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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  17. 03. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 10. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 14. marca 2018 

 

 

Začiatok zasadnutia:   13.00 hod. 

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

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018). 

3. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 

4. Informácia o príprave nového Študijného poriadku UK. 

5. Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam na UK na rok 2018 

(rozdelenie dotácie v podprogramoch 077 11, 077 12, 077 15). 

6. Správa o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK za rok 2016. 

7. Rôzne 

8. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK v zastúpení ospravedlnenej predsedníčky komisie 

prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. otvoril podpredseda komisie doc. RNDr. Martin Putala, PhD., 

ktorý privítal prítomných členov komisie, prorektorku UK pre študijné veci RNDr. Zuzanu 

Kovačičovú, PhD. a prorektora UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. 

RNDr. Petra Mocza, DrSc. Konštatoval, že komisia je uznášaniaschopná (pri otvorení zasadnutia bolo 

z celkového počtu 26 členov komisie prítomných 17 členov). 

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

komisie na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu alebo doplnenie 

programu zasadnutia nezaznel, komisia podľa čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala 

podľa programu uvedenom na pozvánke. 
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Bod č. 2:  Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018) 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. v úvodnom slove informovala 

o dôvodoch pre vypracovanie nového Štipendijného poriadku UK. Najdôležitejším dôvodom bola 

potreba jeho zosúladenia so zákonom o vysokých školách a zabezpečiť to, aby sa každoročne nevracali 

účelové prostriedky na motivačné štipendiá späť do štátneho rozpočtu (za rok 2016 bola vrátená čiastka 

17 tis. €, o ktorú bola krátená účelová dotácia na motivačné štipendiá pre rok 2017). Taktiež sa 

navrhuje prerozdeliť čiastku 50 tis. € fakultám UK podľa trojročného priemeru priznaných ocenení 

rektora UK. Táto čiastka bola v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 

súčastiam na UK doposiaľ ponechávaná na Rektoráte UK za účelom priznávania štipendií spojených 

s akademickými pochvalami rektora UK a cenami rektora UK za vynikajúcu záverečnú prácu, 

Mimoriadne štipendium spojené s ocenením rektora UK bude priznávať dekan príslušnej fakulty UK. 

Ďalej dochádza k precizovaniu dôvodov pre priznávanie jednotlivých druhov štipendií. Komplexne sa 

upravuje priznávanie doktorandských štipendií a druhy zvýšenia doktorandských štipendií. Na nový 

Štipendijný poriadok UK bude nadväzovať metodický pokyn o spôsobe priraďovania kódov v AIS 

a CRŠ k jednotlivým druhom štipendií. Prorektorka na záver úvodného slova zdôraznila, že nový 

Štipendijný poriadok UK je potrebné vnímať v komplexe snahy o zamedzenie každoročne sa 

opakujúcich nezrovnalostí medzi evidenciou štipendií v CRŠ, AiS a ekonomickom informačnom 

systéme. 

 

RNDr. Eva Viglašová sa opýtala, či je dotácia na doktorandské štipendiá a na zvýšenie doktorandských 

štipendií účelovo poskytovaná. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. odpovedala, že táto dotácia je 

neúčelová, ale napríklad dotácia pre špičkové vedecké tímy, z ktorej možno poskytnúť zvýšenie 

doktorandského štipendia, je účelovou dotáciou. 

 

Bc. Zuzana Pallová poukázala na problém, že návrh Štipendijného poriadku UK neobsahuje spôsob, 

akým sa študent môže domáhať svojho práva v prípade, keď sa domnieva, že mu malo byť priznané 

prospechové štipendium. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. reagoval, že písomná pripomienka k predmetnej veci 

bola akceptovaná a do návrhu Štipendijného poriadku UK bolo doplnené ustanovenie o tom, že fakulta 

musí zverejniť spôsob, akým sa študent, ktorý sa cíti poškodený nepriznaním prospechového štipendia, 

môže domáhať svojich práv (napr. formou osobnej návštevy študijného oddelenia). 

