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Výročná správa Fakulty psychológie PEVŠ za rok 2015

I. Základné informácie o fakulte
Názov fakulty: Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy
Začlenenie vysokej školy: Vysoká škola, ktorá nie je začlenená medzi univerzitné vysoké
školy ani medzi odborné vysoké školy
Typ vysokej školy: Súkromná vysoká škola
Poslanie Fakulty psychológie: Pôsobenie v oblasti psychologického vzdelávania, rozvíjanie a
rozširovanie ponuky ďalších akreditovaných študijných programov v jeho všetkých troch
stupňoch štúdia. Uskutočňovanie plnohodnotnej vedeckej práce a systematické vnášanie jej
výsledkov do obsahu študijných predmetov.
Vedenie fakulty:
Dekan:
Prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc., prvé funkčné obdobie, vymenovaný dňa 1. februára 2012
Prodekani:
PhDr. Desanka Kanderová, PhD.
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, doktorandské štúdium a zahraničné vzťahy
PhDr. Katarína Hennelová, PhD.
prodekanka pre pedagogickú činnosť
Tajomníčka fakulty:
Mgr. Lujza Zahradníková

Akademický senát Fakulty psychológie PEVŠ
(k 31.12.2015)
Dňa 16.12.2015 skončila platnosť AS FPs PEVŠ v nasledovnom zložení:
Predsedníčka:
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2011- 16.12.2015
Začiatok funkcie: 16.12.2011
Zamestnanec
Predsedníctvo:
Mgr. Eva Radová - podpredsedníčka
Funkčné obdobie: 16.12.2011-16.12.2015
Začiatok funkcie: 16.12.2011
Zamestnanec
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PhDr. Beáta Dvorská, PhD. - tajomníčka
Funkčné obdobie: 16.12.2011-16.12.2015
Začiatok funkcie: 16.12.2011
Zamestnanec
Členovia:
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2011- 16.12.2015
Začiatok funkcie: 16.12.2011
Zamestnanec
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
Funkčné obdobie: 29.4.2014 – 16.12.2015
Začiatok funkcie: 29.4.2014
Zamestnanec
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Funkčné obdobie: 29.4.2014 – 16.12.2015
Začiatok funkcie: 29.4.2014
Zamestnanec
Mgr. Denisa Newman, PhD. od 4.12.2014
Funkčné obdobie: 4.12.2014 – 16.12.2015
Začiatok funkcie: 4.12.2014
Zamestnanec
Mgr. Mária Mehešová
Funkčné obdobie: 27.10.2015 - 16.12.2015
Začiatok funkcie : 27.10.2015
Študent doktorandského štúdia
Patrícia Kmeťová
Funkčné obdobie: 28.4.2014 – 16.12.2015
Začiatok funkcie: 28.4.2014
Študent
Denis Omelka
Funkčné obdobie: 27.10.2015- 16.12.2015
Začiatok funkcie: 27.10.2015
Študent
Veronika Tiklová
Funkčné obdobie: 7.5.2014 – 16.12.2015
Začiatok funkcie: 7.5.2014
Študent
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Dňa 16.12.2015 sa uskutočnili voľby do AS FPs PEVŠ, do senátu boli zvolení členovia:
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc.
Funkčné obdobie: 16.12.2015 - 16.12. 2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Zamestnanec
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2015- 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Zamestnanec
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2015 – 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Zamestnanec
Doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2015 – 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2019
Zamestnanec
PhDr. Beáta Dvorská, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2015- 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2019
Zamestnanec
PhDr. Henrieta Roľková, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2015- 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Zamestnanec
Mgr. Denisa Newman, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2015 – 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Zamestnanec
PhDr. Veronika Boleková, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2015 - 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Zamestnanec
Mgr. Lukáš Zajac, PhD.
Funkčné obdobie: 16.12.2015 - 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Zamestnanec
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Mgr. Mária Mehešová
Funkčné obdobie: 16.12.2015 – 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Študent doktorandského štúdia
Patrícia Kmeťová
Funkčné obdobie: 16.12.2015 – 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Študent
Deana Kovárová
Funkčné obdobie: – 16.12.2015 - 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Študent
Daniela Macová
Funkčné obdobie: – 16.12.2015 - 16.12.2019
Začiatok funkcie: 16.12.2015
Študent
Vzhľadom na to, že k voľbe predsedu, podpredsedu a tajomníka AS FPs došlo dňa 12.1.2016
a výročná správa je ku dňu 31.12.2015, v správe neuvádzame predsedníctvo AS FPs PEVŠ.
Výročná správa o činnosti AS FPs PEVŠ za rok 2015 je zverejnená na webovej stránke fakulty.

