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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  20.06.2017 

Zá p i s n i c a  
zo 7. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 14. júna 2017 
 
 
 
Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum PraF UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program zasadnutia:  
(podľa pozvánky) 
 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku RKCMBF UK. 

3. Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku LF UK. 

4. Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku PraF UK. 

5. Správa o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK za rok 2016. 

6. Zlepšenie úrovne doktorandského štúdia na UK. 

7. Závery z univerzitného Konventu UK 2017. 

8. Rôzne. 

8.1  Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií  

(zimný semester akademického roka 2017/2018) 

8.2  Zásady obehu a prerokúvania materiálov v orgánoch AS UK. 

8.3 Informácia o stave legislatívneho konania prerokovaných návrhov zákonov. 

9. Záver. 

 
 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá 
privítala prítomné členky a členov komisie, prorektora UK prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. 
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a ospravedlnila neprítomnú prorektorku RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD. Konštatovala, že na začiatku 
zasadnutia komisia síce nie je uznášaniaschopná, ale informovala, že sa čoskoro dostaví ešte jeden člen 
komisie (doc. Matej, ktorý oznámil, že z dôvodu pedagogických povinností bude meškať), takže 
komisia bude uznášaniaschopná. Po jeho príchode (a oboznámení s prerokovaným programom) mohla 
komisia hlasovať o všetkých potrebných bodoch programu (podľa prezenčnej listiny bolo na zasadnutí 
prítomných 13 z 24 členov komisie). 

Predsedníčka komisie prečítala návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzvala členov 
komisie na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie 
programu zasadnutia nezaznel, komisia v súlade s čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala 
podľa programu uvedeného na pozvánke. 
 
Bod č. 2: Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku RKCMBF UK 

Písomný materiál pre členov komisie obsahoval „paragrafové znenie“ dodatku v čl. 27 ods. 2, ktorý bol 
schválený AS RKCMBF UK 24. 5. 2017 a uviedol Študijný poriadok RKCMBF UK do súladu 
s platným ŠP UK.  
V rozprave nezazneli nijaké pripomienky, predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať. 
 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

24 13 7 12 0 1 schválené 

 
Uznesenie č. 1: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 
schváliť Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku RKCMBF UK v predloženom znení. 
 
Bod č. 3: Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku LF UK 

Písomný materiál pre členov komisie obsahoval „paragrafové znenie“ dodatku v čl. 28 ods. 2, ktorý 
uviedol ŠP LF do súladu so ŠP UK a vypustenie čl. 16. Tento dodatok bol schválený AS LF UK 
23. 5. 2017. 
V rozprave nezazneli nijaké pripomienky, predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať. 
 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

24 13 7 12 0 1 schválené 
 
Uznesenie č. 2: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 
schváliť Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku LF UK v predloženom znení. 
 
 
Bod č. 4: Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku PraF UK 

Písomný materiál pre členov komisie bol postúpený v podobe Dodatku č. 7, ktorý obsahoval viaceré 
zmeny a doplnenia (vecného i formálneho charakteru) a bol schválený senátom PraF UK 26. 4. 2017. 
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Dôvodová správa, ktorá by bola komisii umožnila viaceré zmeny bližšie objasniť, však bola dodaná až 
po zasadnutí komisie a na zasadnutí nebol prítomný ani predkladateľ, ani jeho zástupca. V rozprave 
k tomuto materiálu sa tak objavilo viacero pripomienok, ktoré nemal kto zodpovedať.  
Doc. Pardubská upozornila na to, že v Dodatku sú nadštandardné obmedzenia v rámci organizácie 
štúdia, pričom nie je zrejmý dôvod úprav, obsahuje odkazy na nadbytočné smernice dekana (napr. 
k obsahovej náplni záverečných prác), za ktoré má zodpovednosť garant, nie dekan. Upozornila na 
rozpor so ŠP UK, ktorý sa týka čl. 16a ods. 2 a ktorý nemal kto vysvetliť. V diskusii zaznela aj 
pripomienka ohľadom predloženia znenia Dodatku bez farebného vyznačenia zmien v ŠP, čím sa 
preštudovanie navrhovaných úprav značne komplikovalo. Komisia by takéto farebné vyznačenie 
z časového hľadiska veľmi uvítala.  
Po skončení rozpravy predniesla predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. návrh 
uznesenia a dala o ňom hlasovať. 
 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

