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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  14. 10. 2019 

Z á p i s n i c a  

zo 17. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 2. októbra 2019 

 

Začiatok zasadnutia:   14.00 hod. 

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

  

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Študijný poriadok UK. 

3. Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK  

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

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

Plašienková, PhD., ktorá privítala prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., prorektora UK pre vedu, 

výskum a doktorandské štúdium, členky a členov komisie a prítomných hostí. Ospravedlnila neúčasť 

pána rektora prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. a pani prorektorky RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD. 

Konštatovala, že komisia nie je uznášaniaschopná (pri otvorení zasadnutia bolo z celkového počtu 23 

členov komisie prítomných 11).  

Predsedníčka komisie prečítala návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzvala 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: Študijný poriadok UK 

Predsedníčka komisie požiadala najskôr pána prorektora prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., aby 

uviedol materiál a informoval o procese doterajšieho spracovania pripomienok, prípadne ďalšom 

postupe pri ich zapracovaní po dnešnom zasadnutí komisie. Zároveň navrhla, aby sa postupovalo  

podľa jednotlivých článkov v ŠP UK a mohli sa prezentovať ešte aj pripomienky (prípadne otázky), 

ktoré prišli z niektorých fakúlt (PRIF UK a FMFI UK). Diskutovalo sa najskôr o čl. 2, čl. 4, čl. 10, čl. 

11, čl. 12, čl. 13, čl. 17, čl. 20, čl. 42. Ku všetkým vzneseným pripomienkam alebo otázkam sa okrem 

pána prorektora a dr. Káčeríka vyjadrovali nielen členky a členovia komisie, ale aj hostia (zástupcovia 

fakúlt – prodekanka FMFI RNDr. K. Rostás, PhD., dekan FiF UK prof. M. Zouhar, PhD.) Už pri 

diskusii o čl. 2 a otázke, či je vhodný odkaz na Štatút UK, pán prorektor uviedol, že bola prijatá kratšia 

verzia ŠP (ktorou je potrebné sa riadiť) a dr. Káčerík dodal, že priamy odkaz na štatút UK je potrebné 

preto vypustiť. Toto odporúčanie bolo konsenzuálne prijaté. Podobne sa postupovalo pri každom 

článku a tak sa presne vyjasnilo, čo si ešte môžu fakulty upraviť vo svojich ŠP. Veľmi dôležitý bol 

preto najmä čl. 42, ktorý umožňuje fakultám zohľadniť špecifiká. V rámci neho zostalo ešte niekoľko 

otvorených otázok (napr. ods. 2, písm. z), ktoré budú predmetom diskusie užšieho vedenia UK (rektor, 

prorektor, prorektorka) so zástupcami fakúlt. V rámci diskusie sa ešte rokovalo aj o zmenách v rámci 

jednotlivých príloh k ŠP UK a zmeneného počtu kreditov kontrolných etáp štúdia. Komisia sa 

konsenzuálne zhodla na zapracovaní navrhovaných pripomienok a odporúčala, aby sa otvorené, resp. 

nedoriešené otázky stali už iba predmetom diskusie užšieho vedenia UK. Ide o nasledovné: 

- čl. 2 (odkaz na akademické práva a povinnosti študentov): vypustiť priamy odkaz na Štatútu 

UK, aby pri úprave Štatútu nebolo nevyhnutné upravovať odkaz v ŠP. 

- čl. 4, v ods. 9 (ospravedlnenie členov AS a ŠRVŠ): vypustiť „bez zadania náhradnej úlohy“. 

- čl. 10, ods. 3 (zápis náhradného povinne voliteľného predmetu): slovo „neposudzuje“ nahradiť 

slovom „posudzuje“. 

- čl. 11, ods. 1: Doplniť spôsob výpočtu váženého študijného priemeru. 

- čl. 12, ods. 4 (povinný počet vypísaných termínov): vypustiť slovo „riadne“, aby text nebol 

v rozpore s právomocou fakúlt nerozlišovať riadne a opravné termíny (čl. 42, ods. 2, písm. o)) 

- čl. 13, ods. 6, čl. 20 a čl. 41, písm. b): doriešiť počet uznateľných kreditov na účely kontrolných 

etáp štúdia a prerušenie štúdia bez ukončenia kontrolnej etapy v užšom vedení UK pre 

rozdielnosť názorov. 

- čl. 42, ods. 2: doplniť nové písmeno, ktoré dá fakultám právomoc upraviť podmienku prechodu 

na konverzné programy odlišne od čl. 17, ods. 3 (teda aj do určitého termínu po začatí 

semestra), 

- čl. 42, ods. 2, písm. z): doriešiť uznávanie predmetov z riadne ukončeného štúdia. 



3 

Po skončení rozpravy predsedníčka komisie vzhľadom na to, že komisia nebola uznášaniaschopná, 

navrhla, aby sa konsenzuálne prijalo uznesenie, že po finálnom zapracovaní pripomienok komisia 

odporúča Študijný poriadok UK predložiť na schválenie na pléne AS UK.  

 

Bod č. 3: Dodatok č. 1 k Štatútu JLF UK  

Predsedníčka komisie požiadala dr. Káčeríka, či by sa za OLP mohol vyjadriť k predloženému dodatku, 

nakoľko z hľadiska kompetencie komisie k predloženému Dodatku Štatút JLF UK nie sú nijaké 

námietky. Dr. Káčerík uviedol, že predložený dodatok je už opravenou verziou, a tak mohla komisia 

vziať túto informáciu na vedomie. Doc. Pardubská pripomenula, že je potrebné vyžadovať pri 

posudzovaní takýchto materiálov farebné vyznačenie zmien v pôvodnom texte za účelom prehľadného 

zhodnotenia.  

 

Bod č. 4: Rôzne. 

V rámci toho bodu informoval doc. RNDr. M. Putala, PhD. o návrhu Vyhlášky MŠVVaŠ SR o CREPČ 

a CREUČ, ktorá bola predložená na pripomienkové konanie do 14.10.2019. Keďže prináša nový 

spôsob klasifikácie publikácií, vzniknú problémy s komplementaritou výstupov v jednotlivých verziách 

CREPČ. Ďalšie pripomienky sa týkajú uznávania citácií v habilitačných prácach (lebo táto sa 

nepovažuje sa samostatné vedecké dielo) a neprimeraného rozsahu vyžadovanej dokumentácie pre časť 

celku (napr. doložiť obsah a pod. aj u verejne dostupných časopisov). Do tohto bodu sa viac nikto 

neprihlásil.  

 

Bod č. 4: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  16.00 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 
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