
1 

 

__________________________________________________________________________________ 
 

Zá p i s n i c a  

z 1. zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK dňa 11. mája 2016 
 
Začiatok zasadnutia:  15.00 hod. 
Miesto konania zasadnutia: č. 324 Iuridicum (Stará budova, 3. poschodie, Šafárikovo nám. 6). 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
 
Návrh programu zasadnutia: 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 
2. Vnútorný predpis č. 2/2016 – Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Farmaceutickej fakulty. 
3. Vnútorný predpis č. XX/2016 – Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave, Právnickej fakulty. 
4. Prerokovanie Vnútorného predpisu č. X/2016 – Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 

Zasadnutie Pedagogickej komisie bolo spojené so zasadnutím Právnej komisie AS UK. Zasadnutie 
Pedagogickej komisie viedla prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK otvorila predsedníčka prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.,  
ktorá hneď na úvod informovala o dôvodoch spoločného zasadnutia Pedagogickej a Právnej komisie 
AS UK a privítala prítomných členov komisií, prorektorku UK pre študijné veci RNDr. Zuzanu 
Kovačičovú, PhD., dekana FaF UK, predsedu Akademického senátu UK a ďalších hostí. Poďakovala 
predsedníčke Právnej komisie AS UK Mgr. Petronele Luprichovej, PhD. za možnosť realizovať 
zasadnutie v miestnosti č. 324 Iuridicum.  Konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná (z celkového 
počtu 15 členov bolo prítomných 11) 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. 

 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 11 6 11 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Pedagogická komisia AS UK schvaľuje program 1. zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK dňa 
11. mája 2016. 
 
 
Bod č. 2: Vnútorný predpis č. 2/2016 – Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku  

Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty 
 
Predsedníčka využila možnosť požiadať prítomného dekana FaF UK prof. PharmDr. Pavla Mučaji, 
PhD., aby informoval o navrhovaných zmenách Vnútorného predpisu č. 2/2016 – Dodatok č. 2 
k Študijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty. Pán dekan 
predstavil ako hosťa Mgr. Petru Capandovú, PhD., aby podrobne informovala o navrhovaných 
zmenách. Po jej úvodnom predstavení zmien sa členovia komisie mohli vyjadriť, klásť otázky, resp. 
navrhovať nové úpravy. Nakoľko členovia komisie mali tento návrh k dispozícii už pred zasadnutím 
a z hľadiska pedagogických kompetencií nemali nijaké závažné pripomienky ani na zasadnutí, následná 
diskusia viedla iba k formálnym návrhom. V diskusii odznelo, aby sa v budúcnosti pri navrhovaných 
zmenách farebne vyznačili časti, ktoré sa menia alebo dopĺňajú, nakoľko je veľmi komplikované 
vyhľadávať rôzne vsuvky v odsekoch jednotlivých článkov ŠP, čo sťažuje aj posudzovanie materiálu. 
Po ukončení diskusie vyzvala predsedníčka členov hlasovať o návrhu odporučiť AS UK predložený 
materiál schváliť.  
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 11 6 11 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 2: 

Pedagogická komisia prerokovala predložený materiál a odporúča ho AS UK schváliť. 

 
 
