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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  06. 12. 2017 

Zá zn a m  

z 9. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 29. novembra 2017 

 

 

Začiatok zasadnutia:   13.00 hod. 

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

(zmena miesta konania – zasadačka Vedeckej rady UK) 

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK. 

3. Štipendijný poriadok UK (prvé čítanie). 

4. Podnety členov komisie na zmeny v Študijnom poriadku UK. 

5. Rôzne. 

5.1  Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS 2017/2018. 

6. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie komisie sa z technických príčin presunulo z Auditorium maximum PraF UK do zasadačky 

Vedeckej rady UK. Otvorila ho predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá 

privítala prítomné členky a členov komisie, hostí a ospravedlnila neúčasť pani prorektorky UK RNDr. 

Zuzany Kovačičovej, PhD. Konštatovala, že komisia na začiatku zasadnutia je nie uznášaniaschopná, 

ale môže rokovať o všetkých bodoch programu (podľa prezenčnej listiny bolo na zasadnutí prítomných 

12 z 24 členov komisie, neskôr sa dostavil ešte jeden člen, no iný musel odísť, takže počet prítomných 

bol na zasadnutí stále 12). 

Predsedníčka komisie prečítala návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzvala členov 

komisie na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže nijaký návrh nezaznel, 

postupovalo sa podľa programu. 
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Bod č. 2: Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK 

Predsedníčka komisie ešte raz privítala hosťa, pani prodekanku RNDr. Kristínu Rostas, PhD. 

z FMFI UK, ktorá informovala o Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK. Pani prodekanka 

upozornila na zmenu, ktorá sa týka predovšetkým vloženia nového odseku 8 do čl. 4, ktorý znie: 

„(8) Fakulta môže umožniť doručiť namiesto písomnej prihlášky na štúdium podľa odseku 6 aj 

prihlášku na štúdium v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu (ďalej len „fakultná 

elektronická prihláška“), použitím informačného systému, ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium 

overenie jej zaevidovania v informačnom systéme odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho 

konania;8aa takto doručenú prihlášku na štúdium uchádzač nie je povinný vytlačiť a vlastnoručne 

podpísať.“ 

Okrem tejto odôvodnenej zmeny išlo ešte o niekoľko formálnych úprav, ku ktorým nezazneli nijaké 

pripomienky. Navrhovaná zmena v dodatku bola členmi komisie prijatá veľmi pozitívne s odporú-

čaním, aby sa aj iné fakulty ňou mohli inšpirovať, resp. aby sa o analogický dodatok doplnil aj Študijný 

poriadok UK. 

 

Vzhľadom na nedostatočnú účasť členov komisie (12) sa navrhlo, aby okrem prítomných členov mohli 

ostatní členovia komisie hlasovať per-rollam.  

 

Hlasovanie prítomných členov:  12 

Hlasovanie spôsobom per-rollam:    5 

Spolu:     17 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 17 9 17 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK. 

 

Bod č. 3: Štipendijný poriadok UK (prvé čítanie) 

Predsedníčka komisie informovala o ústnej informácii neprítomnej pani prorektorky RNDr. Zuzany 

Kovačičovej, PhD., ktorá poverila tajomníka AS UK pána RNDr. Róberta Kysela, PhD., aby podrobne 

predstavil návrh nového Štipendijného poriadku UK (ŠtP), nakoľko na jeho vypracovaní aj podstatnou 

mierou participoval. RNDr. Róbert Kysel, PhD. detailne vysvetlil navrhované zmeny v ŠtP, zdôvodnil 

ich a uviedol zásadné informácie ohľadom potreby daných zmien a vyzval k formulovaniu ďalších 

podnetov. Ku každej zmene sa diskutovalo osobitne, metodicky najskôr všeobecne a potom podľa 

jednotlivých článkov. Cieľom diskusie bolo sumarizovať čo najviac zmysluplných námetov, o ktorých 

sa bude ďalej diskutovať a ktoré sa môžu do ŠtP ešte zapracovať.  

 

V diskusii o podnetoch komisie najskôr vystúpil Bc. Gafurov s návrhom, aby sa o ŠtP rokovalo aj 

v medziobdobí medzi riadnymi zasadnutiami AS UK, keďže ide o veľmi dôležitý dokument, ktorý 

vyžaduje dôkladné a časovo náročné pripomienkovanie. Doc. Pardubská v rámci všeobecných 
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pripomienok poukázala na nesúlad medzi finančným a akademickým rokom, čo tiež spôsobuje nemalé 

problémy.  

