
1 

 

__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  21. 03. 2019 

Zá p i s n i c a  

zo 14. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 20. marca 2019 

 

 

Začiatok zasadnutia:   13.00 hod. 

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

  

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

 

 

1. Otvorenie. 

2. Návrh nového Študijného poriadku UK a prerokovanie pripomienok fakúlt 

       ústne informuje: RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre vzdelávanie (ŠP ako 

celok). 

 ústne informuje: Prof. RNDR. Jozef Masarik, DrSc., prorektor pre vedu, výskum a 

doktorandské štúdium (časť o doktorandskom štúdiu). 

3. Návrh Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK v Bratislave na 

rok 2019.  

4. Návrh Rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK v Bratislave 

na rok 2019. 

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 členky a členov komisie, prorektorku UK pre vzdelávanie RNDr. 

Zuzanu Kovačičovú, PhD., prorektora UK pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. RNDr. 

Jozefa Masarika, DrSc., prorektorku UK pre rozvoj a kvalitu prof. MUDr. Vieru Štvrtinovú, PhD., ako 

aj predsedu AS UK a zároveň člena komisie doc. MUDr. Daniela Böhmera, PhD. a prítomných hostí. 

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

počtu 23 členov komisie prítomných 11), avšak už v priebehu otvorenia sa dostavil ďalší člen, takže 
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komisia sa stala s počtom hlasov 12 uznášaniaschopnou.  

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: Návrh nového Študijného poriadku UK a prerokovanie pripomienok fakúlt 

 

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

v úvodnom slove informovala o dôvodoch, ktoré viedli k ďalšiemu pripomienkovaniu návrhu nového 

Študijného poriadku UK (ŠP UK), nakoľko už v minulom akademickom roku bol návrh 

pripomienkovaný fakultami a komisiami AS UK a poprosila aj o vysvetlenie postupu spracovania 

nových pripomienok fakúlt. Prorektorka uviedla, že prišlo veľké množstvo pripomienok, takže plánuje 

8. 4. 2019 zvolať stretnutie študijných prodekanov fakúlt, aby sa spoločne pripomienkami zaoberali. 

Pravidlá prijímacieho konania budú z návrhu ŠP UK vyňaté a začlenené do samostatného vnútorného 

predpisu. Osobitne bude dôležité dopracovať prechodné ustanovenia a spresniť odchýlne úpravy vo 

fakultných študijných poriadkoch. Následne vyzvala predsedníčka komisie prorektora prof. Masarika, 

aby sa vyjadril k tým častiam návrhu ŠP UK, ktorý sa týka predovšetkým doktorandského štúdia. 

Prorektor prof. Masarik uviedol, že v tomto smere ide najmä o problémy, ktoré súvisia so 

spôsobom hodnotenia doktorandov (dizertačná skúška, obhajoba dizertačnej práce), ktorý je potrebné 

mať na UK jednotný.  

Predsedníčka komisie otvorila diskusiu k návrhu ŠP UK a ako prvej udelila slovo prorektorke prof. 

Štvrtinovej, ktorá bude mať na starosti aj agendu spojenú s vnútorným systémom zabezpečovania 

kvality. Pani prorektorka okrem iného poukázala aj na potrebu riešiť špeciálne požiadavky lekárskych 

fakúlt, ktoré sa musia zakomponovať do ŠP UK a súvisia s prípravou na výkon regulovaného 

povolania. V diskusii prof. Plašienková upozornila tiež na špecifikum FiF UK, ktorá zaviedla 

prijímacie konanie zabezpečované cez SCIO testy. Doc. Pardubská doplnila informáciu o možnosti 

náhrady externej časti maturitnej skúšky z matematiky výsledkami SCIO testov na FMFI UK. Ďalej 

v diskusii vystúpil doc. Putala, ktorý nastolil potrebu riešiť otázku nesúhlasu študenta s hodnotením na 

skúške a spôsob zapísania hodnotenia (čo súvisí aj s technickými možnosťami nastavenia AIS). Doc. 