Bod č. 3:  Vnútorný predpis č. XX/2016 – Dodatok č. 6 k Študijnému poriadku  

Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty 
 
Predsedníčka informovala komisiu, že predložený návrh Dodatku č. 6 k Študijnému poriadku 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ktorý mala komisia predom k dispozícii, bol 
doručený spolu so sprievodným listom dekana fakulty doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. Keďže sa pán 
dekan na zasadnutie komisie vzhľadom na iné povinnosti nemohol dostaviť a ani neposlal zástupcu, na 
ktorého by sa v prípade potreby mohli členovia komisie obrátiť s otázkami, predsedníčka Pedagogickej 
komisie sa obrátila na predsedníčku Právnej komisie, či by mohla zodpovedať na prípadne 
pripomienky alebo otázky. Predsedníčka Právnej komisie uviedla, že nemôže zastúpiť pána dekana, ale 
podľa svojich kompetencií môže odpovedať na niektoré otázky zo strany Pedagogickej komisie. 
V diskusii vyvstali otázky či v čl. 4 ods. 1 písm. o) a v čl. 5 ods. 4 a v čl. 11 ods. 2 (a tiež v ďalších 
článkoch) sú dôvody zámeny slov „vedúcich katedier“ slovami „zástupcov vedúcich katedier alebo 
zástupcov riaditeľov ústavov“ spojené aj s konkrétnou špecifikáciou nových kompetencií alebo iba 
formálnym rozdelením úloh. Diskusiu vyvolal aj „Čl. 16a Komisionálne skúšanie a skúšanie iným 
skúšajúcim na opravnom termíne semestrálnej skúšky“, ktorého zavedenie môže spustiť podobné 
reakcie na viacerých fakultách UK. V tejto súvislosti sa do diskusie zapojilo viacero prítomných. 
Diskusiu ukončila predsedníčka a dala hlasovať o návrhu odporučiť AS UK predložený materiál 
schváliť.  
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 11 6 7 1 3 schválené 

 
Uznesenie č. 3: 

Pedagogická komisia prerokovala predložený materiál a odporúča ho AS UK schváliť. 

 

Bod č. 4:  Prerokovanie Vnútorného predpisu č. X/2016 – Študijný poriadok Univerzity 
Komenského v Bratislave, Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 

 
Predsedníčka komisie najskôr pripomenula, že prerokovanie tohto bodu predchádza schvaľovaniu ŠP 
v AS RKCMBF UK, ktoré sa bude konať 12. 5. 2016. Nejde teda ešte o oficiálne predloženú verziu. 
Prerokovanie je na program komisie zaradené na základe požiadavky to strany predkladateľa vyjadriť 
sa k predbežne zapracovaným pripomienkam vzneseným zo strany Pedagogickej a Právnej komisie, 
ktoré boli diskutované aj na zasadnutí Predsedníctva AS UK 13. 4. 2016. Predsedníčka požiadala Mgr. 
Gašpara Fronca (ktorý v tomto zastupoval predkladateľa – dekana  RKCMBF UK), aby 
o zapracovaných návrhoch podrobne informoval. Opätovane sa otvorila diskusia o rozlíšení 
licenciátskej a dizertačnej skúšky a o navrhovanom novom slovnom spojení „záverečná skúška“, ktoré 
by potenciálne mohlo zabrániť stotožneniu licenciátskej a dizertačnej skúšky, ktorá sa koná na záver 
doktorandského štúdia. Otvorila sa aj otázka rešpektovania kanonického práva, ktoré nariaďuje 
a zároveň umožňuje teologickým fakultám zaviesť určité špecifiká. V diskusii vystúpilo viacero 
prítomných, vrátane pani prorektorky a predsedu senátu. Nakoniec predsedníčka podala návrh diskusiu 
ukončiť s odporučením, aby po zapracovaní ďalších pripomienok a schválení ŠP RKCMBF UK na 
zasadnutí AS RKCMBF UK bol materiál oficiálne predložený na opätovné prerokovanie v príslušných 
komisiách AS UK. 
 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 11 6 11 0 0 schválené 

 
Uznesenie č. 4: 

Pedagogická komisia prerokovala predbežnú verziu predloženého materiálu, navrhla zapracovať nové 
pripomienky k ŠP RKCMBF UK a po ich zapracovaní predložiť materiál na opätované prerokovanie. 
 
Bod č. 5: Rôzne 

V bode Rôzne sa nikto do diskusie neprihlásil. 
 
Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka Pedagogickej komisie poďakovala členom a hosťom 
za účasť a ukončila zasadnutie. 

Koniec zasadnutia:  16. 45 hod. 

Zapísala: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

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

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 predsedníčka Pedagogickej komisie  AS UK 
 


