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__________________________________________________________________________________ 

Bratislava  2. 5. 2019 

Zá p i s n i c a  

zo 15. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 30. apríla 2019 

 

 

Začiatok zasadnutia:   16.00 hod. 

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

  

Prítomní:    podľa prezenčnej listiny 

 

 

Program zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

 

1. Otvorenie. 

2. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2018 (kap. 2-6) 

(predkladá: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka pre rozvoj a kvalitu). 

3. Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK   

(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor 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 členky a členov komisie, rektora UK prof. JUDr. Mareka Števčeka, 

PhD., prorektorku UK pre rozvoj a kvalitu prof. MUDr. Vieru Štvrtinovú, PhD., prorektorku UK pre 

vzdelávanie RNDr. Zuzanu Kovačičovú, PhD., ako aj prítomných hostí. Ospravedlnila pozvaného 

prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc., ktorý sa 

zasadnutia pre iné povinnosti nemohol zúčastniť. Konštatovala, že komisia nie je uznášaniaschopná 

(pri otvorení zasadnutia bolo z celkového počtu 26 členov komisie prítomných 13 členov). V priebehu 

otvorenia sa dostavil ďalší člen komisie, ale neskôr odišiel jeden z prítomných členov, takže komisia na 

konci svojho zasadnutia nebola uznášaniaschopná.  

Predsedníčka komisie prečítala návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzvala členov 
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komisie na podávanie návrhov na jeho zmenu alebo doplnenie. RNDr. Róbert Kysel, PhD. navrhol 

zaradiť do programu pred bod 5. Rôzne ešte bod 4. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK 

(týkajúci sa plánovania termínov zasadnutí AS UK). Návrh bol konsenzuálne prijatý a komisia podľa 

čl. 40 ods. 7 Rokovacieho poriadku AS UK rokovala podľa upraveného programu. 

 

2. Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2018 (kap. 2-6) 

(predkladá: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD., prorektorka pre rozvoj a kvalitu). 

3. Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK   

(predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor UK).  

4. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK.  

5. Rôzne. 

6. Záver. 

 

Bod č. 2: Prerokovanie Výročnej správy o činnosti UK za rok 2018 (kap. 2-6) 

 

Predsedníčka komisie požiadala najskôr pani prorektorku prof. MUDr. Vieru Štvrtinovú, PhD., aby 

predstavila podstatné časti Výročnej správy o činnosti UK za rok 2018. Pani prorektorka sa vo svojej 

prezentácii sústredila na najpodstatnejšie časti správy, prehľad najdôležitejších faktov a činnosti 

v oblasti vzdelávania a výskumnej činnosti, na postavenie UK v rámci rebríčkov hodnotenia a jej 

celkovej úspešnosti, ako aj na komparáciu s predchádzajúcim rokom. Po prezentácii výročnej správy za 

rok 2018 otvorila predsedníčka komisie diskusiu: Najskôr však vyjadrila poďakovanie pani prorektorke 

za prezentáciu správy, ktorá bola veľmi analytická, výstižná a zrozumiteľná, navyše v takej 

koncentrovanej podobe, ktorá si zaslúži aj samostatné publikovanie. K tomuto názoru sa pridal aj doc. 

Putala a ocenil pridanú analytickú hodnotu správy, ktorá má potenciál pre propagáciu UK. Doplnil 

však, že v správe by bolo potrebné ešte doplniť informáciu o medzinárodnej chemickej olympiáde. 

Doc. Pardubská tiež pripomenula, že by bolo vhodné doplniť aj informáciu o špičkových tímoch, 

prípadne aj o úspešnosti uchádzačov pri preskúmaní ich rozhodnutí o neprijatí na štúdium. Prof. 

Plašienková sa ešte opýtala na vekovú štruktúru kandidátov inauguračných konaní na jednotlivých 

fakultách za účelom ich porovnania (v správe je uvedená iba v rámci celej UK) a takisto požiadala 

uviesť typ a nielen počet publikačných výstupov. V diskusii zaznel návrh, aby sa zo správy vypracoval 

propagačný materiál v podobe „univerzita v kocke“.  

 

Po skončení rozpravy predniesla predsedníčka komisie návrh vziať Výročnú správu o činnosti UK za 

rok 2018 na vedomie.  

