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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  30. 04. 2018 

Zá p i s n i c a  

z 11. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 25. apríla 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. Výročná správa o činnosti UK za rok 2017. 

3. Informácia o aktuálnych zmenách v činnosti Centra ďalšieho vzdelávania UK. 

4. Vecný zámer nového Študijného poriadku UK (časti o prijímacom konaní, bakalárskom, 

magisterskom a doktorskom štúdiu, konaní vo veciach akademických práv a povinností). 

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK otvorila predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica 

Plašienková, PhD., ktorá privítala prorektorku UK pre študijné veci RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., 

prítomných členov komisie a ako hosťa prorektora UK pre legislatívu prof. JUDr. Mareka Števčeka, 

PhD. Konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná (pri otvorení zasadnutia bolo z celkového počtu 

26 členov komisie prítomných 14 členov). 

Predsedníčka komisie prečítala návrh programu zasadnutia a vyzvala členov komisie na podávanie 

návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu ani na 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: Výročná správa o činnosti UK za rok 2017 

 

Predsedníčka komisie v úvodnom slove informovala o tom, že k predloženej výročnej správe o činnosti 

UK za rok 2017 (ktorá je mimoriadne obsiahla) by sa komisia mala vyjadriť predovšetkým k častiam, 

ktoré súvisia s agendou komisie, teda najmä k častiam 3 až 6, ale samozrejme, je možné vysloviť svoje 

komentáre a pripomienky k celej správe. Hneď aj upozornila na to, že predložená správa má zatiaľ 

v úvode i v niektorých častiach záveru ponechané pasáže z minuloročnej správy (sú vyznačené modrou 

farbou), a teda sa predpokladá, že finálna verzia bude ešte zverejnená. V diskusii k správe vystúpila 

doc. Pardubská, ktorá konštatovala, že správa by mala mať viac analytický charakter, a to v kontexte 

odporúčaní, ktoré by mala obsahovať smerom k hodnoteniu niektorých činností (napr. chýba komentár 

k výsledkom rôznych rankingových rebríčkov a pod.). Kriticky sa vyjadrila tiež k tomu, že sa v správe 

pri viacerých tabuľkách uvádzajú samostatné údaje o počte žien. Ďalšia kritická námietka súvisela 

s formálnou stránkou, ktorá sa týkala nesprávnej úpravy niektorých grafov a tiež formulácie na s. 9 

písmeno e), kde sa hovorí, že UK „je povinná brániť akademické slobody...“ Doc. Pardubská navrhuje 

formuláciu, že UK „bráni akademické slobody...“. Odporučila tiež doplniť dodatočné informácie 

o činnosti Správnej rady UK a jej prínose pre UK. 

 

Po skončení diskusie predniesla predsedníčka komisie návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Výročnú správu o činnosti 

UK za rok 2017 a v znení pripomienok ju odporúča Akademickému senátu UK schváliť.  

 

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

 

Prorektorka pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., ktorá je od 19. 3. 2018 poverená na pol 

roka aj riadením Centra ďalšieho vzdelávania UK, informovala o aktuálnych zmenách, ktoré sa udiali 

v poslednom období, o základnej štruktúre a činnosti centra, o podnikateľských aktivitách, nových 

kurzoch pre verejnosť, starosť o zahraničných Slovákov a pod. Diskusia sa rozprúdila predovšetkým 

o námetoch na využitie budovy v Modre, o kurzoch, ktoré by sa tam mohli pre zamestnancov 

realizovať (vrátane školení a výjazdových zasadnutí), o potrebe prepojenia činnosti centra s fakultnými 
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aktivitami, a tým aj „zrevitalizovaní“ zariadenia v Modre. Prorektorka informovala aj o potrebe zmeny 

názvu súčasného Centra ďalšieho vzdelávania UK na prípadné Centrum celoživotného vzdelávania. 

Do diskusie sa zapojili prof. Plašienková, doc. Pardubská, doc. Putala.  

 

Po skončení diskusie predniesla predsedníčka komisie návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Informáciu o aktuálnych 

zmenách v činnosti Centra ďalšieho vzdelávania UK.  

 

Bod č. 4: Vecný zámer nového Študijného poriadku UK (časti o prijímacom konaní, 

bakalárskom, magisterskom a doktorskom štúdiu, konaní vo veciach akademických práv 

a povinností) 

 

V rámci tohto bodu najskôr pani prorektora RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. objasnila vecný zámer 

nového Študijného poriadku UK, zvlášť potrebu zosúladiť rozdiely medzi vysokoškolským zákonom 

a Študijným poriadkom UK. Konkrétne detaily navrhovaných kľúčových zmien predstavil tajomník 

AS UK RNDr. Robert Kysel, PhD., ktorý sa významnou mierou podieľal na príprave nového ŠP UK.  

V diskusii najprv prof. Plašienková uviedla, že o mnohých navrhovaných zmenách sa už diskutovalo 

viackrát (aj v komisii a aj na stretnutiach menších pracovných skupín) a predložený variant ŠP UK, 

ktorý sa týka predovšetkým časti o prijímacom konaní, bakalárskom, magisterskom a doktorskom 

štúdiu, je už relatívne uceleným dokumentom, je potrebné doladiť už iba niektoré sporné, resp. 

otvorené otázky, o ktorých by sa malo na zasadnutí diskutovať. V rozprave vystúpil Bc. Askar Gafurov, 

ktorý upozornil na otvorenú otázku ohľadom rovnakého hodnotenia (kreditovania) toho istého 

predmetu v rôznych stupňoch (resp. programoch) štúdia. Zaznel návrh, aby sa usmerňovalo cez 

štandardy študijného programu a pri odlišnostiach riešila situácia radšej samostatným predmetom, než 

tým istým kreditovaním. Doc. Putala tiež navrhol, aby sa na UK postupovalo pri navrhovaní zmien 

v ŠP UK v potrebnej časovej súslednosti a nečakalo sa na schválenie vysokoškolských zákonov. 

Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. upozornila aj na potrebu schválenia nového 

Disciplinárneho poriadku UK pre študentov. Prítomní sa zhodli na tom, že je potrebné pokračovať 

v príprave zmien v ŠP UK a nečakať na schválenie novely VŠ zákona a zákona o vnútornom systéme 
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zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. 

 

Po skončení diskusie predniesla predsedníčka komisie návrh uznesenia a dala o ňom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 14 8 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie vecný zámer nového 

Študijného poriadku UK. 

 

Bod č. 5: Rôzne 

Podpredseda komisie doc. RNDr. Martin Putala, PhD. informoval o stanoviskách RVŠ, ktoré predniesol  

na stretnutí s pani ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR a niektorých záveroch, ktoré 

zo stretnutia vyplynuli. Týkali sa nastavenia štandardov kvality vzdelávania na vysokých školách 

a aktuálnych legislatívnych procesoch. 

 

Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným členom komisie 

a hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 14.50 hod. 

 

 

Zapísali:  

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.  

 

  

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

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