24 13 7 12 0 1 schválené 
 
Uznesenie č. 3: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK  
I. 

konštatuje, že na zasadnutí komisie napriek pozvaniu nie je prítomný predkladateľ materiálu (dekan 
PraF UK alebo príslušný prodekan PraF UK) a taktiež materiál neobsahuje dôvodovú správu, 

II. 
konštatuje, že členovia komisie v rozprave k materiálu vzniesli pripomienky,  

III. 
odporúča Akademickému senátu UK prerokovať Dodatok č. 7 k Študijnému poriadku PraF UK 
a súčasne žiada predkladateľa materiálu. aby zodpovedal pripomienky komisie na riadnom zasadnutí 
Akademického senátu UK dňa 28. júna 2017. 
 
 
Bod č. 5: Správa o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK za rok 2016 

Predsedníčka komisie informovala, že na ostatnom zasadnutí AS UK už bola síce Správa prednesená, 
ale vzhľadom na predchádzajúci súhlas prorektora prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. podrobne o Správe 
diskutovať aj na zasadnutí komisie, bol tento bod zaradený na program zasadnutia. Predsedníčka 
komisie udelila slovo pánovi prorektorovi, ktorý poukázal, aké pálčivé problémy zo Správy vyplývajú. 
Uviedol, že napríklad ide o veľmi nízky podiel doktorandského štúdia na PdF UK, čo môže 
v budúcnosti ohroziť výchovu nových vysokoškolských učiteľov. Ďalšou závažnou skutočnosťou je 
situácia so zapojením doktorandov do výskumných grantov a uchádzanie sa o ne. Na túto situáciu 
reagovali viacerí členovia komisie. Doc. Putala poukázal na potrebu dofinancovania projektov 
k paušálnemu základu aj podľa výšky nákladov súvisiacich s ich riešením. Dr. Tománek a doc. Greguš 
zdôraznili potrebu neznižovať počet projektov. Doc. Pardubská upozornila na potrebu pokrytia 
nákladov na zahraničné konferencie a nákup notebookov na začiatku výskumu. Doc. Putala uviedol, že 
treba podporovať účasť aj na kvalitných domácich konferenciách so zahraničnou účasťou. Taktiež sa 
v diskusii otvorila otázka účasti doktorandov na konferenciách v súvislosti s odovzdávaním grantov 



4 

UK (Dr. Viglašová). Prorektor Moczo upozornil tiež na nízku úspešnosť slovenského výskumu 
v medzinárodnom porovnaní, s čím súvisí otázka efektívnosti rozdeľovania grantových prostriedkov. 
Po skončení rozpravy predniesla predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. návrh 
uznesenia a dala o ňom hlasovať. 
 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

24 13 7 13 0 0 schválené 
 
Uznesenie č. 4: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Správu 
o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK za rok 2016. 
 
Bod č. 6: Zlepšenie úrovne doktorandského štúdia na UK 
 
Vzhľadom na predchádzajúci bod programu pokračovala diskusia plynule v súvislosti s otázkou 
zlepšenia úrovne doktorandského štúdia. Predsedníčka komisie prečítala aj pripomienky, ktoré zaslali 
Dr. Miťková a Z. Pallová. Išlo o obsahové vymedzenie termínu „špičkový medzinárodný vedec“  a jeho 
prípadné nahradenie termínom „medzinárodne významný vedec“ a o otázku, aké konkrétne opatrenia 
sa navrhujú v súvislosti s posilnením vedeckovýskumnej činnosti doktorandského štúdia, nakoľko 
v Tézach schválených VR UK 10. 4. 2017 chýba ich konkretizácia. Rovnako chýba konkretizácia 
systémových opatrení, ktoré sú v kompetencii vedení jednotlivých fakúlt UK. Na tieto otázky 
odpovedal pán prorektor a uviedol, že rozdiel vo vymedzení termínu „špičkový medzinárodný vedec“ a 
„medzinárodne významný vedec“ nepovažuje v danej súvislosti za podstatný a nie je potrebné ich 
špeciálne vymedzovať. K nasledujúcim otázkam uviedol, že zatiaľ ide naozaj iba o Tézy týkajúce sa 
doktorandského štúdia, ktoré sa budú ďalej konkretizovať. V diskusii ďalej prof. Plašienková uviedla, 
že je potrebné riešiť aj otázku evidencie publikačnej činnosti doktorandov (vrátane externých zo SAV, 
ale aj externých na UK). V diskusii v tomto smere ďalej vystúpili doc. Putala, Mgr. Fronc, doc. 
Pardubská, prof. Moczo. Otvorila sa aj otázka možnosti publikovania v karentovaných časopisoch (doc. 
Matej, prof. Plašienková, Mgr. Fronc, doc. Putala).   
 

