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___________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  20. 5. 2020 

Z á p i s n ic a  

z 2. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 19. 5. 2020 

 

Začiatok zasadnutia: 13.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: dištančná forma cez nástroj MS Teams 

 

Prezencia (bez titulov): 

Prítomní (24):  Böhmer, Dénešová, Gafurov, Greguš, Harčáriková, Kiliánová, Kondeková, 

Krajčovičová, Kuzma, Kožík Lehotayová, Kyselovičová, Letz, Mihálik, Osvaldová, Ozorovský, 

Pardubská, Plašienková, Putala, Steinemann, Surový, Šimková, Tománek, Vlhová, Žeňuch 

Ospravedlnení (1): Viglašová 

Neospravedlnení (4): Lehotský, Schmidtová, Sysák, Uhrecký,  

Hostia (3): Kovačičová, Masarik, Štvrtinová 

Komisia bola uznášania schopná (24/29). 

 

Návrh programu zasadnutia:(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Návrh na zrušenie súčasti UK - CĎV  

4. Dodatok č. 5 k študijnému poriadku UK  

5. Študijné poriadky fakúlt (FiF, FMFI, PdF, PriF, RKCMBF)  

6. Výročná správa o činnosti UK za rok 2019  

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. 

Keďže stretnutie prebiehalo dištančnou formou, na začiatku sa určili pravidlá, ako sa budú prítomní 

hlásiť o slovo a ako bude prebiehať hlasovanie. 
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Bod č. 2: Schválenie programu 

Prítomní schválili program stretnutia ako bol uvedený v pozvánke. 

 

Bod č. 3: Návrh na zrušenie súčasti UK – CĎV 

RNDr. Kovačičová predniesla nasledujúce informácie: Rektorát UK predložil návrh na zrušenie Centra 

ďalšieho vzdelávania, pričom podľa návrhu sa jeho doterajšia činnosť nebude rušiť. Činnosti Centra sa 

stanú súčasťou Rektorátu UK. Centrum má údajne finančné problémy, a preto je nutné situáciu riešiť 

formou zrušenia – zlúčenia s rektorátom. Finančné prostriedky sa ušetria napríklad na správe budov, 

pretože Rektorát má oddelenie, ktoré sa zaoberá správou budov. Finančné problémy sú aj dôsledkom 

terajšej pandémie, ktorá spôsobila nemožnosť prenajímať napr. rekreačné zariadenie v Modre.  

Viacerí z prítomných sa vyjadrili, že tento návrh v podobe, ako bol predložený, sa javí nedostatočne 

zdôvodnený. Túto komisiu by malo viac zaujímať to, čo Centrum robí ako finančné záležitosti. Taktiež 

by bolo dobré vedieť, čo bude s Centrom ďalej, keď sa spojí s Rektorátom. Chýbajú relevantné 

podklady, na základe ktorých by komisia rozhodla.  

P. Gafurov uviedol, či tento návrh nie je náhodou prostriedkom na uľahčenie personálnych zmien 

v Centre. RNDr. Kovačičová povedala, že už teraz platia v Centre finančné opatrenia a riešili sa aj 

personálne opatrenia. 

Doc. Pardubská uviedla, že sa jej nepáči, ako je návrh sformulovaný. Podľa nej je zvláštne, že sa 

v návrhu píše o zrušení Centra, ale pritom ide skôr o reštrukturalizáciu. Taktiež skôr, ako sa bude niečo 

rušiť či meniť, je potrebné k tomu spracovať analýzy a nie ich robiť až po zrušení. 

Uznesenie: 

Pedagogická a vedecká komisia (PaV) považuje návrh na zrušenie CĎV za nedostatočne zdôvodnený, 

a preto pre prijatie stanoviska žiada doloženie dôvodov organizačnej zmeny formou zrušenia CĎV, 

finančnej a personálnej analýzy, ako aj návrh zabezpečenia ďalšej činnosti a rozvoja celoživotného a 

ďalšieho vzdelávania po jeho zlúčení s rektorátom UK.  

Hlasovanie: za 20, proti 0, zdržali sa 2 

 

Bod č. 4:  Dodatok č. 5 k študijnému poriadku UK 

RNDr. Kovačičová uviedla, že tento návrh dáva možnosť dekanom fakúlt prihliadnuť na subjektívne 

dôvody na strane študentov spôsobené výnimočným stavom, kvôli ktorým neboli študenti schopní 

naplniť potrebný počet kreditov, ako to vyžadujú študijné plány. Ak by mal byť niekto kvôli takejto 

situácii vylúčený, má sa obrátiť na študijné oddelenie.  

Niektorí z prítomných navrhli zmenu znenia Dodatku č. 5. 

Uznesenie: 

PaV komisia odporúča AS UK schváliť Dodatok č. 5 k vnútornému predpisu č. 8/2013 (Študijný 

poriadok UK v BA) po vypustení slova „najmä“ vo vete „Dekan môže v osobitných prípadoch 

vzniknutých najmä v dôsledku mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu...“. Nové znenie vety 

bude „Dekan môže v osobitých prípadoch vzniknutých v dôsledku mimoriadnej situácie alebo 

výnimočného stavu...“  

Hlasovanie: za 14, proti 4, zdržali sa 7. 
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Bod č. 5: Študijné poriadky fakúlt (FiF; FMFI; PdF; PriF; RKCMBF) 

Jednotliví zástupcovia fakúlt predkladajúcich upravené študijné poriadky v krátkosti uviedli, o aké 

zmeny išlo. Nikto z prítomných nevyjadril pripomienky. Prírodovedecká fakulta predložila úplne nový 

študijný poriadok, pretože doteraz sa riadili Študijným poriadkom UK. 

Uznesenie: 

PaV komisia odporúča Senátu UK schváliť predložené študijné poriadky fakúlt.  

Hlasovanie: za 21, proti 0, zdržali sa 0.  

 

Bod č. 6: Výročná správa o činnosti UK za rok 2019 

Prof. Štvrtinová v krátkosti uviedla najvýznamnejšie body z obsahu Výročnej správy.  

Doc. Pardubská požiadala o opravu údajov vo Výročnej správe, ktoré boli uvedené pri jej mene 

a pracovnej pozícii.  

Doc. Putala upozornil na klesajúce hodnotenie UK v rebríčkoch. Prof. Štvrtinová odpovedala, že to je 

spôsobené zmenami v metodike výpočtu hodnotenia a tiež tým, že sa pri niektorých výpočtoch čerpá 

z údajov z rokov 2012-2016.  

Uznesenie: 

PaV komisia odporúča Senátu UK schváliť Výročnú správu UK za rok 2019.  

Hlasovanie: za 21, proti 0, zdržal sa 1 

 

Bod č. 7: Rôzne 

Doc. Böhmer sa pýtal na dianie okolo nového vizuálu a loga UK. Či je to naozaj taká priorita 

v súčasnej situácii. Podľa Mgr. Dénešovej je to dobrá téma a je dôležitá pri propagácii UK. UK musí 

vystupovať jednotne. Prof. Plašienková informovala, že niektoré fakulty aj v súčasnosti túto agendu 

považujú za dôležitú, no niektoré považujú za oveľa dôležitejšie iné otázky (ako je napr. metodika 

a pod.)  

Doc. Böhmer sa pýtal, kedy sa bude konať júnové zasadanie Senátu UK. 

 

Bod č. 8: Záver 

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

Koniec zasadnutia: 14:53 hod. 

 

Zapísal:Mgr. Martin Surový 

 

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

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