Vedecká rada Fakulty psychológie PEVŠ
(k 31.12.2015)
Predseda:
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc. - Psychológia
Interní členovia:
prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - Psychológia
prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. - Klinická a kognitívna psychológia
prof. Walter Renner, PhD. - Psychológia
doc. PhDr. Eva Szobiová, PhD. - Psychológia
doc. PhDr. Alojz Ritomský, PhD. - Psychológia a metodológia psychológie
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD. - Sociálna psychológia a psychológia práce
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. - Vývinová psychológia
PhDr. Desanka Kanderová, PhD. - Sociálna a pracovná psychológia
PhDr. Beáta Dvorská, PhD. - Sociálna a pracovná psychológia
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. - Školská a pedagogická psychológia
Mgr. Denisa Newman, PhD. - Sociálna a pracovná psychológia
5

Výročná správa Fakulty psychológie PEVŠ za rok 2015

Externí členovia:
prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc. - Sociálna a forenzná psychológia, kriminológia
prof. PhDr. Karel Paulík, CSc. - Psychológia
prof. PhDr. Ladislav Požár, CSc. - Psychológia
prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc. - Pedagogika a psychológia
doc. PhDr. Matej Czako, CSc. - Psychobiológia
doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD. - Pedagogická psychológia

Spolu:
18
Interných:
12
Externých:
6
Profesorov: 8
Docentov:
5
Bez titulu prof., doc.: 5

s
DrSc.:
s
CSc., PhD.:
bez ved. hodnosti:

2
16
0

Disciplinárna komisia Fakulty psychológie PEVŠ
(k 31.12.2015)
Predsedníčka:
PhDr. Katarína Hennelová, PhD. - zamestnanec
Členovia:
PhDr. Henrieta Roľková, PhD. - zamestnanec
Mgr. Erik Radnóti - doktorand
Michaela Prochotská – študent

II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností Fakulty psychológie PEVŠ
V marci 2015 podala Fakulta psychológie spracované študijné plány ku komplexnej
akreditácii. V septembri 2015 podala Fakulta psychológie na akreditáciu nový študijný
program v magisterskom stupni štúdia Psychológia – štúdium v dennej forme.
V septembri 2015 sa Fakulta psychológie presťahovala do nových priestorov PEVŠ na
Tomášikovej 20, Bratislava – Ružinov.
V zimnom semestri úspešne obhájili svoju dizertačnú prácu dve študentky
doktorandského štúdia a bol im udelený titul PhD.
Koncom roka 2015 bol pripravený návrh zmluvy v rámci programu Erasmus+ s Bangor
University, UK.
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Fakulta psychológie v roku 2015 organizovala na PEVŠ dve konferencie – študentskú
konferenciu Náš život optikou pozitívnej psychológie, dňa 29. apríla 2015 a konferenciu
Virtuálna generácia – Sme iní ako kedysi?, ktorá sa konala 13. novembra 2015.
Pracovníci fakulty sa zúčastnili nasledujúcich medzinárodných vedeckých konferencií:
 Konferencia „Psychologická diagnostika Brno“, 3. ročník, 22. – 23. 10. 2015, Fakulta
sociálních studií MU
 „Novinky v pedagogické a školní psychologii“ na Masarykovej univerzite v Brne 28. –
29. 8. 2015,
 Medzinárodná vedecká konferencia „33. Psychologické dni, Rozhodovanie v živote
človeka“, Piešťany, 3. – 4.9.2015,
 Medzinárodná vedecká konferencia „Sociální procesy a osobnost 2015“ Psychologický
ústav ČR a FF MU Brno, 9. - 11.9.2015,
 Medzinárodná vedecká konferencia „SPAY – Social Pathology Among Youth“,
23.4.2015 Bratislava,
 Medzinárodná konferencia „Škola jako místo setkávání 2015“, FF Univerzita Karlova,
17.4.2015 Praha,
 Medzinárodná vedecká konferencia Conclusions on possibilities and limitations of
unspecific factors in psychotherapy. 8th European Conference on Psychotherapy
Research Klagenfurt, Austria September 24. – 26. 2015.
http://www.spr2015.com/klagenfurt/docs/spreu2015_program.pdf
 Medzinárodná Online konferencia Comparative European Research, ČR, Hradec
Králové 26. - 30.10.2015
 Medzinárodná vedecká konferencia „Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality
a motivácií V.“ na Filozofickej fakulte UK v Bratislave dňa 26.11. a 27.11.2015.
 Medzinárodná vedecká konferencia „AKTUÁLNE PROBLÉMY MIGRÁCIE V EURÓPE
A JEJ ĽUDSKOPRÁVNA DIMENZIA“, Bratislava 27.10.2015.
 XI. Medzinárodné afaziologické sympózium, 16. - 17.10.2015, Bratislava.