 

MUDr. Tomáš Šimurda upozornil na problém, že na JLF UK boli pred niekoľkými mesiacmi interným 

doktorandom odňaté príplatky za prácu v zdraviu škodlivom prostredí, v návrhu Štipendijného 

poriadku UK je však tento príplatok uvedený. 

Tajomník AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. reagoval, že zvýšenie doktorandského štipendia 

v sume zodpovedajúcej príplatku za prácu v zdraviu škodlivom prostredí nie je právne nárokovateľné, 

fakulta ho však môže poskytovať (obdobne ako zvýšenie doktorandského štipendia z dôvodu 

kvalitného plnenia vedeckých úloh, pedagogických úloh alebo z grantových prostriedkov). 

 

Ing. Veronika Miťková, PhD. navrhla v čl. 3 ods. 3 slová „zdravotným postihnutím“ nahradiť slovami 

„zdravotným znevýhodnením“. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. pripomienku akceptovala. 
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[Poznámka: Pripomienka napokon nebola akceptovaná z dôvodu, že čl. 3 ods. 3 je ustanovenie 

doslovne prevzaté z § 96 ods. 3 zákona o vysokých školách. Akceptovanie pripomienky by spôsobilo 

nesúlad medzi zákonom o vysokých školách a novým Štipendijným poriadkom UK. Ako na zasadnutí 

Právnej komisie AS UK upozornil Mgr. Róbert Zsembera, v pedagogike sa rozlišujú pojmy „zdravotné 

postihnutie“ a „zdravotné znevýhodnenie“.] 

 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Martin Putala, PhD. odporučil v čl. 18 ods. 2 doplniť nový dôvod pre 

zvýšenie doktorandského štipendia, a to pre prípad, keď je doktorandské štipendium financované 

z externých zdrojov (napr. v podobe účelového daru právnickej osoby alebo fyzickej osoby) alebo 

z účelovej dotácie inej ako na dotácia na Špičkové tímy, ktorá by mohla byť pridelená. 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. upozornila, že doktorandské 

štipendium nepodlieha dani z príjmov, zvyšovanie doktorandského štipendia z rôznych dôvodov môže 

byť v nesúlade s daňovou legislatívou. Problematické je aj zvyšovanie doktorandského štipendia 

v prípadoch, keď doktorand vykonáva vedeckú, pedagogickú alebo inú činnosť nad rámec svojich 

povinností vyplývajúcich z doktorandského štúdia. V takom prípade môže ísť o obchádzanie 

ustanovení Zákonníka práce o závislej práci, ktorá môže byť vykonávaná iba v pracovnom pomere, 

resp. na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. podporil pripomienku podpredsedu komisie. Požiadal však 

prorektorku UK pre študijné veci, aby predmetnú pripomienku prerokovala s Oddelením legislatívy 

a právnych služieb Rektorátu UK. 

 

Členom komisie bol zaslaný materiál obsahujúci vyhodnotenie medzifakultného pripomienkového 

konania, nie všetky pripomienky fakúlt mohli byť akceptované. 

 

Po skončení rozpravy predniesol podpredseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 22 12 22 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť Štipendijný poriadok UK (účinný od 1. septembra 2018) v znení pripomienok prednesených 

na zasadnutí komisie. 

 

 

Bod č. 3:  Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018) 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. v úvodnom slove informovala, že 

predmetom dodatku je spôsob priznávania motivačných štipendií spojených s udelením akademickej 

pochvaly rektora UK za príkladné plnenie študijných povinností a ceny rektora UK za vynikajúcu 

diplomovú prácu. Listinu o udelení ocenenia bude naďalej podpisovať rektor UK, príslušné štipendium 

však prizná dekan príslušnej fakulty UK. Prorektorka detailnejšie informovala o spôsobe oceňovania 

študentov a absolventov rektorom UK a o plánoch, aby v budúcnosti boli týmto študentom 

poskytované štipendiá z vlastných zdrojov UK (podľa § 97 zákona o vysokých školách). 
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Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Podpredseda komisie predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 23 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku UK (účinnému do 31. augusta 2018). 

