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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  05.03.2017 

Zá p i s n i c a  zo  s p o l o čn é ho  za s a d nu t i a  ko mi s i í  A S  U K  

4. zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK a 3. zasadnutie Vedeckej komisie AS UK 

dňa 1. marca 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  Auditorium maximum PraF UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia:  

(podľa pozvánok) 

 

Pedagogická komisia AS UK 

 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovacieho poriadku AS UK (zlúčenie 

Pedagogickej komisie a Vedeckej komisie). 

3. Návrh smernice rektora o školnom a poplatkov spojených so štúdium na akad. rok 2017/2018. 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

Vedecká komisia AS UK 

 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS UK (zlúčenie pedagogickej komisie a vedeckej 

komisie). 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

 

Zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK bolo spojené so zasadnutím Vedeckej komisie AS UK. 

Zasadnutie podľa potreby striedavo viedli predsedovia oboch komisií - prof. PhDr. Zlatica Plašienková, 

PhD. a doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

A KA D E MI C KÝ SE N ÁT  

Šafárikovo námestie 6, P. O . BOX  4 40  

814 99  Bratislava 1 

 



2 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie komisie otvorila prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá informovala o dôvodoch 

spoločného zasadnutia Pedagogickej a Vedeckej komisie AS UK, privítala pani prorektorku RNDr. 

Zuzanu Kovačičovú, PhD., prítomných členov komisií, ako aj hostí. Podľa prezenčnej listiny 

konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná. Rovnako postupoval aj predseda Vedeckej komisie 

AS UK a konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná.  

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. prečítala návrh programu zasadnutia a konštatovala, že okrem 

bodu 3 je program obidvoch komisií rovnaký, a preto navrhla, aby Pedagogická komisia predsunula 

bod 4. Rôzne pred bod 3, ktorý môže Pedagogická komisia prerokovať samostatne po skončení 

spoločnej časti zasadnutia s Vedeckou komisiou. Keďže nezazneli iné návrhy, dala o tejto zmene a 

celom programe zasadnutia hlasovať.  

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. prečítal návrh programu zasadnutia a konštatoval, že okrem bodov 

v pozvánke je dodatočne do programu ešte zaradený bod 4. Návrh rektora UK na vymenovanie doc. 

Mgr. Vincenta Múcsku, CSc. (s účinnosťou od 1.5.2017) a doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. 

(s účinnosťou od 1.4.2017) za členov Vedeckej rady UK, ktorý môže Vedecká komisia prerokovať 

samostatne po skončení spoločnej časti zasadnutia s Pedagogickou komisiou. Keďže nezazneli iné 

návrhy, dal o tejto zmene a celom programe zasadnutia hlasovať. 

 

Hlasovanie členov Pedagogickej komisie AS UK 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

16 12 7 12 0 0 schválené 

 
Hlasovanie členov Vedeckej komisie AS UK 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

13 9 5 9 0 0 schválené 

 

 

Uznesenie č. 1 (Pedagogická komisia AS UK): 

Pedagogická komisia AS UK schvaľuje pozmenený program (predsunutie bodu 4. pred bod 3.) 

4. zasadnutia Pedagogickej komisie AS UK dňa 1.3. 2017. 

 

Uznesenie č. 1 (Vedecká komisia AS UK): 

Vedecká komisia AS UK schvaľuje doplnený program 3. zasadnutia Vedeckej komisie AS UK dňa 

1.3. 2017. 

 

 

Bod č. 2: Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovacieho poriadku AS UK (zlúčenie 

Pedagogickej komisie a Vedeckej komisie) 

 

Predsedníčka Pedagogickej komisie požiadala na úvod predsedu senátu AS UK prof. RNDr. Daniela 

Ševčoviča, CSc., aby stručne oboznámil prítomných s dôvodmi, ktoré viedli k návrhu zmien 

obsiahnutých v Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu č. 20/2014 Rokovacieho poriadku AS UK 

v súvislosti s otázkou zlúčenia Pedagogickej komisie a Vedeckej komisie. Predseda senátu poukázal 
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najmä na potrebu funkčného prepojenia týchto komisií v súvislosti s agendou, ku ktorej sa vyjadrujú 

často obidve komisie, ako aj v súvislosti s efektívnejším a rovnomernejším rozdelením úloh v rámci 

všetkých komisií AS UK. Zároveň predsedníčka požiadala tajomníka senátu RNDr. R. Kysela, PhD. 

(ktorý bol prítomný ako hosť), aby informoval aj o navrhovanom obsadení funkcie predsedu 

a podpredsedu zlúčenej komisie, ktoré bolo v dôvodovej správe a ktoré sa považovalo za dohodu medzi 

predsedami terajších komisií, keďže predsedníčka Pedagogickej komisie navrhla za predsedu budúcej 

zlúčenej komisie predsedu Vedeckej komisie a naopak. V tejto súvislosti tak vystúpili obaja 

predsedovia s tým, že ak bude návrh na zlúčenie komisií prijatý, vrátia sa ešte k otázke voľby predsedu 

a podpredsedu. Následne predsedníčka Pedagogickej komisie otvorila k tomuto bodu diskusiu. 