III.

Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní

a. Údaje o študijných programoch, v ktorých Fakulta psychológie PEVŠ poskytuje
vysokoškolské vzdelávanie sú uvedené v tabuľke č. 15.
Štúdium na fakulte sa realizuje v súlade so zákonom o vysokých školách a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi podľa akreditovaných študijných programov.
Na fakulte sa v roku 2015 realizovali nasledovné študijné programy:
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 Študijný program psychológia v študijnom odbore 3.1.9 psychológia – bakalársky
stupeň (1. stupeň): Program poskytuje študentom všeobecnú orientáciu v základných
psychologických disciplínach, subdisciplínach a iných príbuzných odboroch, ktoré sa
vzťahujú k psychológii. Okrem odborných psychologických vedomostí zahŕňa
metodologickú prípravu pre porozumenie alebo realizáciu psychologických
výskumov.
 Študijný program sociálna a poradenská psychológia v študijnom odbore 3.1.9
psychológia – magisterský stupeň (2. stupeň): Pripravuje študentov pre nezávislú
profesionálnu prax psychológa v rámci aplikovaných oblastí psychológie (menovite
sociálna a poradenská psychológia). Kurikulum magisterského študijného programu
Sociálna a poradenská psychológia je v súlade so súčasnými návrhmi Európskej
federácie psychologických asociácií (EFPA) pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu
psychológov v krajinách EÚ. Štúdium je zamerané na to, aby absolvent disponoval
primárnymi kompetenciami, ktorými sú komunikácia, formulácia a špecifikácia cieľov,
diagnostika, intervencia, evaluácia a rozvoj.
 Študijný program školská a pracovná psychológia v študijnom odbore 3.1.9
psychológia – magisterský stupeň (2. stupeň): Pripravuje študentov pre nezávislú
profesionálnu prax psychológa v rámci aplikovaných oblastí psychológie (menovite
školská a pracovná psychológia) Kurikulum magisterského študijného programu
Školská a pracovná psychológia vychádza zo súčasných návrhov EFPA (Európskej
federácie psychologických asociácií) pre prípravu, vzdelávanie a kvalifikáciu
psychológov v krajinách EÚ. Je doplnený o nový rozmer „biodromálnosti“. Ide
o prípravu a vzdelávanie psychológa fungujúceho v procese edukácie, ktorá prebieha
na celej biodromálnej dráhe človeka.
 Študijný program školská psychológia v študijnom odbore 3.1.11 pedagogická,
poradenská a školská psychológia – doktorandský stupeň (3. stupeň): Cieľom
doktorandského štúdia je pripraviť študenta na samostatnú, tvorivú vedeckú prácu.
Študent v doktorandskom štúdiu získa poznatky založené na súčasnom vedeckom
poznaní a sám svojím výskumom prispeje k rozvoju vedeckého poznania vo svojom
odbore.
Fakulta psychológie v priebehu akademického roka 2015/2016 neotvorila prijímacie
konanie pre študijný program Sociálna a poradenská psychológia. Fakulta nemala v priebehu
roka 2015 pozastavené žiadne študijné programy. Ďalšie údaje o študijných programoch
Fakulty psychológie PEVŠ sú uvedené v tabuľke č. 15.

b. Údaje o študentoch a ich štruktúre sú v tabuľkách č. 1 a 1a.
K 31.10.2015 študovalo na fakulte 351 študentov. V porovnaní s uplynulým rokom nastal
nárast o 16 študentov.
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V prvom stupni študovalo 216 študentov, čo predstavuje takmer 62% z celkového počtu
študentov. Z toho bolo 118 denných a 98 externých študentov. Z celkového počtu 216
študentov bolo 12 zahraničných študentov. V porovnaní s uplynulým rokom nastal pokles
študentov na bakalárskom stupni štúdia o 8 študentov.
V druhom stupni študovalo 120 študentov, čo predstavuje viac ako 34% z celkového
počtu študentov. Z toho bolo 68 denných a 52 externých študentov. Z celkového počtu 120
študentov boli 2 zahraniční študenti. V porovnaní s uplynulým rokom nastal nárast študentov
na magisterskom stupni štúdia o 27 študentov.
V treťom stupni študovalo 15 študentov, čo z celkového počtu študentov predstavuje
viac ako 4%. Z toho boli 8 denní a 7 externí študenti. Z celkového počtu 15 študentov boli 3
zahraniční študenti. V porovnaní s uplynulým rokom nastal pokles študentov na
doktorandskom stupni štúdia o 3 študentov.
Údaje o počte študentov a ich štruktúre sú v tabuľkách č. 1 a 1a.
c. netýka sa1
d. Údaje o záujme o štúdium na Fakulte psychológie a výsledkoch prijímacieho konania:

