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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   2. 12. 2020 

Zá p i s n i c a  

zo 6. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 2. 12. 2020 

 

 

Začiatok zasadnutia:  13.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  elektronicky prostredníctvom nástroja MS Teams 

 

Prítomní: z 28 členov prítomných 20 (Dénešová, Gafurov, Greguš, Harčáriková, Kyselovičová, 

Lehotský, Letz, Osvaldová, Pardubská, Plašienková, Putala, Steinemann, Surový, Sysák, Šimková, 

Tománek, Uhrecký, Viglašová, Vlhová, Žeňuch), neprítomní ospravedlnená 2 (Kožík Lehotayová, 

Kiliánová), neospravedlnení 6 (Bӧhmer, Kondeková, Krajčovičová, Kuzma, Ozorovský, Schmidtová), 

komisia bola uznášania schopná. 

  Hostia: Kovačičová, Masarik, Štvrtinová (vedenie UK), Dubničková, Tóth, Valentová 

(FaF UK), Vavák (FTVŠ UK) 

Návrh programu zasadnutia: (podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Pravidlá prijímacieho konania na UK  

4. Návrh na zriadenie Dočasnej akreditačnej rady UK 

5. Návrh na úpravu Štipendijného poriadku UK (na návrh z FTVŠ UK) 

6. Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty UK 

7. Rôzne  

8. Záver 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK otvoril a viedol jej predseda doc. RNDr. Martin 

Putala, PhD., ktorý privítal prítomných členov komisie a hostí. 

Bod č. 2: Schválenie programu 

Prítomní schválili program stretnutia, ako bol uvedený v pozvánke.  
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Bod č. 3: Pravidlá prijímacieho konania na UK 

Prof. Masarik v krátkosti predstavil proces vzniku nového poriadku na prijímacie konanie. Nakoľko bol 

poriadok k dispozícii na preštudovanie, priamo vyzval na prednesenie pripomienok. Väčšina dopredu 

predložených pripomienok od RNDr. Róberta Kysela, PhD. bude zapracovaná, do AS UK bude 

predkladaná verziu už s ich zapracovaním. Prorektorka RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. navrhla, aby sa 

v novom poriadku ošetrila možnosť príbuzných študijných programov kvôli prestupom zo zahraničných 

škôl. Bolo vysvetlené, že príbuznosť študijných programov bude posudzovať pätica garantujúcich osôb, 

resp. odborová komisia v prípade doktorandského štúdia. 

Predložený Poriadok bude predložený na rokovanie Pléna AS UK a potom na schválenie vo februári na 

Vedeckú radu UK. 

Uznesenie:  

PaV komisia predložený materiál Pravidlá prijímacieho konania prerokovala, vznesené pripomienky 

budú zapracované. Odporúča ho prerokovať v Pléne AS UK. 

Bod č.  4:  Návrh na zriadenie Dočasnej akreditačnej rady UK 

Prof. Štvrtinová prítomných v krátkosti oboznámila s nutnosťou vzniku Dočasnej akreditačnej rady 

(DAR). Má mať 7 členov, z ktorých bude mať zastúpenie aj študentstvo a zamestnávatelia. Členmi nesmú 

byť tí, ktorí sa priamo podieľajú na príprave študijných programov. DAR musí byť zriadená kvôli 

novému spôsobu akreditácie študijných programov. V budúcnosti sa činnosť DAR ukončí a jej činnosť 

preberie trvalá akreditačná rada.  

Uznesenie: 

PaV komisia odporúča AS UK prerokovať zriadenie DAR UK. 

