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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  21. 06. 2019 

Z á p i s n i c a  

zo 16. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 12. júna 2019 

 

 

Začiatok zasadnutia:   12.30 hod. 

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

  

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 

2. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave  

(predkladá: RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie). 

3. Rôzne. 

4. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

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

Plašienková, PhD., ktorá privítala prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., rektora UK, RNDr. Zuzanu 

Kovačičovú, PhD., prorektorku UK pre vzdelávanie, prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., prorektora 

UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, členky a členov komisie a prítomných hostí. 

Konštatovala, že komisia je uznášaniaschopná (pri otvorení zasadnutia bolo z celkového počtu 26 

členov komisie prítomných 14 členov, neskôr sa dostavili ešte dvaja členovia).  

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. 

 

Bod č. 2: Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Predsedníčka komisie požiadala najskôr pani prorektorku RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., aby 

v úvodnom slove informovala o dodatku k Štipendijnému poriadku UK a dôvodoch, ktoré viedli 

k potrebným zmenám. Zároveň predsedníčka uviedla, že od RNDr. R. Kysela, PhD. prišli písomne 
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otázky a pripomienky k niektorým častiam dodatku a k návrhom o spôsoboch informovania 

akademickej obce, a tiež dodala, že na vznesené otázky pripomienky prišli aj písomné odpovede z OLP 

RUK od JUDr. M. Káčeríka (pozri prílohu zápisnice).  

Ako prvý reagoval pán rektor prof. JUDr. Marek Števček, PhD., ktorý požiadal členov komisie, aby 

spolupracovali s vedeniami fakúlt pri pripomienkovaní materiálov predkladaných na zasadnutia 

komisie. Návrh dodatku má predovšetkým technickú povahu a zosúlaďuje Štipendijný poriadok UK 

s novelami zákona o vysokých školách prijatými v rokoch 2018 a 2019. Doc. Pardubská uviedla, že je 

potrebné sa venovať aj iným otázkam ohľadom priznávania štipendií než tým, ktoré sú zahrnuté 

v dodatku. Pán rektor dodal, že nie je možné všetky zmeny riešiť hneď naraz, ale riešia sa podľa ich 

naliehavosti.  

Predsedníčka komisie vyzvala dr. Kysela, aby v prípade potreby ešte reagoval na odpovede zo strany 

OLP na jeho otázky a pripomienky, pričom dr. Káčerík zároveň uviedol, čo sa už zapracovalo. 

V diskusii sa ďalej otvorila najmä otázka štipendií priznávaných za akademické pochvaly rektora a 

ceny rektora, o čom hovorila prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičovú, PhD., ktorá navrhla zmeny 

v budúcom akademickom roku tak, aby sa štipendiá mohli vyplácať z nedotačných prostriedkov (3% zo 

školného odvádzaného fakultami na účet RUK). Rektor prof. JUDr. Marek Števček, PhD. pripomenul, 

že tu ide aj o procesné otázky a priznávanie štipendií z prostriedkov štátnej dotácie ešte pred 

ukončením štúdia neporušuje zákon o vysokých školách. Bude však sledovať dodržiavanie finančných 

odvodov zo školného z jednotlivých fakúlt, aby rektorát mal vlastné zdroje na vyplácanie štipendií 

končiacich študentov.  

Dr. Kysel ešte nastolil otázku podnikových štipendií, o ktorých sa hovorí v dodatku k Štipendijného 

poriadku UK a navrhol, aby sa v ňom neopisoval zákon o vysokých školách, ale štipendijný poriadok 

riešil iba špecifické okolnosti priznávania podnikových štipendií v podmienkach UK (najmä to, kto má 

v mene UK uzatvoriť zmluvu o podnikových štipendiách). Predsedníčka komisie informovala o otázke 

prodekanky FiF UK doc. L. Lichnerovej, PhD. k zneniu dodatku (išlo o to, či možno vylúčiť 

poskytovanie podnikového štipendia viacerými podnikmi súčasne). Prorektorka RNDr. Zuzana 

Kovačičová, PhD. uviedla, že to má na fakulte upresniť aj zmluva s podnikmi. Dodala, že 

uprednostňuje preberanie plného znenie zákonov a predpisov do vnútorných predpisov UK, lebo je to 

pre študijné oddelenia jasnejšie. Prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. sa vyjadril k danej otázke 

v tom zmysle, že odporúča zahrnúť do dodatku len špecifiká, ktoré zákon prináša.  

Predsedníčka komisie otvorila širšiu diskusiu k dodatku, do ktorej sa zapojil aj doc. RNDr. M. Greguš, 

PhD., ktorý poukázal na potrebu zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetky fakulty pri prístupe 

k materiálom na zasadnutia komisie. Podobne reagovala aj predsedníčka komisie a poukázala na 

neprehľadnosť materiálov na úložisku AS UK a uviedla, že s tým majú problém aj viacerí členovia 

komisie, ktorí sa k materiálom nedokážu jednoducho preklikať. Materiály na zasadnutie komisie neboli 

uložené v dokumentoch komisie, ale v dokumentoch nadchádzajúceho 24. zasadnutie AS UK, čo bolo  

pre viacerých členov mätúce. 

 

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

 

počet 

členov  

prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 16 14 16 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča vyhodnotiť pripomienky 

k návrhu Dodatku č. 1 k Štipendijného poriadku UK a predložiť ho na schválenie na zasadnutie 

pléna AS UK. 

 

Bod č. 3. Rôzne 

V tomto bode vystúpil prorektor prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. a informoval komisiu o stanovisku 

UK k predbežným kritériám zo strany MŠVVaŠ SR na vymedzenie „výskumných univerzít“ v tom 

zmysle, aby sa navrhovaný koeficient 3,46 zvýšil na 3, 60. Doc. RNDr. M. Putala, PhD. informoval 

v tejto súvislosti aj o uznesení zo zasadnutia RVŠ, ktorá sa konalo 11. 6. 2019 vo Zvolene. 

Predsedníčka komisie zároveň zablahoželala doc. Putalovi k znovuzvoleniu do funkcie predsedu RVŠ. 

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:  13.50 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 
 

 

 