Bakalárske štúdium:
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium v dennej i externej forme štúdia je:
 získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania
ukončeného maturitou
 úspešné zloženie prijímacej skúšky.
Uchádzač o bakalárske štúdium si v stanovenom termíne podá prihlášku výhradne
elektronickou formou. Dekan fakulty môže predĺžiť termín na podávanie prihlášok, resp.
určiť ďalší termín na podávanie prihlášok na štúdium a realizovať na to nadväzujúce
prijímacie konanie. Cudzinci môžu byť prijatí na štúdium s podmienkou že preukážu znalosť
slovenského jazyka minimálne na úrovni B2. Táto podmienka sa netýka občanov Českej
republiky a cudzincov, ktorí vykonali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka.
Prihlášku na bakalárske štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ v roku 2015 podalo 253
uchádzačov, z toho 105 na dennú formu štúdia a 148 na externú formu štúdia.
Z celkového počtu 253 sa na prijímacom konaní zúčastnilo 154 uchádzačov, z toho 74 na
dennú formu a 80 na externú formu. Na štúdium bolo prijatých 140 študentov, z toho 68 na
dennú formu a 72 na externú formu štúdia. Na bakalárske štúdium sa zapísalo 73 študentov,
z toho 33 denných a 40 externých študentov.
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Magisterské štúdium:
Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium v dennej i externej forme štúdia je
úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia alebo
absolvovanie magisterského štúdia v študijnom odbore 1.1.1. učiteľstvo akademických
predmetov v študijnom programe psychológia – v kombinácii s ďalším akademickým/
profesijným/umeleckým predmetom. Absolvovaním uvedených študijných odborov
uchádzači splnia požiadavku získania 180 kreditov za požadované základné a aplikované
psychologické disciplíny, čo ich oprávňuje pokračovať v II. stupni vysokoškolského štúdia.
Prihlášku na magisterské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ v roku 2015 podalo 103
uchádzačov, z toho 62 na dennú formu štúdia a 41 na externú formu štúdia.
Na štúdium bolo prijatých 89 študentov, z toho 57 na dennú formu a 32 na externú formu
štúdia bez prijímacích pohovorov. Na magisterské štúdium sa zapísalo 62 študentov, z toho
44 denných a 18 externých študentov.

Doktorandské štúdium:
Základné podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú absolvovanie:
a. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom odbore Psychológia,
b. prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia spojeného do jedného celku
v študijnom odbore Psychológia alebo v príbuznom študijnom odbore,
c. druhého stupňa vysokoškolského štúdia (Mgr.) v študijnom programe Učiteľstvo
akademických predmetov Psychológia + druhý predmet a po absolvovaní
akreditovaného magisterského stupňa štúdia v študijnom odbore Psychológia
na Fakulte psychológie PEVŠ.
Prijímacia skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorú menuje dekan. Obsahom
prijímacieho konania je vedecká rozprava o téme dizertačnej práce. Prijímacia komisia
vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému
prihlásení viacerí uchádzači, určí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. Prihliada sa aj
na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej odbornej činnosti.
Výber uchádzačov sa uskutočňuje na základe výsledkov prijímacieho pohovoru pred
prijímacou komisiou podľa preukázaných vedomostí uchádzačov zo študijného odboru, ako
aj schopnosti objasniť komisii obsah, metódy riešenia a predpokladané výsledky dizertačnej
práce.
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Prihlášku na doktorandské štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ v roku 2015 podalo 5
uchádzačov, z toho 4 na dennú formu štúdia a 1 na externú formu štúdia.
Prijímacieho konania sa zúčastnilo 5 uchádzačov, z toho 4 na dennú formu a 1 na externú
formu. Na štúdium boli prijatí 3 študenti, z toho 2 na dennú formu a 1 na externú formu
štúdia. Na doktorandské štúdium sa zapísali 3 študenti, z toho 2 denní a 1 externý študent.
Údaje o záujme o štúdium na Fakulte psychológie PEVŠ a výsledkoch prijímacieho konania sú
uvedené v tabuľkách č. 3a, 3b a 3c.