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 14 14 14 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

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

o činnosti UK za rok 2018. 
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Bod č. 3: Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK 

 

Predsedníčka komisie vyzvala pána rektora prof. JUDr. Mareka Števčeka, PhD., aby oboznámil 

komisiu s Dodatkom č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK a s dôvodovou 

správou. Pán rektor podrobne objasnil aktuálnu situáciu v súvislosti s prácou na novom Študijnom 

poriadku UK, ktorá bude ešte pokračovať, ale považuje teraz za potrebné vyriešiť otázku používania 

výkazov o štúdiu (indexov). Navrhuje preto zmenu Študijného poriadku UK v podobe zrušenia 

povinnosti používať indexy od najbližšieho akademického roka. Zároveň však uviedol, že fakultám, 

ktoré si budú chcieť indexy ponechať, to bude umožnené.  

Predsedníčka komisie otvorila diskusiu a uviedla, že komisia dostala pripomienky v písomnej podobe 

od RNDr. R. Kysela, PhD., s ktorými sa komisia mohla oboznámiť. Mgr. S. Vertánová, PhD. položila 

otázku, odkiaľ pochádza celková iniciatíva zrušiť indexy. Do diskusie sa hneď prihlásili JUDr. 

M. Káčerík a Mgr. R. Straka (OLP RUK), ktorí reagovali na niektoré písomné pripomienky RNDr. 

R. Kysela, PhD. Uviedli tiež, že záujem o zrušenie indexov vyplýva záverov študentského Konventu už 

z roku 2017, ktorého závery sa zaviazala študentská časť AS UK plniť. Na internetovú petíciu 

študentov za zrušenie indexov poukázal zástupca študentov z PdF UK M. Gajdoš. Doc. RNDr. V. 

Falťan, PhD. tiež pripomenul dlhodobú aktivitu za zrušenie indexov a poukázal na zbytočnú duplicitu 

so systémom  AIS. Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. pripomenula problém so zapisovaním 

do indexov najmä u externých študentov. Zároveň uviedla, že študijné výsledky sú archivované aj 

v listinnej podobe výpisom hodnotenia z AIS-u. Doc. RNDr. D. Pardubská, PhD. pripomenula, že 

v súvislosti s prijatím navrhovaného Dodatku chýbajú novelizácie ďalších ustanovení Študijného 

poriadku UK a ďalších vnútorných predpisov, ktoré je potrebné akútne novelizovať. RNDr. R. Kysel, 

PhD. sa opýtal na výsledok prerokovania predmetnej otázky v kolégiu rektora a na Vedení UK. Pán 

rektor dôrazne uviedol, že nevidí dôvod neustále sa vracať k diskusii o zrušení indexov. Prorektor doc. 

RNDr. D. Olejár, PhD. sa opýtal, ako dokážeme zabezpečiť osobný kontakt pri skúšaní, ak už prevláda 

písomná podoba skúšok a iba zápis do AIS? Pán rektor pripomenul nerelevantnosť listinnej formy 

dokumentácie v dnešnej modernej dobe, ktorá už nezodpovedá potrebám mladej generácie. V závere 

diskusie sa ešte zástupcovia OLP (JUDr. M. Káčerík a Mgr. R. Straka) vyjadrili k tomu, že celková 

novelizácia Študijného poriadku UK sa odložila pre nejasnosti v niektorých otázkach vrátane otázok zo 

strany FMFI UK a poukázali na neprimerané pripomienky RNDr. R. Kysela, PhD., ktorého právny 

výklad vychádza z nesprávneho pochopenia návrhu Dodatku. Na uvedené reagoval RNDr. R. Kysel, 

PhD., ktorý vo svojich pripomienkach navrhol aj legislatívne vhodnejšie riešenie (týka sa aj fakúlt, 

ktoré svoje študijné poriadky majú a aj nemajú), opätovne  pripomenul niektoré svoje zdôvodnenia a 

návrh na úpravu zmenia Dodatku, ktoré formuloval v písomných pripomienkach a nastolil ešte otázku 

zálohovania a ochrany údajov v AISe. Prorektorka prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD. uviedla, že 

LF UK plánuje čiastočné ponechanie indexov. M. Gajdoš uviedol, že zrušenie indexov je emočná 

záležitosť, ktorú chápu študenti ako obraz zníženia byrokracie. Pán rektor pripomenul potrebu 

zjednodušovania práce tak zo strany študentov, ako aj pedagógov. Ing. V. Miťková, PhD. uviedla, že 

zápis do AIS-u vyžadoval splnenie úlohy do 3 pracovných dní a je potrebné trvať na dodržiavaní tohto 

pravidla. Prorektor doc. RNDr. D. Olejár, PhD. dodal, že vylepšenie informačného systému môže 

priniesť aj notifikáciu zápisu do AIS-u. Mgr. P. Soláriková, PhD. uviedla, že víta opatrenie na 

zjednodušenie aj s akceptovaním rizík. Pán rektor dodal, že spôsob realizácie, ktorý sťažuje iné, ako je 

hlavné nastavenie, majú fakulty, ktoré si chcú indexy ponechať, čo je šanca stihnúť do 1. 9. 2019. 