 

 

Bod č. 4:  Informácia o príprave nového Študijného poriadku UK 

Prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. informovala o aktuálnom stave 

prípravy nového Študijného poriadku UK. Materiál pripravuje expertná skupina, cieľom je zosúladiť 

Študijný poriadok UK so zákonom o vysokých školách. Medzi otvorené problémy patrí definícia 

váženého študijného priemeru a hodnotenie štátnych skúšok. Podstatnou zmenou bude scelenie úpravy 

doktorandského štúdia do spoločnej časti (priblíženie sa vnútornému predpisu spred roka 2013). 

 

Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala uznesenie v znení: 

 

Uznesenie č. 3: 

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

prorektorky UK pre študijné veci o príprave nového Študijného poriadku UK. 

 

 

Bod č. 5:  Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam na UK 

na rok 2018 (rozdelenie dotácie v podprogramoch 077 11, 077 12, 077 15) 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o zmenách v návrhu metodiky 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam na UK na rok 2018 voči metodike 

schválenej pre rok 2017, a to pre oblasť podprogramu 077 12 vysokoškolská veda a technika.  

 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. upozornila na potrebu opráv štylistických a formálnych chýb (napr. 

nesprávne uvedený rok 2017 namiesto správneho roku 2018) v dokumente. Opýtala sa, aké aktivity sa 

uskutočňujú v priestoroch Vedeckého parku UK, keďže o jeho činnosti je nedostatok informácií. 

Doc. PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. upozornila, že dotácia pre UVP UK oproti roku 2017 narástla. 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. informoval, že finančná čiastka 460 tis. € je určená na pokrytie 

prevádzkových nákladov budovy Vedeckého parku UK. V blízkej dobe sa očakáva preplatenie 

prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Vedecký park UK má v metodike pridelené finančné 

prostriedky aj za výkonovú zložku (publikačné výstupy). 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, 

DrSc. informoval, že Vedenie UK doposiaľ neprijalo rozhodnutie, ako sa budú započítavať publikácie 
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pre Vedecký park UK. Predmetná otázka bola konzultovaná s Akademickou knižnicou UK, ktorá však 

aktuálne nedokáže publikačné výstupy pre Vedecký park UK rozčleniť. 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. odporučil, aby publikácie pre Vedecký park UK napočítavali 

obdobným spôsobom ako publikácie autorov z viacerých fakúlt UK. Podporil návrh, aby bol oslovený 

riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. za účelom vyriešenia tohto problému. 

 

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. upozornil na problém vysokej váhy abstraktov. Ďalej upozornil na 

skutočnosť, že v zahraničí sa osobitne nehodnotia karenty, ale publikácie podľa impakt faktoru 

časopisu.  

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doplnil, že váha abstraktov je približne 1/50 váhy publikácií 

typu ADC a ADM. Kvalita publikácií sa hodnotí prostredníctvom kvartilu časopisu. 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Matin Putala, PhD. informoval, že v prílohe č. 3 metodiky sú 

vymedzené množiny oblastí výskumu a váhy jednotlivých skupín publikačných výstupov. 

 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. upozornila na problém s hodnotením príspevkov na domácich 

a zahraničných konferenciách. Či je konferencia domácou alebo zahraničnou sa neposudzuje podľa 

účastníkov konferencie, ale podľa miesta konania konferencie. 

 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Matin Putala, PhD. konštatoval, že snahou metodiky by mala byť 

preferencia významných vedeckých výsledkov. 

 

Po skončení rozpravy predniesol podpredseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za Proti zdržal sa výsledok 

26 23 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK 

schváliť Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam na UK na rok 

2018. 