IV.

Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania

Na Fakulte psychológie PEVŠ sa systém ďalšieho vzdelávania realizoval prostredníctvom
rigorózneho konania, programu celoživotného vzdelávania (Univerzita tretieho veku) ako aj
špecializovaným akreditovaným vzdelávaním pre odborných zamestnancov „Supervízor pre
psychológov v školách a školských zariadeniach“.
Fakulta psychológie je oprávnená uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych
prác v študijnom odbore 3.1.9. psychológia. Po ich vykonaní môže udeľovať akademický titul
„doktor filozofie“ (PhDr). Prihlášku na rigorózne konanie podáva absolvent magisterského
stupňa štúdia v študijnom odbore 3.1.9. psychológia dekanovi fakulty. Rigorózne konanie sa
začína podaním prihlášky v písomnej forme. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej
práce uchádzač preukazuje, že na základe samostatného štúdia a samostatnej, spravidla
vedeckej práce v študijnom odbore získal hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je
spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe, tvorivo ich rozvíjať a je
schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
V roku 2015 si na rigorózne konanie podali prihlášku 5 uchádzači, 3 uchádzači úspešne
vykonali rigoróznu skúšku a bol im udelený titul PhDr.
Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy otvorila v akademickom roku 2015/2016
druhý ročník programu celoživotného vzdelávania Univerzita tretieho veku: „Psychológia
ako prostriedok šťastnej staroby“. Cieľom programu je formou záujmového vzdelávania
oboznámiť uchádzačov so základmi psychológie prostredníctvom poznatkov základných
a aplikovaných psychologických disciplín. Uvedený program je súlade s § 1 ods. 4 písm. e)
zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Štúdium sa realizuje formou
odborného, interaktívneho a prakticky orientovaného vzdelávania. Prínosom pre každého
účastníka vzdelávacieho programu je uspokojenie svojich záujmov, zapájanie sa
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do spoločenského diania a všeobecný rozvoj osobnosti. Počet aktívnych študentov
v programe UTV v roku 2015 bol 13.

V.

Informácie o výskumnej a ďalšej tvorivej činnosti

V roku 2015 Fakulta psychológie podala žiadosť o jeden grant – VEGA č. 1/0376/16 „
Identifikácia kritérií rizikového vývinu jazykových schopností v predškolskom veku –
overovanie platnosti klasifikácií narušeného vývinu reči a tvorba diagnostického nástroja.
Grant bol vyhodnotený v kategórii A, ale schválený bez pridelenia finančných prostriedkov,
nakoľko PEVŠ je súkromná VŠ.
Okrem toho Fakulta psychológie participovala na dvoch grantoch s inými pracoviskami:
APVV – Podpora aplikačne diferencovaného vzdelávania psychológov v kontexte
národných potrieb a európskych štandardov – v súčinnosti s PDF UMB Banská Bystrica,
FSVaZ UKF Nitra, FPs PEVŠ Bratislava.
Rozpočet: 240 000 Eur
APVV – Sloboda prejavu v kontexte moderných technológií – v súčinnosti FP, FM PEVŠ
Bratislava.
Rozpočet: 249 966 Eur.

Grantová
agentúra

Vega

Domáce
(D) /
Číslo
zahranič projektu
né (Z)

Domáci
grant

1/0376/1
6

Priezvisko, meno
a tituly
zodpovedného
riešiteľa projektu

Názov projektu

Prof. PhDr. Marína
Mikulajová, CSc.,
Doc. PhDr. Alojz
Ritomský, PhD.

Identifikácia kritérií
rizikového vývinu jazykových
schopností v predškolskom
veku – overovanie platnosti 30.4.2015
klasifikácií narušeného
vývinu reči a tvorba
diagnostického nástroja.
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Doc. PhDr. Marta
Valihorová, CSc.