Bod č. 7: Závery z univerzitného Konventu UK 2017 

Predsedníčka komisie najskôr pripomenula, že na ostatnom zasadnutí komisie sa v bode Rôzne už 
o Záveroch konventu hovorilo, ale dnešný bod programu má za cieľ špeciálne prerokovať časti: I, VI, 
VIII, IX, X, XI, XII a XIII. V diskusii sa k týmto častiam vyjadrili viacerí členovia komisie (prof. 
Plašienková, doc. Putala, doc. Pardubská, dr. Viglašová, Mgr. Fronc, Bc. Gafurov). Viacerí sa zhodli na 
tom, že závery konventu je potrebné podporiť s výnimkou časti IX, ktorá sa týka zverejňovania 
všetkých výsledkov študentskej ankety hodnotenia výučby. Doc. Pardubská sa kriticky vyjadrila 
k rozdeleniu záverov Konventu UK na prerokovanie jednotlivým komisiám AS UK a uvítala by 
možnosť, aby Pedagogická a vedecká komisia AS UK prerokovala aj časti V. – Komplexný informačný 
systém UK a VII. – Značka UK. 
Po diskusii predniesla predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. návrh uznesenia 
a dala o ňom hlasovať. 
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počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

24 13 7 13 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 5: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK podporuje závery Konventu s výnimkou časti 
IX týkajúcej sa verejnej dostupnosti výsledkov študentskej ankety. 
 
 
Bod č. 8.: Rôzne 

8.1  Harmonogram riadnych zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií  
(zimný semester akademického roka 2017/2018)  
 
V diskusii odznela informácia o potrebe predloženého Harmonogramu riadnych zasadnutí pléna 
AS UK, predsedníctva a komisií. Z písomných pripomienok sa diskutovalo o návrhu Z. Pallovej 
predĺžiť termín doručovania materiálov z 5 na 7 dní a tiež o potrebe predkladateľa (alebo jeho 
zástupcu) byť prítomný na zasadnutí komisií. 
 
8.2  Zásady obehu a prerokúvania materiálov v orgánoch AS UK 
 
V diskusii odznela opätovná pripomienka Z. Pallovej o potrebe predĺžiť doručovanie materiálov z 5 na 
7 dní. Tajomník AS Dr. Kysel uviedol, že takýto termín doručovania nie je reálne možné splniť. Iné 
pripomienky neboli.  
 
8.3 Informácia o stave legislatívneho konania prerokovaných návrhov zákonov 
 
Doc. Putala podal podrobnú informáciu o stave legislatívneho konania prerokovaných návrhov 
zákonov a tiež informoval o vzniku štvrtej reprezentácie VŠ – Klube dekanov. 
 
V bode Rôzne doc. Putala ešte upozornil na problém s kontrolou originality záverečných prác a so 
systémom Thesis, ktorý nie je zabezpečený pred sťahovaním, a teda ochranou prác. Taktiež upozornil 
na potrebu umožniť vyjadriť sa školiteľovi/vedúcemu práce k zverejňovaniu výsledkov (problém 
licenčnej zmluvy). Do diskusie sa pripojila aj prof. Kuželová, ktorá upozornila na praktické dôsledky 
tohto zanedbania vyjadrenia školiteľa/vedúceho práce. Doc. Putala upozornil aj na potrebu riešiť 
v budúcnosti otázku o záverečných prácach v súvislosti s obmedzením na jednostranovú tlač (vypustiť 
zo smernice). 
Do diskusie sa viac nikto neprihlásil, predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 
predniesla návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať. 
 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

24 13 7 13 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie informácie 8.1, 8.2 a 8.3 
z bodu Rôzne. 
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Bod č. 9: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom komisie za 
účasť a ukončila zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  16.30 hod. 
 
 
Zapísali:  
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (podpredseda komisie) 
Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (predsedníčka komisie) 
 
 
 

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

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