 

 

Bod č. 6:  Správa o vedeckovýskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK za rok 2016 

Materiál v úvodnom slove predstavil prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské 

štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. Správa je súborom parciálnych indikátorov a údajov 

dôležitých pre riadenie fakúlt UK. Približne 80 % publikácií autorov z UK nie je nikdy citovaných, UK 

má na to, aby tento parameter zlepšila. Veľké množstvo publikačných výstupov UK nevstupuje do 

metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám, avšak na ich prípravu sa venuje čas, ktorý by bolo 

možné produktívnejšie využiť na písanie hodnotených publikačných výstupov. Podstatnou záležitosťou 

je „viditeľnosť“ autorov z UK, t. j. publikovanie prác evidovaných v databázach CC, WoS a Scopus. 

Ročne by mal autor z UK vyprodukovať jednu dobrú publikáciu, teda publikáciu, ktorá je citovaná a 

ovplyvnila svetovú vedu. V roku 2016 vyprodukovalo 1307 autorov UK v priemere 1,17 CWS 

publikácie na autora. Na UK však pôsobia docenti a profesori, ktorí sa nevyskytujú v databázach WoS 

a Scopus. Po prekonaní problémov s údajmi na personálnych oddeleniach fakúlt UK sa plánuje plošné 
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zavedenie Researcher ID pre tvorivých pracovníkov UK. Následne bude odporučené, aby si tvoriví 

pracovníci vytvorili konto na Google Scholar (eviduje publikácie viditeľné na webe), čo napomôže aj 

tvorivým pracovníkom z humanitných odborov.  

 

Doc. RNDr. Michal Greguš, PhD. sa opýtal, ako sa bude postupovať v prípade tvorivých pracovníkov 

s už vytvoreným Researcher ID a Google Scholar kontami. 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, 

DrSc. odpovedal, že túto skutočnosť zistia pracovníčky Akademickej knižnice UK, duplicitné kontá 

vytvárané nebudú. 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doplnil, že konto na Google Scholar má vytvorených 1370 

autorov UK, z čoho veľké množstvo predstavujú mladí tvoriví pracovníci. 

 

Bc. Askar Gafurov sa opýtal, akú mieru citovanosti prác dosahujú iné vysoké školy. 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, 

DrSc. odpovedal, že na dominantnej odozve sa podieľa 20 % tvorivých pracovníkov, ide o všeobecné 

pravidlo platné celosvetovo (s výnimkou špičkových univerzít). 

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. upozornil na problém, že dáta o citovanosti sú pravdepodobne 

čerpané z databázy evidencie publikačnej činnosti zamestnancov UK. Nie všetci tvoriví pracovníci si 

však svoje citácie dávajú evidovať v uvedenej databáze, reálna miera citovanosti prác môže byť vyššia. 

 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. uviedla, že chápe potrebu podporovať špičkových tvorivých 

pracovníkov. Nepríde jej však férové ostatných tvorivých pracovníkov považovať za zbytočných. Títo 

tvoriví pracovníci môžu vykonávať činnosti, ktoré sú na prospech špičkovým tvorivým pracovníkom, 

prípadne vykonávať iné činnosti dôležité pre UK. Upozornila na absenciu „publikačnej základne“ pre 

doktorandov, osobne za hodnotnejšiu považuje samostatnú publikáciu doktoranda (hoci aj v menej 

významnom časopise alebo v podobe konferenčného príspevku) než pripísane doktoranda na 

publikáciu jeho školiteľa. 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, 

DrSc. reagoval, že žiadne skutočnosti nemožno hodnotiť len ako biele alebo len ako čierne. 