Informovala, že od dvoch členov komisie, ktorí sa dnes nemohli zasadnutia zúčastniť (Mgr. Tománek, 

PhD. a Zuzana Pallová), dostala záporné stanoviská. Prvé z nich (od člena Mgr. Tománeka, PhD.) bolo 

informatívne v tom zmysle, že zlúčenie nepovažuje za vecne správne a druhé (od Z. Pallovej) 

obsahovalo viacero konkrétnych pripomienok formálneho i vecného charakteru, s ktorými mali 

možnosť sa členovia komisie oboznámiť na úložisku dokumentov. Predsedníčka komisie však zhrnula 

podstatné výhrady, predovšetkým tie tri, ktoré sa týkajú niektorých bodov pôvodnej obsahovej náplne 

činnosti Vedeckej komisie, a ktoré z obsahovej náplne budúcej zlúčenej komisie vypadli. Zároveň 

upozornila na pripomienky formálneho charakteru. V diskusii sa k týmto otázkam ďalej vyjadrili doc. 

MUDr. Bőhmer, PhD., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., RNDr. R. Kysel, PhD., PaedDr. Dagmar 

Blight, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., doc. RNDr. Martin Putala, PhD. Z diskusie 

vyplynulo, že treba spomínané pripomienky doplniť a po ich zapracovaní návrh o zlúčení komisií 

odporučiť. O tomto návrhu dali obaja predsedovia komisií hlasovať. 

 

Hlasovanie členov Pedagogickej komisie AS UK 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

16 12 7 11 1 0 schválené 

 

Hlasovanie členov Vedeckej komisie AS UK 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

13 9 5 9 0 0 schválené 

 

 

Uznesenie č. 2 (Pedagogická komisia AS UK): 

Pedagogická komisia AS UK prerokovala návrh Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu 

č. 20/2014 Rokovacieho poriadku AS UK týkajúci sa zlúčenia Pedagogickej komisie AS UK a Vedeckej 

komisie AS UK a odporúča po úprave a zapracovaní obsahových i formálnych navrhovaných zmien 

Dodatok schváliť. 

 

Uznesenie č. 2 (Vedecká komisia AS UK): 

Vedecká komisia AS UK prerokovala návrh Dodatku č. 2 k vnútornému predpisu 

č. 20/2014 Rokovacieho poriadku AS UK týkajúci sa zlúčenia Pedagogickej komisie AS UK a Vedeckej 

komisie AS UK a odporúča po úprave a zapracovaní obsahových i formálnych navrhovaných zmien 

Dodatok schváliť. 
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V následnej diskusii sa prítomní vrátili o otázke voľby predsedu a podpredsedu budúcej zlúčenej 

komisie. Po vzájomných návrhoch predsedov terajších komisií a ich spoločnom dohovore sa nakoniec 

dospelo k návrhu, že za predsedníčku budúcej zlúčenej komisie bude na zasadnutí AS UK vo voľbách 

navrhnutá predsedníčka terajšej Pedagogickej komisie a za podpredsedu predseda Vedeckej komisie. 

O tomto návrhu dali obaja predsedovia komisií hlasovať. 

 

Hlasovanie členov Pedagogickej komisie AS UK 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

16 12 7 12 0 0 schválené 

 

Hlasovanie členov Vedeckej komisie AS UK 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

13 9 5 9 0 0 schválené 

 

 

Uznesenie č. 3 (Pedagogická komisia AS UK): 

Pedagogická komisia AS UK navrhuje za predsedníčku zlúčenej komisie prof. PhDr. Zlaticu 

Plašienkovú, PhD. a za podpredsedu doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. 

 

Uznesenie č. 3 (Vedecká komisia AS UK): 

Vedecká komisia AS UK navrhuje za predsedníčku zlúčenej komisie prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, 

PhD. a za podpredsedu doc. RNDr. Martina Putalu, PhD. 

 

 

Bod č. 3 (predsunutý bod 4): Rôzne 

V rámci bodu Rôzne informoval doc. RNDr. Martin Putala, PhD. o najnovších aktivitách Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré na svojej webovej stránke zverejnilo Akčný plán NPRVV 

na rok 2017, v rámci ktorého sú vysokému školstvu venované posledné 2 strany dokumentu . Kriticky 

sa zmienil o chýbajúcej problematike týkajúcej sa úrovne tvorivej činnosti na VŠ, napríklad aj 

vo vzťahu k doktorandskému štúdiu a pod. Upozornil aj na problematiku v súvislosti s činnosťou 

Akreditačnej komisie a spôsobu jej budúceho kreovania. Do diskusie sa zapojila pani prorektorka 

RNDr. Zuzana Kovačičovú, PhD., ktorá poukázala na otázku poplatkov spojených za akreditačné 

konanie. Ďalej v diskusii vystúpil prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., ktorý pripomenul niektoré 

praktiky akreditačných komisií v zahraničí a porovnal ich s doterajšou praxou u nás. Následne sa 

k problematike vyjadrili doc. MUDr. Bőhmer, PhD., doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. a doc. RNDr. 

