
1 

 

__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  16. 10.2017 

Záp isn ica  
z 8. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 11. októbra 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. 3 k Štipendijnému poriadku UK. 

3. Štatút RKCMBF UK. 

4. Návrh Harmonogramu akademického roka 2018/2019. 

5. Informácia o zámere na zmeny v Študijnom poriadku UK. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 
 
Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá 
privítala prítomné členky a členov komisie, ospravedlnila neskorší príchod pani prorektorky UK RNDr. 
Zuzany Kovačičovej, PhD. (vzhľadom na zasadnutie inej komisie) a ospravedlnila neprítomného 
prorektora UK prof. RNDr. Petra Mocza, DrSc. Konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná a môže  
hlasovať o všetkých potrebných bodoch programu (podľa prezenčnej listiny bolo na zasadnutí 
prítomných 16 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. Sama navrhla presun bodu 2 až za bod 
3 a 4 vzhľadom na neskorší príchod pani prorektorky. Komisia návrh schválila a v súlade s čl. 40 ods. 7 
Rokovacieho poriadku AS UK rokovala podľa schváleného programu. 
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Bod č. 3:  Štatút RKCMBF UK 
 
Predsedníčka komisie informovala, že tento bod programu je zaradený iba z informatívnych dôvodov, 
keďže písomný materiál bol už prerokovávaný a požiadala Mgr. G. Fronca, aby za RKCMBF UK 
stručne informoval o postupe, ktorý sprevádzal schválenie Štatútu RKCMBF UK.  
 
Komisia v súlade s čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK prijala uznesenie, ktorým informáciu 
vzala na vedomie. 
 
Uznesenie č. 1: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie informáciu o schvaľovaní 
Štatútu RKCMBF UK. 
 
 
Bod č. 4:  Návrh Harmonogramu akademického roka 2018/2019 
 
V rámci rozpravy k návrhu Harmonogramu na akademický rok 2018/2019 najskôr predsedníčka 
komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala o zaslanej písomnej pripomienke (resp. 
otázkach) prof. M. Kuželovej, ktorá sa pýta, či je posunutie výučby ZS až do vianočného týždňa naozaj 
vyhovujúce (či by sa teda nemalo radšej začať ZS o týždeň skôr) a tiež, či by napríklad ukončenie LS 
až 4. 7. 2019 pomohlo študentom v tom, aby prenášali menej predmetov do nasledujúceho akad. roka. 
V reakcii na prvú otázku doc. Putala namietal, že začínať ZS skôr nie je výhodné, nakoľko napr. na 
PriF UK  prebiehajú doučovacie kurzy po strednej škole ešte pred začiatkom ZS, na čo by v prípade 
skoršieho začiatku nezostal čas. Doc. Böhmer sa naopak domnieva, že skorší začiatok ZS by bol lepší 
skôr vzhľadom na mnohých učiteľov, nie študentov a tiež z dôvodu šetrenia energií. V priebehu 
rozpravy sa už dostavila na zasadnutie aj pani prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD, ktorá tak 
mohla reagovať na niektoré pripomienky. Hlavný dôvod, prečo netreba začínať ZS skôr vidí najmä 
v tom, že veľké fakulty nestíhajú zápis študentov (a treba tiež vyriešiť zápis voliteľných premetov). Na 
otázku ohľadom posunu skúšobného obdobia do 4. 7. 2019 odpovedala, že to nie je vhodné hlavne 
z ubytovacích dôvodov, no pripomenula právomoc dekanov jednotlivých fakúlt, ktorí si môžu upraviť 
trvanie semestra podľa vlastných špecifických potrieb. Na túto informáciu reagovala doc. Pardubská, 
ktorá neodporúča voľný harmonogram v rámci UK. Doc. Putala ešte pripomenul, že by sa nemalo 
umožňovať nadmerné skracovanie LS v 3. roč. bakalárskeho štúdia, ak sa prešlo už iba na obhajovanie 
bakalárskych prác bez ústnych skúšok. Ing. Miťková, PhD. ešte navrhla, aby sa vyrovnal v náhradnom 
týždni vyučovací proces tak, aby za každý voľný deň (sviatky) bola možná náhrada. Komisia vzala 
návrh harmonogramu na vedomie s tým, aby sa vznesené pripomienky v budúcnosti ešte vzali do 
úvahy.  
 