Podpora aplikačne
diferencovaného
vzdelávania psychológov
v kontexte národných
potrieb a európskych
štandardov

APVV

Domáci
grant

APVV-150157

APVV

Domáci
grant

APPV – 15 prof. JUDr. Ján Svák, Sloboda prejavu v kontexte
- 0669
DrSc.
moderných technológií

240 000

11.11.2015

249 966

Riešené granty v roku 2015, s participáciou väčšiny zamestnancov Fakulty psychológie
PEVŠ:
Kód projektu: NFP 26140230012
Názov projektu: Medzinárodnou spoluprácou ku kvalite vzdelávania Paneurópskej vysokej
školy
Agentúra/grantová schéma: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ
Suma získaných finančných prostriedkov: 406 921,76 eur
Rok schválenia projektu: 2012
Časové rozpätie projektu: 2013 - 2015
Garant Fakulty psychológie: prof., PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
b) V roku 2015 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala výskumnú činnosť podporovanú zo
zahraničných grantových schém.
c) V roku 2015 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala výskumnú činnosť nepodporovanú
z grantov.
d) V roku 2015 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala činnosti, prostredníctvom ktorých
zabezpečuje využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi.
e) V roku 2015 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala činnosti a výsledky špecializovaných
výskumných a vývojových pracovísk a špecializovaných umeleckých pracovísk.
f) V roku 2015 Fakulta psychológie PEVŠ neevidovala existenciu vnútornej grantovej schémy
o cieľoch, počte podaných/podporených projektov a pod.

VI.

Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov
13
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Fakulta psychológie PEVŠ v roku 2015 nemala oprávnenie na habilitačné a inauguračné
konanie.

VII.

Zamestnanci vysokej školy

Údaje o kvalifikačnej štruktúre pedagógov Fakulty psychológie sú uvedené v tabuľke
č. 10. V súvislosti s neustálym rozširovaním štúdia očakávame nárast počtu a zvyšovanie
kvalifikácie pedagógov. Výučba na Fakulte psychológie sa zabezpečuje aj prostredníctvom
externých učiteľov. Zhodnotenie uskutočnených výberových konaní je uvedené v tabuľke č.
9.
Počet všetkých zamestnancov Fakulty psychológie k 31.12.2015 bol 20. Z celkového
počtu zamestnancov je 16 pedagogických pracovníkov a 4 administratívni zamestnanci.
Veková štruktúra všetkých zamestnancov Fakulty psychológie PEVŠ k 31.12.2015:

V roku 2015 sa pracovníci Fakulty psychológie PEVŠ zúčastnili týchto konferencií:
názov konferencie:

Organizátor

miesto
konania:

dátum
konania:

V/O

Z/D/M Z/Š/D
Z

Škola jako místo setkávání 2015

FF UK Praha

Praha, ČR
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SPAY 2015

VŠ ZaSP sv.
AlžbetyS a
PEVŠ

Z
Bratislava

23.4.2015

VO

M

Š
D
Z

Kyberšikana a neúmyselné úrazy
detí

MZ SR

Bratislava

27.4.2015

O

D

Mobbing a bossing v slovenskom
školstve

MŠ SR

Bratislava

4.5.2015

O

D

Cesty k dobrej škole

EXAM

Bratislava

29.5.2015

O

D

Z

Novinky v pedagogické a školní
psychologii

MU Brno

Brno

28. 29.8.2015

V

M

Z

33. Psychologické dni –
Rozhodovanie v živote človeka

SPS SAV

Piešťany

3.- 4.9.2015

OV

M

Sociální procesy a osobnost 2015

Psych. ustav
ČR a FF MU
Brno

Z

Z
Š
Z
Brno

9.-11.9.2015

OV

M

Klagenfurt

24.-26.9.2015 VO

M

Z

Conclusions on possibilities and
limitations of unspecific factors in
psychotherapy

Výzvy k tvorivosti

ECSWE,
APSWŠ

Bratislava

2.10.2015

vo

m

z

XI. medzinárodné afaziologické
sympózium

Slovenská
asociácia
logopédov

Bratislava

16.17.10.2015

VO

M

Z

Psychologická diagnostika

FSS MU Brno

Brno

22.23.10.2015

VO

M

Z

Hradec
Králové

26.30.10.2015

VO

M

Z

Comparative european research
Aktuálne problémy migrácie
v Európe – jej ľudsko právna
dimenzia

Akadémia PZ
Bratislava

Bratislava

27.10.2015

V

M

Z

Osobnosť v kontexte kognícií,
emocionality a motivácií V.

