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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava   16. 6. 2020 

Z á pi s n ic a  

z 3. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 15. 6. 2020 

 

 

Začiatok zasadnutia:  14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  zasadačka Vedeckej rady UK 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny (16 z 29 členov; ospravedlnení 13; komisia je uznášania schopná) 

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Dodatok č. 2 k štipendijnému poriadku  

4. Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK  

5. Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UK 2020 a rozpis dotácie  

5. Študijné poriadky fakúlt (FTVŠ; LF; JLF)  

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 konsenzuálne schválili program stretnutia ako bol uvedený v pozvánke. 

Bod č. 3: Dodatok č. 2 k štipendijnému poriadku UK 

Dodatok odprezentovala RNDr. Kovačičová. Uviedla, že potreba tohto dodatku vychádza z úsporných 

opatrení spôsobených pandémiou. Podľa dodatku by udeľovanie mimoriadnych štipendií rektorom už 
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nemuselo byť spojené s finančnou odmenou. Doc. Pardubská navrhla, aby sa finančná odmena nerušila, 

pretože je motivačná a vysiela isté posolstvo univerzity voči študentom. Prostriedky sa môžu nájsť takým 

spôsobom ako tomu bolo doteraz. Mgr. Tománek povedal, že si tiež myslí, že štipendium od rektora 

univerzity má vyšší význam, ako keby to zaplatila fakulta zo svojich zdrojov. RNDr. Kovačičová uviedla, 

že podmienky naplnenia štipendijného fondu sú určené zákonom. Ak by platila len fakulta, výška 

štipendia by sa na fakultách líšila. 

Taktiež sa diskutovalo o možných zdrojoch, z ktorých by sa dali nájsť potrebné prostriedky. Padlo 

niekoľko návrhov, ktoré sa však musia ešte legislatívne preveriť.  

Uznesenie: 

PaV komisia neodporúča AS UK schváliť návrh rektora na vydanie vnútorného predpisu č. 9/2020 

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 9/2018 Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

Komisia odporúča rektorovi, aby hľadal a vyčlenil finančné prostriedky na vyplatenie mimoriadnych 

štipendií spojených s akademickou pochvalou rektora, prípadne aj z balíka motivačných štipendií, ako to 

bolo doteraz. 

Hlasovanie: za 14, proti 1, zdržal sa 1. 

Bod č. 4:  Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK (Návrh na zmeny názvu, doplnenia 

obsahovej pôsobnosti komisií a rozdelenie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK) 

Návrh prezentovala prof. Plašienková. Celý Dodatok je rozsiahly a týka sa všetkých komisií. Pre PaV 

komisiu je dôležitý bod o jej rozdelení a následnom určení nových kompetencií. Ostatné komisie si budú 

riešiť svoje časti v Dodatku. 

PaV komisia má 29 členov, čo z nej robí najpočetnejšiu komisiu. S tým je však spojený problém 

s uznášaniaschopnosťou. Preto by bolo dobré komisiu rozdeliť, aby sa terajší členovia rozhodli, do ktorej 

z komisií chcú patriť. Zvýšila by sa uznášaniaschopnosť. Ak by sa malo rokovať o nejakom bode, ktorý 

je spoločný pre obe komisie, mohli by mať spoločné rokovanie. 

Predložený návrh rozdeľuje pôsobnosť Pedagogickej a pôsobnosť Vedeckej komisie podľa toho, ako sú 

jednotlivé aspekty týchto činností rozdelené medzi prorektora pre pedagogiku a sociálne veci 

a prorektora pre vedu. 

Prof. Žeňuch prišiel so svojím návrhom kompetencií novej Pedagogickej komisie tak, že otázky prieniku 

pedagogickej a vedeckej oblasti sú aj v pôsobnosti Pedagogickej komisie, resp. pre tieto body by sa 

museli prerokovať na spoločnom zasadnutí Pedagogickej a Vedeckej komisie. 

Mgr. Dénešová sa opýtala, či náhodou rozdelenie PaV komisie nespôsobí presne opačný efekt – teda že 

terajší členovia PaV komisie sa stanú členmi oboch samostatných komisií a tým pádom sa nepodarí 

vyriešiť problém s početnosťou členov v komisiách.  

Prof. Plašienková navrhla, či by sa do rokovacieho poriadku nedal zaviesť maximálny počet členov 

v komisii. Tiež uviedla, že ak by sa PaV komisia rozdelila, znamená to, že zanikne a do dvoch nových 

samostatných komisií by sa museli konať voľby predsedov a členov. 