Martin Putala, PhD.  

Po vyčerpaní bodu Rôzne, Pedagogická komisia a Vedecká komisia už zasadali samostatne. 

 

Samostatné zasadnutie Pedagogickej komisie AS UK 

 

Bod č. 4 (presunutý pôvodný bod 3): Návrh smernice rektora o školnom a poplatkoch spojených 

so štúdiom na akad. rok 2017/2018  
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Predsedníčka Pedagogickej komisie uviedla, že s návrhom smernice a pripomienkami z fakúlt alebo od 

jednotlivých členov komisie (v tomto prípade od Zuzany Pallovej) sa mohli členovia oboznámiť 

na úložisku dokumentov AS UK a poprosila pani prorektorku, aby aj na tomto zasadnutí ešte 

informovala komisiu o Návrhu smernice rektora o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na 

akad. rok 2017/2018. Pani prorektorka veľmi podrobne informovala o výzve, ktorú rozoslala všetkým 

fakultám, ale aj o tom, že mnohé z nich svoje návrhy na zmeny neposlali. Všetky návrhy, ktoré prišli, 

boli podrobne vyhodnotené. Niektoré tak boli akceptované, niektoré iba čiastočne alebo boli 

zamietnuté. Týkalo sa to aj legislatívnych úprav. Vo všeobecnosti zhrnula, že jednotlivé fakulty majú 

špecifické poplatky, čo je predmetom rôznych diskusií. Problematickou je aj otázka znižovania alebo 

odpúšťania školného a poplatkov spojených so štúdiom, čo vyžaduje potrebu zjednotiť rozličné záujmy 

jednotlivých fakúlt. Do diskusie sa zapojila doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. a upozornila na problém 

s chápaním spodnej hranice odpúšťania školného, ako aj na potrebu individuálneho prístupu a na 

otázku odpúšťania školného pre študentov so špecifickými potrebami. V tomto smere upozornila 

predsedníčka komisie na pripomienky a návrhy, ktoré zaslala aj Zuzana Pallová a týkali sa aj kategórie 

držiteľov ZŤP, v rámci ktorej sa rozlišujú dve podoby. Doc. RNDr. Dana Pardubská ďalej otvorila 

otázku kompetencií rektora a dekanov fakúlt, na čo reagovala aj pani prorektorka. Do diskusie sa ďalej 

prihlásil RNDr. R. Kysel, PhD., ktorý uviedol, že ešte sa budú do smernice zakomponovávať aj 

pripomienky Oddelenia legislatívy a právnych služieb. V diskusii ďalej vystúpil aj Mgr. G. Fronc, prof. 

PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a pani prorektorka, ktorá ešte pripomenula problém s ISIC kartami, 

prolongačnými známkami NO ISIC a informovala ešte aj o aktuálnych otázkach týkajúcich sa 

ubytovania študentov a zamestnancov. Do diskusie sa už nikto neprihlásil a tak dala predsedníčka 

hlasovať o odporúčaní rektorovi, aby po zapracovaní pripomienok predpis vydal.  

 

Hlasovanie členov Pedagogickej komisie AS UK 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

16 12 7 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Pedagogická komisia AS UK vzala na vedomie Návrh smernice rektora o školnom a poplatkoch 

spojených so štúdiom na akad. rok 2017/2018 a odporúča rektorovi po zapracovaní pripomienok 

predpis vydať. 

 

 

Samostatné zasadnutie Vedeckej komisie AS UK 

 

Bod č. 4 (doplnený bod): Návrh rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta Múcsku, CSc. 

(s účinnosťou od 1.5.2017) a doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. (s účinnosťou od 1.4.2017) 

za členov Vedeckej rady UK 

 

V rámci tohto bodu vystúpil tajomník AS UK RNDr. R. Kysel, PhD., ktorý pripomenul, že súčasný 

prorektor doc. Mgr. Vincenta Múcska, CSc. je toho času členom Vedeckej rady UK, preto nie je 

potrebné sa k návrhu vyjadrovať.  
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Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne vzala na vedomie predložený 

návrh rektora UK. 

 

Uznesenie č. 4: 

Vedecká komisia AS UK berie na vedomie návrh rektora UK na vymenovanie doc. Mgr. Vincenta 

Múcsku, CSc. a doc. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. za členov Vedeckej rady UK. 

 

 

Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedovia komisií poďakovali prítomným za účasť a spoločné 

zasadnutie ukončili. 

 

Koniec zasadnutia:  15.30 hod. 

 

Zapísala: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 

 

 

 

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

 

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

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predseda Vedeckej komisie AS UK predsedníčka Pedagogickej komisie AS UK 
 

 


