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__________________________________________________________________________________ 

 

Zá p i s n i c a  

z 2. zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK  
 

dňa 12. októbra 2016  

 

 

 

Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: zasadačka rektora UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

. 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie. 

2. Informácia pani prorektorky RNDr. Z. Kovačičovej, PhD. o zdôvodnenej potrebe prerokovať 

niektoré možnosti zmien v ŠP UK (najmä čl. 28 – celkové hodnotenie štúdia). 

3. Informácia pani prorektorky RNDr. Z. Kovačičovej, PhD. o procese ubytovania, poplatkoch 

a príprave smernice o školnom. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK otvorila predsedníčka prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.,  

ktorá privítala prorektorku UK pre študijné veci RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., predsedu AS UK 

prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, CSc., a prítomných členov komisie. Konštatovala, že komisia je 

uznášaniaschopná (z celkového počtu 14 členov bolo prítomných 10) a prečítala návrh programu 

zasadnutia. Vyzvala členov a hostí na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie a keďže 

nezazneli, dala hlasovať o návrhu programu zasadnutia uvedenom na pozvánke. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Pedagogická komisia AS UK schvaľuje program 2. zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK dňa  

12. októbra 2016. 

 

Bod č. 2: Informácia pani prorektorky RNDr. Z. Kovačičovej, PhD. o zdôvodnenej potrebe 

prerokovať niektoré možnosti zmien v ŠP UK (najmä čl. 28 – celkové hodnotenie 

štúdia). 

 

V rámci bodu č. 2 vystúpila najskôr s dôležitými informáciami pani prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, 

PhD., ktorá  informovala komisiu o potrebe prediskutovať nové podnety, ktoré sa objavili v súvislosťou 

s platným ŠP UK a týkajú sa predovšetkým udeľovania kreditov za štátne záverečné skúšky. 

Na základe niektorých pripomienok zo strany študentov, ktorí napríklad neboli vyznamenaní, lebo 

do váženého študijného priemeru neboli započítané kredity za štátne záverečné skúšky (tak ako to platí 

v súčasnom ŠP), pani prorektorka otvorila túto diskutabilnú otázku za účelom premyslenia daného 

stavu a prípadného návrhu na zmenu v existujúcom ŠP. V diskusii odznelo viacero návrhov 

a pripomienok (napr. čo môže študentov poškodiť a čo nie, aká je výška kreditov jednotlivých štátnych 

skúšok), pričom hlavnou otázkou tiež bolo, či takéto podnety sú dostatočným dôvodom na celú 

procedurálnu zmenu v ŠP, alebo sa dajú ošetriť formou dodatkov. Vzhľadom na to, že sa očakáva aj 

prijatie nového vysokoškolského zákona (no jeho implementácia bude vyžadovať určitý čas), bude 

v danom období zmysluplnejšie prediskutovať tieto otázky aj v legislatívnej komisii a zvážiť možnosť 

navrhnúť dodatky k č. 27 a 28 ŠP.   

Po ukončení diskusie vyzvala predsedníčka členov hlasovať o návrhu zaradiť otázku vecnej zmeny 

v čl. 27 a 28 na prerokovanie v právnej komisii a paragrafovú verziu prekonzultovanú s pani 

prorektorkou prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. pre legislatívu zaradiť na diskusiu do AS UK.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 10 6 10 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Pedagogická komisia schválila návrh o vecnej zmene v čl. 27 a čl. 28 ŠP UK zaradiť na prerokovanie 

v právnej komisii a po prekonzultovaní s pani prorektorkou prof. JUDr. Máriou Patakyovou, PhD. 

pre legislatívu zaradiť na diskusiu do AS UK.  

 

 

Bod č. 3:  Informácia pani prorektorky RNDr. Z. Kovačičovej, PhD. o procese ubytovania,           

                        poplatkoch a príprave smernice o školnom. 

 

Pani prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. informovala komisiu o novej smernici, ktorá sa týka 

ubytovania študentov prijatých v riadnych termínoch a dodala, že tento rok získali ubytovanie všetci 

prijatí študenti. Vyskytli sa síce aj niektoré menšie komplikácie s prihlasovaním sa do systému do 

24 hodín (resp., že nedostali ubytovacie miesta, aké chceli), ale problémy sa promptne riešili. 

Do budúcnosti by bolo ešte vhodnejšie poskytnúť študentom jednu kartu, ktorej platnosť by bola 

univerzálna (vzhľadom na oblasť ubytovania aj stravovania a pod.). Taktiež by bolo vhodné ešte 
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upraviť v smernici otázku spresnenia platieb. Vzhľadom na to, že išlo o pilotný ročník, projekt bol 

úspešný. V diskusii pani prorektorka ešte odpovedala na niektoré dodatočné otázky členov komisie, 

a podotkla, že bude vhodné, ak sa k tomu ešte budú vyjadrovať aj samotní študenti, aby sa mohli 

pripomienky vyriešiť.  

 

Uznesenie č. 3: 

 

Pedagogická komisia vzala na vedomie informáciu pani prorektorky RNDr. Z. Kovačičovej, PhD. 

o procese ubytovania,  poplatkoch a príprave smernice o školnom. 

 

Bod č. 4:  Rôzne 

 

V rámci bodu rôzne sa do diskusie zapojilo ešte niekoľko prítomných. Diskutovalo sa o čl. 22 ŠP, ktorý 

sa týka zápisov a absolvovania predmetov. V súvislosti s tým sa totiž vyskytol nesúlad so zápismi 

v AISE, ktorý neumožnil automaticky odpísať neabsolvovaný voliteľný predmet a zameniť ho za iný. 

Riešenie, ako na daný problém reagovala pani prorektorka, je v kompetencii študijných oddelení 

na jednotlivých fakultách, ktorý do AISU v prípade takejto potreby môžu zasiahnuť. Ďalšou 

diskutovanou témou bola otázka terminologických vymedzení názvov školiteľ, vedúci práce, 

konzultant, ktoré sa nachádzajú tiež v AISE, pričom sa stáva, že dochádza k nesúladu medzi AISOM 

a používaním týchto označení pri záverečných prácach. Poslednou informáciou, ktorá v diskusii 

odznela, bola otázka statusu vládnych štipendistov, ktorá je však v kompetencii aj iných orgánov a bude 

sa musieť riešiť komplexne.     

 

Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka Pedagogickej komisie poďakovala členom a hosťom 

za účasť a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia: 14.00 hod. 

Zapísala: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

  

................................................................................ 

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 predsedníčka Pedagogickej komisie  AS UK 
 