Bod č. 5:  Návrh na úpravu Štipendijného poriadku UK (na návrh z FTVŠ UK) 

Doc. Vavák predniesol návrh na zmenu Štipendijného poriadku UK, aby bol v súlade so zákonom 

o vysokých školách. Ide o to, že kým univerzitný štipendijný poriadok stanovuje, že odborové 

prospechové štúdium sa udeľuje 15% študentov, zákon uvádza, že toto štipendium „sa priznáva najviac 

päťdesiatim percentám študentov určeného študijného odboru.“ 

Na prednesený návrh bolo viacero pripomienok. Súčasné znenie Štipendijného poriadku UK však nie je 

v rozpore so zákonom o VŠ. 15 % hovorí o tom, že UK vyjadruje názor, že toto štipendium má byť 

prednostne použité pre najlepších študentov. Pripomienky sa zhodovali najmä v tom, že už v súčasnosti 

je možnosť, aby si každá fakulta upravila štipendijný poriadok podľa svojich potrieb a to tak, že môže 

meniť počet študentov, ktorých odmení. Návrhy, ktoré odzneli, smerovali k tomu, aby si FTVŠ vytvorila 

vlastný štipendijný poriadok, resp. najskôr prerokovala tento podnet vo fakultnom senáte, nakoľko teraz 

sa riadi univerzitným, a vo svojom už nech si danú vec upraví podľa svojich potrieb, samozrejme, pri 

rešpektovaní univerzitných a štátnych noriem. 

Bod č. 6:  Študijný poriadok Farmaceutickej fakulty UK  

Doc. Valentová v krátkosti predniesla podstatné zmeny v študijnom poriadku FaF. Na rokovaní Právnej 

komisie boli vznesené určité námietky. K podobným dospela aj PaV komisia. V zásade išlo o to, že 

(podobne ako tomu bolo pri študijnom poriadku PraF UK) mnohé právomoci odborovej komisie boli 

pridelené jej predsedovi a druhou pripomienkou bol uvedený počet dní (20) medzi poslednou skúškou 
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a termínom štátnej skúšky. Mgr. Gafurov predložil 9 ďalších pripomienok.  

Doc. Valentová spolu s Dr. Tóthom reagovali na prednesené pripomienky. Tak, ako majú na FaF 

nastavený počet dní na nahlasovanie na štátnu záverečnú skúšku, je u nich overenou tradíciou a nie je 

v rozpore s normami UK. Predložené pripomienky z PaV, tak aj z Právnej komisie ešte prerokujú na 

domácej pôde a pripravia upravené znenie študijného poriadku do zasadnutia PAS UK.  

Uznesenie: 

PaV komisia odporúča AS UK predložený návrh študijného poriadku Farmaceutickej fakulty po 

zapracovaní podstatnejších pripomienok schváliť.  

Hlasovanie: za 17, proti 0, zdržali sa 3.  

Bod č. 4: Rôzne 

Dr. Tománek sa pýtal na funkčnosť dynamického systému nákupu. Kvôli problémom s jeho funkčnosťou 

je problém čerpať peniaze z výskumných grantov na nákup techniky. Odpovedal doc. Greguš, že táto vec 

sa už riešila aj na komisii pre IKT. Terajšie fungovanie systému nie je ideálne, ale postupne sa to zabieha. 

Prorektor prof. Masarik sa vyjadril, že vedenie UK malo stretnutie so zodpovednými osobami za riadenie 

systému nákupu a riešilo sa to. Niečo sa postupne opravuje, niečo je nutné urobiť okamžite. 

Doc. Putala informoval, že ministerstvo školstva vydalo návrh metodiky rozpisu dotácií pre vysoké školy 

na rok 2021. Prorektor prof. Masarik skonštatoval, že hoci sme na počte študentov stratili nejaké financie, 

vynahradili sme to zvýšením príjmov za vedeckú činnosť. V konečnom dôsledku celkový pokles príjmov 

na univerzitu bude asi 1% celkového rozpočtu, čo je pri celkovom poklese dotácie na VVŠ o 4 % 

uspokojivé.  

Bod č. 8: Záver 

Doc. Putala sa prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Koniec zasadnutia: 14:40 hod. 

 

Zapísal: 

Mgr. Martin Surový 

 

 

 

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

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


