciami, 

 zlepšiť dostupnosť knižničných služieb zabezpečením čitárne printovej a elektronickej 

odbornej literatúry a zvýšiť informovanosť v oblasti práce s dostupnými knižničnými 

databázami,  

 

v oblasti vedeckej  a umeleckej činnosti 

 podporiť vytváranie medzinárodných vedeckých tímov a stratégií na zvýšenie úspešnosti 

v projektových schémach,  

 podporovať, motivovať a oceňovať tých, ktorí tvoria kvalitné publikačné výstupy  

vedeckých výsledkov, 

 na základe diskusie a spolupráce s príslušnými komisiami inovovať kritériá hodnotenia 

vedeckej a publikačnej činnosti pri zohľadnení reálnych možností tak, aby motivovali 

na zvýšenie kvality vedeckej aj odbornej činnosti  pracovníkov a doktorandov, 

 vytvoriť možnosti na vydávanie viacerých fakultných vedeckých publikácií z rôznych 

odborov,  

 podporiť takto tiež publikačné aktivity študentov,  

 podporiť umeleckú činnosť pedagógov a študentov a spoločne s nimi hľadať nové 

možnosti reprezentácie a šírenia dobrého mena fakulty, 



 v doktorandskom štúdiu posilniť smerovanie doktorandov k bádaniu pedagogických 

procesov v najširšom ponímaní, 

 

v personálnej oblasti 

 udržať stabilizáciu pracovníkov na všetkých pozíciách, ale prioritne učiteľov a výskumných 

pracovníkov, lebo ich výsledky sa neprejavujú okamžite, ale až po dlhoročnej práci,  

 zabezpečiť kvalitu personálneho obsadenia, preto treba naďalej podporiť autonómnosť 

katedier a ústavov vo veciach odbornosti a personálnej politiky, lebo som presvedčená, že 

na pracoviskách je zrejmá snaha o skvalitnenie vedeckej i pedagogickej činnosti 

zamestnancov,  

 podporovať prípravu potenciálnych mladých kolegov posilnením doktorandského štúdia 

vzhľadom  na postupné nevyhnutné generačné obmeny,  

 motivovať  nepedagogických  zamestnancov k tvorivému prístupu k ich činnosti, pretože sú 

nevyhnutnou súčasťou fakulty, 

 zabezpečiť pre všetkých zamestnancov čo najlepšie pracovné podmienky a – v rámci 

možností fakulty – čo najlepšie finančné ohodnotenie kvalitnej práce, 

 

v  oblasti komunikácie a spolupráce a infraštruktúry   

 zlepšiť komunikáciu s ľuďmi aj cestou rozličných diskusných fór, sieťovania 

a neformálnych názorových platforiem. Študenti a zamestnanci predstavujú tvorivý základ 

fakulty, napĺňajú zmysel existencie a poslania fakulty. Tvoriví kolegovia i študenti 

s množstvom nápadov na zlepšenie fungovania a zviditeľnenie fakulty, ktoré môžeme 

zúročiť len ak  do komunikácie viac zaangažujeme aj študentov, 

  podporiť fakultný študentský e časopis,  

 skvalitniť webovú stránku fakulty najmä smerom k uchádzačom a študentom, rozšíriť 

používanie moderných foriem komunikácie posilnením využívania sociálnych sietí 

a ďalších moderných prezentačných možností, 

 vytvárať podmienky pre neformálne stretnutia na podporu komunikácie a kooperácie 

medzi pracoviskami, realizovať neformálne aktivity pre zamestnancov i študentov, 

  klásť väčší dôraz na autonómnosť a transparentnosť rozhodovacích procesov na 

jednotlivých kompetenčných úrovniach, 

 zintenzívniť spoluprácu so študentskou komorou AS a s inými študentskými 

zoskupeniami, ako aj so zástupcami zamestnancov, podporovať zmysluplné študentské 

aktivity, 

 zintenzívnim komunikáciu s orgánmi fakulty,  

 v maximálnej možnej miere rozvíjať komunikáciu a spoluprácu fakulty smerom 

k univerzitným štruktúram, orgánom, ako sú RVŠ, ŠRVŠ, SPÚ, SAV, VÚDPaP, 

ministerstvá, akreditačná agentúra (v súčasnosti akreditačná komisia), 

 doplniť existujúce vybavenie učební modernými pomôckami a zlepšiť počítačové a 

technické vybavenie pracovísk,  

 pokračovať v rekonštrukčných prácach na budovách fakulty, modernizovať sociálne 

zariadenia, riešiť otázku parkovacích miest pre zamestnancov i študentov, pokračovať v 

začatých prácach na debarierizácii prostredia, ekologizácii, na postupnej modernizácii 

zariadenia fakulty,  

 podporovať a realizovať aktivity posilňujúce dostupnosť a propagáciu toho, čo fakulta 

ponúka smerom k študentom, zamestnancom, univerzite i verejnosti, 

 podporiť budovanie funkčnej kooperácie a rozširovať siete alumni. 

 

V Bratislave 26.10.2018                                                 doc.  RNDr. Edita Partová, CSc. 