Uznesenie č. 2: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie návrh Harmonogramu akademického roka 2018/2019, 
II. 

odporúča návrh Harmonogramu akademického roka 2018/2019 po zapracovaní pripomienok členov 
komisie predložiť na zasadnutie Kolégia rektora UK. 



3 

Presunutý bod č. 2: Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK 

 

Prítomná pani prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. predstavila najskôr celý Dodatok č. 3 

k Štipendijnému poriadku UK a jeho podstatné vecné zmeny. K jednotlivým zmenám sa rozvinula 

podnetná diskusia. Týkala sa najmä vyplácania motivačného štipendia aj doktorandom vzhľadom na to, 

že to nie je v rozpore s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2017 pre verejné vysoké 

školy a dotačnou zmluvou medzi MŠVVaŠ SR a UK na rok 2017, ďalej problému naplnenia najviac 

10% študentov pre motivačné štipendium a iných všeobecných problémov. Doc. Pardubská upozornila 

na potrebu doriešiť otázku udeľovania štipendia študentom s prerušeným štúdiom, ak im bolo priznané 

pred prerušením, ďalej otázku vyplatenia odborového štipendia študentovi, ktorý vzápätí napríklad 

fakultu opustí, nastolila aj otázku vyplácania a výšky ceny rektora, ktorá je podľa nej nízka. 

Dr. Tománek hovoril o návrhu vyplácania štipendií zo štátnej dotácie len pre prospechové a sociálne 

štipendiá a ostatné z vytvoreného štipendijného fondu. Doc. Pardubská hovorila o potrebe viazať 

vyplácanie odborového štipendia až v LS 1. roka bc. štúdia. Diskusia sa následne riadila prerokovaním 

zmien v jednotlivých článkoch. K čl. 6 ods. (4) doc. Pardubská uviedla, že by sa nemal zohľadňovať 

priemer známok v poslednom roku štúdia na strednej škole, ale malo by to byť voľnejšie, teda za 

študijné výsledky, taktiež v ods. (6) by malo byť uvedené, že sa „spravidla“ zohľadnia ďalšie kritériá. 

V čl. 7 ods. (3) by sa mal rozlišovať dôvod prerušenia štúdia. V čl. 9 ods. (5) by sa mal preveriť podiel 

finančných prostriedkov pre motivačné štipendiá, ktoré priznáva rektor. Diskusia sa ešte týkala čl. 8 

ods. (2b) ohľadom výšky počtu kreditov a návrhu túto časť vypustiť, resp. nanovo premyslieť pri 

celkovom návrhu nového štipendijného poriadku. Posledné diskusné námety sa týkali v budúcnosti 

riešiť aj otázku započítavania ne/absolvovaných predmetov za stáže v rámci programu Erazmus, ako aj 

otázky uvádzania mien študentov na Cenu rektora vo výročnej správe.  

Po tejto diskusii prečítala predsedníčka komisie návrh na uznesenie a dala o ňom hlasovať.  

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

24 16 9 16 0 0 schválené 
 
Uznesenie č. 3: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK  
I. 

berie na vedomie vecný zámer Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku UK,  
II. 

odporúča Oddeleniu legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK  pripraviť paragrafové znenie 
Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku UK,  

III. 
 odporúča Akademickému senátu UK schváliť Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK. 
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Bod č. 5:  Informácia o zámere na zmeny v Študijnom poriadku UK 

 

Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. iba stručne informovala o zámere na zmeny v Študijnom 

poriadku UK, pričom zdôraznila, že úprava by mala byť taká, aby umožnila jednotlivým fakultám, aby 

si mohli upraviť študijný poriadok podľa svojich potrieb. V blízkej budúcnosti sa dá ešte očakávať 

návrh úpravy poplatkov za štúdium a školné. 

 
 
Bod č. 6:  Rôzne 

V rámci tohto bodu ešte doc. Putala informoval o aktuálnom stave v rámci zmien na Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a o vyhlásení všeobecnej výzvy APVV.  
Do diskusie sa viac nikto neprihlásil. 
 

 

Bod č. 7:  Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom komisie za 
aktívnu účasť a ukončila zasadnutie. 
 
Koniec zasadnutia:  15.30 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 
 


