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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   05. 10. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 13. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 03. 10. 2018 

 

 

Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka Vedeckej rady UK (Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, ) 

 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu Zásady rigorózneho konania na UK. 

3. Informácia o činnosti Centra ďalšieho vzdelávania UK. 

 ústne informuje: RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre študijné veci 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

Zasadnutie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK viedol podpredseda komisie doc. RNDr. Martin 

Putala, PhD. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK otvoril jej podpredseda doc. RNDr. Martin Putala, 

PhD., ktorý privítal prítomných členov komisie, prorektorku UK pre študijné veci a tajomníka AS UK. 

Konštatoval, že komisia nie je uznášaniaschopná (na začiatku zasadnutia bolo z celkového počtu 

22 členov komisie prítomných 10 členov). 

 

Podpredseda komisie predniesol návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov 

komisie a hostí na podávanie návrhov na zmenu alebo doplnenie navrhnutého programu zasadnutia. 

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. 

Príchodom ďalšieho člena komisie je komisia od 13.15 uznášaniaschopná (z celkového počtu 22 členov 

komisie bolo prítomných 12 členov). 
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Bod č. 2: Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu Zásady rigorózneho konania na UK. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prezentovala návrh vnútorného 

predpisu Zásady rigorózneho konania na UK a stručne predstavila zásadné zmeny v dokumente: 

zavedenie lehoty na predloženie rigoróznej práce a zosúladenie terminológie s pripravovaným novým 

Študijným poriadkom UK. Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. prezentoval dôvody na zmenu, 

ktorými sú súlad s pripravovaným Študijným poriadkom UK, zníženie administratívnej náročnosti 

rigorózneho konania a súlad zaužívanej praxe na fakultách a platných zásad rigorózneho konania.  

Po úvodnom predstavení dokumentu prebehla diskusia k problematike opisu študijných odborov, ktorý 

zjednocuje obsah a náplň jednotlivých študijných odborov nezávisle na vysokej škole alebo univerzite, 

ktoré v rámci nich ponúkajú študijné programy. Diskusie sa zúčastnili prorektorka UK pre študijné veci 

RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., podpredseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK doc. RNDr. 

Martin Putala, PhD. a tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. Následne podpredseda komisie doc. 

RNDr. Martin Putala, PhD. prezentoval prerokovávaný dokument spolu s pripomienkami, ktoré obdržal 

pred zasadnutím komisie a vyzval členov komisie a hostí k diskusii k jednotlivým bodom. 

Prerokovávané boli body týkajúce zastavenia rigorózneho konania v prípade straty práva fakulty konať 

rigorózne skúšky a komisia navrhla doplniť ustanovenie o vrátení poplatkov. V časti prihlášky na 

rigoróznu skúšku komisia navrhuje zmeniť „názov témy“ na „návrh názvu témy“ a z príloh vypustiť 

nostrifikačnú doložku, keďže táto sa týka len maturitných vysvedčení. Nasledovala diskusia k tomu, či 

minimová práca môže byť zároveň rigoróznou prácou, z ktorej vyplynulo, že nie sú prekážky, ktoré by 

tomu bránili. Komisia na návrh FaF UK navrhla vypustiť užšiu definíciu oponenta rigoróznej práce. 

Diskutovaná bola aj povinnosť predloženia úhrady poplatku za vydanie diplomu, z ktorej vyplynulo, že 

tento poplatok ostáva ponechaný a je potrebné pomenovať ho a tým odlíšiť od poplatku za rigorózne 

konanie. V závere tejto časti prebehla diskusia k možnosti uchádzať sa o rigorózne konanie 

absolventom s titulom magister a inžinier (inžinieri sa nemôžu uchádzať). Uchádzači s titulom zo 

zahraničnej vysokej školy môžu mať uznanú rovnocennosť dokladu o vzdelaní s magisterským titulom 

a uchádzať sa tak o rigorózne konanie, čo vedie k pozitívnej diskriminácii zahraničných uchádzačov.  

Komisia v súlade s čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala uznesenie: 

Uznesenie č. 1: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK  

I. predložený materiál berie na vedomie, 

II. odporúča do materiálu zapracovať pripomienky členov komisie.  

 

Bod č. 3: Informácia o činnosti Centra ďalšieho vzdelávania UK. 

Tento bod predložila a informovala o činnosti Centra ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) prorektorka 

UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. Riadením CĎV UK je poverená Mgr. Tatiana 

Ilavská, PhD., pod ktorej vedením prebehol projekt ozdravenia, ktorý zahŕňal plnenie záväzkov UK 

v oblasti informačnej vzdelanosti, jazykovej prípravy cudzincov, vzdelávaním dospelých 

a kontinuálnym vzdelávaním učiteľov základných a stredných škôl. Prorektorka tiež informovala 

o problémových oblastiach CĎV UK, ktorými sú technicko-materiálne vybavenie Študijného a 

kongresového strediska v Modre - Harmónii. Tiež uviedla, že vzdelávanie zahraničných študentov je 

pod dohľadom zo strany cudzineckej polície, pretože bezplatné štúdium v slovenskom jazyku 
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umožňuje zjednodušený vstup do Európskej únie.  

Komisia v súlade s čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala uznesenie: 

Uznesenie č. 2: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie informáciu prorektorky 

UK pre študijné veci o činnosti Centra ďalšieho vzdelávania UK. 

 

Bod č. 4: Rôzne 

V bode rôzne informovala prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. 

o aktuálnych otázkach a medializovaných problémoch na UK, konkrétne o ubytovaní študentov 

rôzneho pohlavia na spoločných internátnych izbách / bunkách. Zdôraznila, že takéto ubytovanie je 

vždy na báze dobrovoľnosti a pripomenula, že problém spôsobuje nevyužitie lôžok z dôvodu 

blokovania izieb / buniek výhradne študentmi jednej fakulty. Ďalej informovala o budove Pedagogickej 

fakulty UK na Šoltésovej ulici, ktorá je v rekonštrukcii a dočasne spôsobuje problém s kontaktnou 

výučbou predmetov. Niektoré fakulty nepodali včas žiadosť o reakreditáciu študijných programov 

(učiteľstvo hudby, fínsky jazyk, ...)  a stratili právo udeľovať absolventom týchto študijných programov 

zodpovedajúci akademický titul.  

 

Bod č. 5: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda komisie poďakoval prítomným členom komisie a 

hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 14.32 hod. 

Zapísala: 

Ing. Veronika Miťková, PhD. 

 

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

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 podpredseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