 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. v reakcii na materiál navrhujúci spôsob hodnotenia výsledkov 

výskumu na vysokých školách odporučila, aby bol uvedený materiál prerokovaný s pedagogickými 

fakultami (problematika učiteľských publikácií), keďže ich zástupca nebol členom pracovnej skupiny, 

ktorá materiál pripravovala. Ďalej sa opýtala, akým spôsobom bude do hodnotenia výsledkov výskumu 

započítavaná tvorba softvéru, pretože v pracovnej skupine nebol ani informatik. 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, 

DrSc. reagoval, že všetky uvedené námietky boli pri tvorbe dokumentu vzaté do úvahy, súčasťou 

hodnotenia sú napr. patenty. Veľkosť pracovnej skupiny bola limitovaná požiadavkami MŠVVaŠ SR, 

avšak jej zloženie reflektovalo odlišnosti humanitných, spoločenskovedných, prírodovedných 

a umeleckých vedných disciplín. Predložený dokument je flexibilný, citlivý a nastaviteľný na rôznu 

úroveň (SR, svet, jedna univerzita). 

 

Prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc. informoval, že tvoriví pracovníci JLF UK sú odmeňovaní podľa 

Hirschovho indexu. Tento spôsob odmeňovania považuje za motivujúci pre tvorivých pracovníkov, ak 

budú na sebe pracovať a publikovať, ich plat bude rásť. 
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Komisia podľa čl. 40 ods. 8 Rokovacieho poriadku AS UK konsenzuálne prijala uznesenie v znení: 

 

Uznesenie č. 5: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Správu o vedecko-

výskumnej činnosti a doktorandskom štúdiu na UK za rok 2016. 

 

 

Bod č. 7:  Rôzne 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval, že MŠVVaŠ SR pristúpilo 

k finalizácii Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (Učiace sa Slovensko) z podoby 

expertného materiálu do podoby oficiálneho materiálu, ktorý bude aplikovaný na vzdelávaciu politiku. 

Taktiež prebieha finalizácia návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania 

a návrhu novely zákona o vysokých školách, práca na dokumentoch prebieha v expertných skupinách 

za účasti zástupcov orgánov reprezentácie vysokých škôl. Východiskovou podobou legislatívnych 

návrhov je stav po medzirezortnom pripomienkovom konaní z leta 2017. Akreditačný proces sa bude 

uskutočňovať na základe princípov súčasnej komplexnej akreditácie, bude však prebiehať v gescii 

Akreditačnej agentúry, ktorej činnosť bude personálne a aj z hľadiska rozhodovacích právomocí 

nezávislá od MŠVVaŠ SR. 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, 

DrSc. upozornil, že ak nebudú akreditačné štandardy nastavené dostatočne prísne, môže to spôsobiť 

zhoršenie kvality vzdelávania na vysokých školách oproti súčasnému stavu. 

 

Doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. opätovne upozornila na problém nedostatočnej informovanosti 

o činnosti Vedeckého parku UK. Navrhla, aby na nasledujúce zasadnutie komisie alebo pléna AS UK 

bol pozvaný riaditeľ Vedeckého parku UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. za účelom podania informácie 

o činnosti Vedeckého parku UK za uplynulé obdobie. Na zasadnutie komisie by taktiež mohla byť 

predložená výročná správa o činnosti Vedeckého parku UK za rok 2017. 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Martin Putala, PhD. vyslovil názor, že agendou Pedagogickej 

a vedeckej komisie AS UK by mala byť otázka vedeckej profilácie Vedeckého parku UK, kým agendou 

Finančnej komisie AS UK by malo byť hospodárenie Vedeckého parku UK. 

Prorektor UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, 

DrSc. podporil návrh, aby si komisia a AS UK vyžiadali o činnosti Vedeckého parku UK za uplynulé 

obdobie podrobnejšie informácie. 

 

Po skončení rozpravy predniesol podpredseda komisie návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK žiada predložiť základnú informáciu 

o činnosti Vedeckého parku UK na najbližšom zasadnutí Akademického senátu UK. 
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Bod č. 8:  Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda komisie poďakoval prítomným členom komisie a 

hosťom za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  14.37 hod. 

 

 

Zapísal:  

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (tajomník AS UK) 

 

 

 

  

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

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

 podpredseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