Greguš navrhol presun riešenia tejto otázky na študijné poriadky fakúlt. Doc. Böhmer upozornil na 

potrebu zosúladenia fakultných študijných poriadkov so ŠP UK (čo bol problém pri schvaľovaní ŠP 

UK aj v roku 2013 a čo fakulty teraz pravdepodobne nestihnú k 1. 9. 2019). Na upozornenie reagovala 

pani prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. a uviedla, že fakultné študijné poriadky musia byť 

schválené do začiatku akademického roka 2020/2021. Na niektoré nastolené otázky ešte reagoval pán 

prorektor prof. Masarik a pani prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., ktorá konštatovala, že 

všetky pripomienky, ktoré prišli a vzídu z ďalších diskusií so zástupcami jednotlivých fakúlt, budú 

spracované, prediskutované aj s OLP a predložené komisii na prerokovanie do 18. 4. 2019.  

 

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

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

23 12 12 12 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 1: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK odporúča vyhodnotiť pripomienky 

k návrhu Študijnému poriadku UK a predložiť ich na prerokovanie na zasadnutie komisie dňa 30. 4. 

2019 s tým, že ako najneskorší termín predloženia pripomienok odporúča 18. 4. 2019. 

 

 

Bod č. 3: Návrh Metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK 

v Bratislave na rok 2019.  

 

Predsedníčka komisie prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v úvode tohto bodu uviedla, že Návrh 

metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK v Bratislave na rok 2019 

v čase zasadnutia komisie na pracovnom úložisku senátnych materiálov nie je dostupný, preto sa 

k nemu nemožno vyjadriť. Zároveň však poprosila prorektora prof. Masarika, či by v rámci 

nasledujúceho bodu programu mohol komisiu informovať aj o Metodike. 

 

Bod č. 4. Návrh Rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK 

v Bratislave na rok 2019. 

 

Prorektor prof. Masarik v rámci tohto bodu vyhovel požiadavke predsedníčky komisie a informoval aj 

o Metodike a aj o Rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK v Bratislave na rok  

2019. Uviedol, že metodika sa v podstate nemení, kopíruje metodiku MŠVVaŠ SR s úpravou na 

vyčlenenie prostriedkov do fondu rektora a CIT. Upozornil však na nedostatky metodiky: nerovnaká 

finančná dotácia na jednotlivé typy publikácií medzi skupinami odborov; viazanie prostriedkov na 

opatrenia na podporu štrukturálnych zmien pre bakalársky stupeň štúdia. Uviedol, že sa na UK 

predkladá návrh na solidaritu v obvyklej miere (100 % bohoslovecké fakulty, 97 % ostatné fakulty). 

MŠVVaŠ SR bolo informované o chybnom zaraďovaní publikácií do kvartilov. Predsedníčka komisie 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala pánovi prorektorovi za jeho vysvetlenia. 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil.  

 

Predsedníčka komisie navrhla vziať na vedomie informáciu o Návrhu Rozpisu prostriedkov dotácie zo 

štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK v Bratislave na rok 2019 a dala o tom hlasovať. 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

23 12 12 12 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Pedagogická a vedecká komisia Akademického senátu UK berie na vedomie informáciu o Návrhu 

Rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a súčastiam UK v Bratislave na 

rok 2019. 

 

Bod č. 5. Rôzne 

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

o návrhu rektora prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD. na zloženie Vedeckej rady UK. Zdôvodnil jej 
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zastúpenie na základe zastávaných funkcií (16), interných členov z fakúlt príslušného odborného 

zamerania (13) a externých členov (11). Tento návrh bude predložený na zasadnutí AS UK.  

V rámci tohto bodu vystúpil tiež podpredseda komisie doc. RNDr. Matin Putala, PhD., ktorý 

informoval o návrhu novely vyhlášky o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-

pedagogických titulov docent a profesor. K tejto otázke sa ešte vyjadril aj prorektor prof. Masarik 

a RNDr. Róbert Kysel, PhD., ktorí upozornili, že návrh novely vyhlášky bližšie neupravuje nové 

oprávnenia rektora vrátiť návrhy na udelenie titulu na opätovné prerokovanie vedeckým radám fakúlt, 

ktoré boli rektorovi priznané na základe novely zákona o vysokých školách z roku 2018. Zazneli 

informácie o tom, že pri nových habilitačných a inauguračných konaniach budú musieť oponenti 

a členovia komisií pôsobiť iba v príslušnom odbore habilitačného alebo inauguračného konania. 

 

Bod č. 6: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia predsedníčka komisie poďakovala prítomným prorektorkám,  

prorektorovi, členkám a členom komisie, ako i hosťom za účasť a ukončila zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  14.20 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 
 

 

 