FF UK
Bratislava

Bratislava

26.27.11.2015

VO

M

Z

14.18.12.2015

VO

M

Z

Medzinárodná Masarykova
konferencia - On line konferencia
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D
Vysvetlivky:

V/O = povaha konferencie vedecká (V), odborná (O)
Z/D/M = medzinárodná (M) / domáca (D) / zahraničná (Z)
Z/Š/D = aktívni účastníci zamestnanci (Z), študenti (Š), doktorandi (D)

V roku 2015 Fakulta psychológie PEVŠ organizovala a participovala na konferenciách:

názov konferencie:

miesto
Organizátor konania:

Náš život optikou pozitívnej
psychológie

FPs PEVŠ

Študentská konferencia

„Virtuálna generácia - Sme iní ako
kedysi?“

FPs PEVŠ,
Tematínska 10,
Bratislava

dátum
konania:

Z/Š/D
V/O

Z
29.4. 2015

V

D

Š
D

PEVŠ

FPs PEVŠ,
Tomášikova 20

Z
13.11.2015

Bratislava
Vysvetlivky:

Z/D/M

V

DM

Š
D

V/O = povaha konferencie vedecká (V), odborná (O)
Z/D/M = medzinárodná (M) / domáca (D) / zahraničná (Z)
Z/Š/D = aktívni účastníci zamestnanci (Z), študenti (Š), doktorandi (D)

VIII. Podpora študentov
Jednou z foriem podpory študentov sú aj štipendiá. Paneurópska vysoká škola poskytuje
štipendiá zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. V roku 2015 bola Fakulte psychológie
PEVŠ pridelená suma na vyplácanie motivačných štipendií vo výške 5.330 Eur. Rozdelenie
sumy medzi oprávnených študentov sa uskutočňuje v zmysle smernice „Štipendijný
poriadok“ z r. 2008. Fakulta psychológie za akademický rok 2013/2014 vyplatila motivačné
štipendium 12 študentom dennej formy štúdia z celkového počtu študentov evidovaných na
fakulte k 31.10.2013. Výška motivačného štipendia sa pohybovala v rozsahu od 365 - 420
Eur. Motivačné štipendium bolo priznané študentom za vynikajúce plnenie študijných
povinností a kritérium pre rozhodovanie bolo poradie študentov podľa váženého študijného
priemeru. Zároveň Fakulta psychológie PEVŠ pridelila motivačné štipendiá za vynikajúce
výsledky v ďalších oblastiach 2 študentkám v externej forme štúdia. Obom študentkám bolo
priznané a vyplatené motivačné štipendium vo výške 266 Eur.
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V AR 2015/2016 Fakulta psychológie pre svojich študentov pokračovala v systéme
mentoringu. Každému ročníku je pridelený vysokoškolský učiteľ (mentor), ktorý poskytuje
podporu a asistenciu vysokoškolským študentom daného ročníka s cieľom podporiť ich
profesijný a osobnostný rozvoj. Mentori plnia úlohu sprievodcov študentov počas ich štúdia a
sú prvou kontaktnou osobou v prípade otázok, nejasností a problémov.
Ako súčasť optimálnej profesijnej prípravy študentov Fakulta psychológie v roku 2015
zabezpečovala svojim študentom v rámci výučby absolvovanie odbornej praxe na 10
zmluvných pracoviskách: Základná škola, Vrútocká 56, Bratislava; Základná škola Dubová,
Dubová 1, Bratislava I; Základná škola Pavla Marcelyho, Drieňová 16, Bratislava; Súkromná
základná škola, Ružová dolina 29, Bratislava; Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2,
Šamorín; Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Sklenárova 1, Bratislava; Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Švabinského 7, Bratislava; Domov
detí sv. Antona, Pri potoku 45/3, Rohožník, ZŠ Rovinka a Centrum Memory (pre pacientov
s Alzheimerovou chorobou) v Bratislave.
Odborná prax je zameraná na prepojenie teórie a praxe a na rozvíjanie praktických
odborných zručností v prevencii, diagnostike, poradenstve a intervencii priamo
v špecializovanom výučbovom zariadení.
Fakulta psychológie PEVŠ sa ako prvá vysoká škola na Slovensku aktívne zapojila do
Kampaň proti šikanovaniu v školách prostredníctvom rôznorodých aktivít svojich pedagógov
aj študentov. V rámci osvety vystupovali pracovníci Fakulty psychológie PEVŠ s témou
šikanovania v médiách (STV, TV Markíza) a robili prednášky na tému porúch detí v správaní s
dôrazom na agresiu a šikanovanie pre pedagogických a odborných zamestnancov základných
a stredných škôl. Do kampane boli zapojení aj študenti Bc. a Mgr. štúdia Fakulty psychológie
PEVŠ, ktorí uskutočňovali debaty a diskusie o boji proti šikane priamo v triedach so žiakmi 1. 9.ročníkov základných škôl. Garantkou projektu boli Prof. PhDr. Eva Gajdošová.