Predsedníčka komisie sa opýtala zástupcov OLP, či môžu týmto fakultám pomôcť pripraviť návrh, aby 

sa mohli stihnúť schváliť ich dodatky v AS UK. Mgr. R. Bisták konštatoval, aby vedenie fakúlt, ktoré 
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chce ponechať indexy, to vysvetlil AS fakúlt a študentom. Doc. MUDr. D. Böhmer, PhD. nastolil 

otázku, ako zodpovedne identifikovať fakulty, ktoré nechcú zrušiť indexy, keďže pri hlasovaní by mali 

byť reprezentované  návrhy fakúlt a ich senátov. Prorektor doc. RNDr. D. Olejár, PhD. ešte doplnil, že 

otázka indexov sa bude musieť riešiť ešte aj v iných predpisoch a doc. RNDr. D. Pardubská, PhD. 

pripomenula potrebu možnosti ochrany študenta pre zápis hodnotenia na zápisný list. Rektor UK prof. 

JUDr. Marek Števček, PhD. na záver tejto diskusie konštatoval, že predkladá návrh na realizáciu toho, 

čo sľúbil vo svojom volebnom programe a predkladá ho v takej forme, ktorá je jednoduchšia pre 

väčšinu fakúlt UK, teda že k zrušeniu indexov dôjde automaticky a dodatok k študijnému poriadku 

fakulty budú robiť len fakulty, ktoré si chcú indexy ponechať. Po vystúpení pána rektora predsedníčka 

komisie diskusiu ukončila.  

Nakoľko v priebehu tejto diskusie odišiel jeden z prítomných členov komisie, komisia nebola 

uznášaniaschopná, a preto predsedníčka vyzvala ku konsenzuálnemu návrhu na prijatie Dodatku č. 4 k 

vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok UK.  Zároveň poďakovala pánovi rektorovi a pani 

prorektorke prof. MUDr. Viere Štvrtinovej, PhD. za účasť na zasadnutí. 

 

Orientačné hlasovanie – komisia odporúča AS UK schváliť Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK: 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 13 14 12 0 1 konsenzuálne 

schválené 

 

 

Bod č. 4: (doplnený do programu): Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK 

 

Doplnený bod programu Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS UK nastolil RNDr. R. Kysel, PhD., 

ktorý požiadal členov komisie o vyjadrenie sa k potrebe rámcového plánovania zasadnutí AS UK 

(a s tým súvisiacich termínov zasadnutí komisií a predsedníctva). V diskusii vystúpili viacerí členovia 

(doc. MUDr. D. Böhmer, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., doc. RNDr. M. Putala, PhD., 

doc. RNDr. D. Pardubská, PhD.), ktorí konštatovali opodstatnenosť rámcového harmonogramu 

zasadnutí.  

Predsedníčka vyzvala členov ku konsenzuálnemu hlasovaniu (prítomní boli už iba 10 členovia 

komisie). 

 

Orientačné hlasovanie – komisia odporúča ponechať harmonogram zasadnutí AS UK, predsedníctva 

a komisií v Rokovacom poriadku AS UK: 

 

počet členov  prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

26 10 14 7 0 3 konsenzuálne 

schválené 

 

 

Bod č. 5: Rôzne 



5 

 

V tomto bode ako prvý vystúpil doc. RNDr. M. Putala, PhD. ktorý informoval o pracovnom návrhu 

novelizácie vyhlášky o CREPČ a ČREUČ, ktoré MŠVVaŠ SR práve zverejnilo a uviedol, že informácia 

bude zaslaná na pripomienkovanie (aj zo strany UK a jednotlivých fakúlt). Upozornil, že pri 

pripomienkovaní novely vyhlášky treba pozerať aj na to, že pre metodiku rozdelenia dotácie VVŠ bude 

možné využiť údaje len v rozsahu, v akom budú evidované. Prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. sa 

ešte vrátila k problematike Študijného poriadku UK a jeho celkovej koncepcie. Informovala o 

možnostiach, ktoré treba ešte prekonzultovať. Mgr. S. Vertánová, PhD. nastolila aj otázku obedovej 

prestávky pre študentov a prorektor doc. RNDr. D. Olejár, PhD. pripomenul aj potrebu návrhov znenia 

výkladov vnútorných predpisov UK.  

 

Bod č. 6: Záver 

 

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

zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  18.20 hod. 

 

 

Zapísali:  

Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (predsedníčka komisie) 

Doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (podpredseda komisie) 

 

 

 

 

  

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

 prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

 predsedníčka Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 

 

 