V rámci pripomienkovania jednotlivých článkov vystúpili viacerí členovia komisie. Najskôr doc. 

Putala navrhol doplniť čl. 2 ods. 2 o ďalšie zdroje pre vyplácanie štipendií vrátane štipendií a odmien 

doktorandov pridaním písmena c). V následnej diskusii k čl. 6 ods. 4 písm. a) sa navrhlo nahradiť 

„aritmetický priemer dosiahnutých známok“ za formuláciu „výsledky dosiahnuté“. V čl. 6 ods. 6 sa 

navrhlo doplniť znenie „spravidla 15%“. Členovia komisie sa zároveň zhodli na tom, že by sa mal 

zverejňovať zoznam študentov, ktorým bolo pridelené motivačné jednorazové a mimoriadne 

štipendium vrátane cien a akademických pochvál rektora.  

V čl. 7 ods. 4 a 5 členovia komisie navrhli vypustiť písm. a), ďalej znenie čl. 7 ods. 7 navrhli 

prehodnotiť vzhľadom na neurčitosť údajov a v ods. 8 vymeniť poradie bodov 1. a 2., pričom treba 

zmeniť „povinné predmety“ na „povinné a povinne voliteľné predmety“. Členovia komisie ďalej 

navrhli vypustiť čl. 8, v čl. 9. odporučili ponechať slová „rektor a dekan“, v čl. 12 navrhli doplniť 

odsek 3 o prerokovanie v AS fakulty. Ďalej v čl. 13 ods. 7 ohľadom prílohy č. 1 sa konštatovalo, že by 

sa nemala uvádzať výška štipendijných prostriedkov, pretože výška akademických pochvál rektora 

a cien rektora nemá byť fixná. Treba doriešiť spôsob stanovenia výšky štipendia, nie však navrhované 

varianty.  

K čl. 15 sa rozvinula diskusia o použití podielu zo školného na UK odvádzaného Rektorátu UK 

z fakúlt a o potrebe vytvárania štipendijného fondu rektora UK na úrovni UK z vlastných zdrojov 

(čl. 15 ods. 6). Súhlas sa dosiahol s alternatívou A+B.  

Čl. 16 vyvolal nesúhlas členov komisie s takouto úpravou, pretože je v rozpore s filozofiou 

štipendijného fondu rektora UK. Posledným pripomienkovaným bol čl. 17 s návrhom upraviť názov 

článku na „Poskytovanie doktorandských štipendií“.  

Členovia komisie chápu všetky tieto podnety ako inšpiratívne pre ďalšie zapracovanie do znenia 

Štipendijného poriadku UK. Predsedníčka komisie ešte informovala o pripomienkach, ktoré písomne 

zaslala ospravedlnená členka Bc. Zuzana Pallová a ktoré sa týkali predovšetkým čl. 6 ods. 8 a čl. 7 

ods. 9. Vzhľadom na časové obmedzenie sa už špeciálne k nim nediskutovalo, ale budú umiestnené na 

elektronickom úložisku materiálov k zasadnutiu komisie. 

 

Bod č. 4: Podnety členov komisie na zmeny v Študijnom poriadku UK 

Vzhľadom na dĺžku trvania zasadnutia komisie požiadala predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica 

Plašienková, PhD. prítomných členov komisie, aby písomné pripomienky a podnety na zmeny 

v platnom Študijnom poriadku UK priebežne zasielali prorektorke UK pre študijné veci RNDr. Zuzane 

Kovačičovej, PhD. a tajomníkovi AS UK RNDr. Róbertovi Kyselovi, PhD. 

 

Bod č. 5: Rôzne 

5.1  Harmonogram zasadnutí pléna AS UK, predsedníctva a komisií v LS 2017/2018 

Ohľadom harmonogramu zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií v LS 2017/2018 sa diskusia 

nerozvinula, členovia komisie ho bez pripomienok vzali na vedomie. 

 

Bod č. 6:  Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom komisie za 

aktívnu účasť a ukončila zasadnutie. 
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Koniec zasadnutia:  16.10 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 
 