PharmDr. Kiliánová uviedla, že činnosť dvoch samostatných komisií, ktoré majú tak podobnú náplň by 

predstavovala záťaž aj pre vedenie univerzity, ktoré by sa muselo duplicitne zúčastňovať na zasadnutiach. 
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Vo všeobecnosti bola diskusia o rozdelení PaV komisie zameraná skôr proti rozdeleniu komisie, pretože 

pedagogická a vedecká časť spolu úzko súvisia. Odznelo viacero hlasov, ktoré žiadali dôsledné 

kontrolovanie dochádzky na zasadania, ktoré v prípade dvoch neospravedlnených absencií spôsobí zánik 

členstva v komisii. 

Uznesenie: 

PaV komisia odporúča AS UK schváliť rozdelenie terajšej PaV komisie na dve samostatné komisie: 

Pedagogickú komisiu a Vedeckú komisiu.  

Hlasovanie: za 5, proti 2, zdržalo sa 9. 

Bod č. 5: Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu UK 2020 a rozpis dotácie 

Metodiku predstavila kvestorka Ing. Kútna Želonková. V krátkosti odprezentovala, v čom prebehli 

podstatné úpravy oproti minulému roku. Potom odpovedala na otázky prítomných.  

Mgr. Tománek na margo navýšeného rozpočtu pre rektorát uviedol, že či by sa na úsporných opatreniach 

nemal podieľať aj rektorát a pozastaviť niektoré rozvojové projekty. Kvestorka odpovedala, že sa šetrí, 

sú krátené platy. Ak by sa prostriedky nenavýšili, sú ohrozené pracovné miesta na rektoráte. Mgr. 

Tománek navrhol posúdiť mieru navýšenia prostriedkov určených pre rektorát a doplniť informácie 

o tom, kedy a ako bola Metodika schválená na Kolégiu rektora. 

Uznesenie: 

PaV komisia žiada o doplnenie informácií, kedy a ako bola Metodika schválená na Kolégiu rektora.  

Hlasovanie: za 15, proti 0, zdržalo sa 0. 

Zároveň komisia odporúča posúdiť mieru navýšenia prostriedkov určených pre rektorát. 

Hlasovanie: za 15, proti 0, zdržalo sa 0. 

Bod č. 6: Študijné poriadky fakúlt (FTVŠ; LF; JLF) 

Jednotliví zástupcovia fakúlt (okrem JLF) predkladajúcich upravené študijné poriadky v krátkosti 

uviedli, o aké zmeny išlo. Nikto z prítomných nevyjadril pripomienky. Jediná pripomienka bola od 

RNDr. Kovačičovej, ktorá upozornila na vysoké počty kreditov nutných pre splnenie kontrolnej fázy 

štúdia, ktoré si nastavila LF. Predstavitelia LF oponovali, že tento počet súvisí so skladbou predmetov, 

ktoré je nutné absolvovať. 

Uznesenie: 

PaV komisia odporúča Senátu UK schváliť predložené študijné poriadky fakúlt: LF, JLF a FTVŠ.  

Hlasovanie: za 15, proti 0, zdržali sa 0.  

Bod č. 7: Rôzne 

RNDr. Kovačičová informovala, že na májovom zasadaní AS UK schválil právomoc pre dekanov fakúlt 

individuálne posúdiť nemožnosť študentov naplniť predpísanú skladbu predmetov a počty kreditov kvôli 
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korona kríze. Problém však je v tom, že ministerstvo neurobilo taký ústupok, ktorý by umožnil napríklad 

po tretíkrát si zapísať predmet a podobne. Preto niektoré fakulty pristúpili k tomu, že umožnili študentom 

dodatočne si odstrániť zo zápisného listu niektoré predmety.  

Tiež uviedla, že promócie sa presúvajú na august a september kvôli vyťaženosti Auly na rektoráte. 

Taktiež sa požiadajú o súčinnosť študijné oddelenia jednotlivých fakúlt. Zároveň odporúčala 

Akademickej knižnici, aby tento čas využila na vybavenie záväzkov so študentami. 

Prof. Plašienková uviedla, že Univerzita zabezpečila pre potreby zasadania AS UK rúška s logom UK. 

Tiež v krátkosti otvorila problematiku Doplňujúceho pedagogického štúdia.  

Bod č. 8: Záver 

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

 

Koniec zasadnutia: 16:25 hod. 

 

Zapísal: 

Mgr. Martin Surový 

 

 

 

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

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