Študenti magisterského štúdia programu Školská a pracovná psychológia Fakulty
psychológie PEVŠ realizovali dlhodobý program kariérneho poradenstva Kampaň
Psychológia na školách pre žiakov 9. ročníka základných škôl stojacich pred 1. smerovou
voľbou povolania pod supervíziou pedagógov.

IX.

Podporné činnosti fakulty

Vzdelávacie a vedecké pôsobenie fakulty podporuje priebežná modernizácia ich
elektronického zabezpečenia, priebežné dopĺňanie knižničného fondu. Komfortné vybavenie
pracovísk, lokalizácia knižnice ako aj možnosti stravovania pre zamestnancov a študentov
fakulty priamo v jej areáli vytvárajú priaznivé podmienky pre organizovanie a
uskutočňovanie vzdelávacích a vedeckých aktivít.
17

Výročná správa Fakulty psychológie PEVŠ za rok 2015

V roku 2015 bol na základe zmluvy medzi PEVŠ a spoločnosťou SCHUFRIED GmbH,
Austria k dispozícii na využívanie Viedenský testovací systém (Vienna Test System) pre
študentov a zamestnancov Fakulty psychológie, pod odbornou garanciou prof. PhDr.
Teodora Kollárika, DrSc.. Viedenský testovací systém je celosvetovo známy systém
prístrojovej psychodiagnostiky, ktorý ponúka široké spektrum testov, ktoré pokrývajú
prakticky všetky oblasti psychodiagnostiky.

X. Rozvoj fakulty
Rozvoj Fakulty psychológie sa uskutočňoval v súlade s dlhodobým zámerom
Paneurópskej vysokej školy. V hodnotenom období boli napĺňané opatrenia posilňujúce
kvalitné pôsobenie fakulty v rozhodujúcich oblastiach jej pôsobenia.
Silné stránky fakulty: aktívna účasť pedagogických pracovníkov na medzinárodných
vedeckých konferenciách, participácia na medzinárodných projektoch (prof. Mikulajová,
prof. Renner), participácia členov fakulty v medzinárodných profesijných štruktúrach,
medzinárodné kontakty s univerzitami v EÚ, úspešné absolvovanie obhajob dizertačných
prác prvých absolventov PhD. štúdia na FPs, podané 3 žiadosti o granty (1 VEGA, 2 APVV (z
toho 1 v spolupráci s FP ).
Slabé stránky fakulty: vlastné projekty a granty, absencia oprávnenia vykonávať habilitačné
a inauguračné konania.

XI. Medzinárodné aktivity fakulty
Naši pedagógovia pôsobia ako aktívni členovia v medzinárodných organizáciách.
Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. je aktívnou členkou predsedníctva a reprezentantkou SR v
European Federation of Psychological Association, Task Force NEPES, Brusel, Belgicko,
členkou odbornej skupiny ISPA/International School Psychology Association/ - Commission
for Youth, USA, členkou odbornej skupiny Committee for Children, Commission of Social and
Emotional Learning SEL, USA, členkou edičnej rady medzinárodného česko-slovenského
časopisu „Školský psychológ“, členka edičnej rady časopisu MŠ SR „Prevencia“.
Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. je členku Vedeckej rady Univerzity Karlovej v Prahe
s funkčným obdobím 2014-2018 a zástupkyňou SR v medzinárodnom projekte COST Action
IS1401 Strengthening Europeans´capabilities by establishing the European Literacy Network,
2014-2018.
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XII.

Kontaktné údaje

Adresa:
Paneurópska vysoká škola
Fakulta psychológie
Sídlo: Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA
Fakulta psychológie
Tomášikova 20
P. O. BOX 12
821 09 BRATISLAVA 29
Dekan:
prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
Tel.: 00421/2 4820 88 61
E-mail: teodor.kollarik@paneurouni.com

Tajomníčka fakulty:
Mgr. Lujza Zahradníková
Tel.: 00421/ 2 4820 8879
E-mail: lujza.zahradnikova@paneurouni.com
Prílohy
1. Tabuľková príloha k Výročnej správe o činnosti Fakulty psychológie PEVŠ za rok 2015

V Bratislave, 8.3.2016

prof. PhDr. Teodor Kollárik, DrSc.
dekan fakulty
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