Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický senát

Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Bratislava, 21. 11. 2021

Zápisnica
zo 14. mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK
dňa 3. novembra 2021
Začiatok zasadnutia: 14:08 hod.
Miesto konania zasadnutia: online MS Teams
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Návrh programu zasadnutia:
(podľa pozvánky)
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Voľba návrhovej komisie.
3. Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.
predkladá: prof. JUDr. Marek Števček, PhD. rektor UK

4. Rôzne.
5. Záver.
Zasadnutie AS UK viedla predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
Bod č. 1:

Otvorenie

Zasadnutie AS UK otvorila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., ktorá
privítala prítomných členov AS UK, ako aj členov Vedenia UK na čele s rektorom UK prof. JUDr.
Marekom Števčekom, PhD. a hostí z radov členov akademickej obce UK. Konštatovala, že
Akademický senát UK je uznášaniaschopný (na začiatku zasadnutia bolo podľa prezencie
z celkového počtu 66 členov AS UK prítomných 41 členov).
Predsedníčka AS UK privítala novozvolených členov AS UK a informovala o členoch AS UK,
ktorí požiadali o ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí.
Predsedníčka AS UK zároveň informovala o spôsobe verejného hlasovania (prostredníctvom
chatu MS Teams).
Zároveň informovala, že podľa čl. 18 ods. 3 Rokovacieho poriadku Akademického senátu UK
navrhnutý program mimoriadneho zasadnutia Akademického senátu UK nie je možné meniť
alebo dopĺňať. Následne vyhlásila hlasovanie o schválení programu zasadnutia.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

1

41

21

41

0

0

schválené
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Voľba návrhovej komisie

Zo strany Predsedníctva AS UK boli za členov návrhovej komisie navrhnutí RNDr. Róbert
Kysel, PhD., Mgr. Ľubor Tománek, PhD. a za študentskú časť AS UK Bc. Christopher
Steinemann. Všetci menovaní so svojou nomináciou súhlasili, preto predsedníčka AS UK
pristúpila k vyhláseniu hlasovania.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

2

41

21

41

0

0

schválené

Predsedníčka AS UK konštatovala, že návrhová komisia zasadnutia bola schválená.

Bod č. 3: Prerokovanie návrhu vnútorného predpisu Vnútorný systém zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. v krátkosti informovala
o predloženom návrhu s tým, že podrobnejšie bude predstavený jeho navrhovateľom –
rektorom UK prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. Zároveň informovala, že aj keď
k predmetnému návrhu neboli zvolané komisie AS UK, materiál mali senátori k dispozícii týždeň
pred zasadnutím AS UK. Vďaka tomu bolo Vedeniu UK predložených množstvo pripomienok
senátorov (RNDr. Robert Kysel, PhD., Mgr. Askar Gafurov, PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.
a ďalší) ako aj z radov dekanov fakúlt UK (prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. a doc. JUDr. PhDr.
Lucia Mokrá, PhD.). Zároveň dodala, že dekani fakúlt budú mať možnosť svoje pripomienky
vzniesť aj osobne na tomto rokovaní, ako aj na samotnom zasadnutí Vedeckej rady UK.
Následne
vyzvala
rektora
UK
prof.
JUDr.
Mareka
Števčeka,
PhD.
na objasnenie dôvodov vyhlásenia tohto mimoriadneho zasadnutia AS UK, ako aj predstaveniu
predloženého materiálu.
Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. poďakoval predsedníčke AS UK za slovo, ako aj
za zvolanie tohto mimoriadneho zasadnutia. Uviedol dôvody naliehavosti predloženia
predmetných materiálov, ktorými boli predovšetkým najnovšie legislatívne úpravy a ktoré si
vznik takéhoto systémového dokumentu z oblasti zabezpečovania kvality od UK vyžaduje.
Zdôraznil, že predložený strategický dokument Vnútorný systém zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave vznikal pomerne dlhý čas,
výsledkom ktorého je kvalitný, obsiahly a pomerne podrobný dokument, ktorý bude následne
predmetom schvaľovania na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady UK (08. 11. 2021). Dokument
bude po schválení implementovaný na jednotlivých fakultách a súčastiach UK aj s potrebnými
špecifikáciami, ktoré nebolo možné zahrnúť do predloženého materiálu. Vyjadril poďakovanie
jeho tvorcom z radov členov Vedenia UK (prof. MUDr. Viere Štvrtinovej, PhD., prof. RNDr.
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Jozefovi Masarikovi, DrSc. a RNDr. Zuzane Kovačičovej, PhD.), ako aj príslušným pracovníkom
rektorátu UK ( JUDr. Michalovi Káčeríkovi) a dekanovi PraF UK doc. JUDr. Eduardovi Burdovi,
PhD. V neposlednom rade rektor UK vyjadril svoju vďaku aj členom AS UK, ktorí zaslali Vedeniu
UK svoje pripomienky k dokumentu. Všetkými zaslanými pripomienkami sa zaoberali členovia
tímu, z ktorých bola veľká časť akceptovaná. Akceptované pripomienky budú zapracované do
predloženého dokumentu na schválenie vo VR UK. Rektor prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
vyjadril želanie, prosbu o prerokovanie predloženého dokumentu na pléne AS UK.
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. zopakovala, že daný materiál plénum
AS UK iba prerokováva a schvaľuje ho VR UK. Navrhla preto procesný postup prerokovávania
a zadávania pripomienok tohto rozsiahleho (100 stranového) dokumentu. Členovia AS UK
vyjadrili súhlas, aby bol tento materiál prerokovávaný po obsahových častiach.
V rámci prvej prerokovávanej časti materiálu sa diskusia a návrhy venovali článkom 1 – 31
(po stranu 30).
K tejto časti materiálu svoje pripomienky predniesli: RNDr. Robert Kysel, PhD., ktoré boli
zo strany Vedenia UK akceptované.
Dekan FiF UK prof. M. Zouhar, PhD. vyjadril ďalšiu námietku týkajúcu sa čl. 12 odsek 3.; čl. 20
odsek 3.4, 7 a čl.20 odsek 10. Ďalej vzniesol požiadavku, aby na FiF UK aj lektori cudzieho jazyka
– pedagogickí zamestnanci sa mohli uchádzať o zahájenie habilitačného a inauguračného
procesu. Prof. Masarik vyjadril stanovisko, že daná vec je ešte v riešení, čo potvrdila aj
prorektorka prof. V. Štvrtinová.
M. Gajdoš podpredseda AS UK za študentskú časť vyjadril otázku, prečo sa v dokumente používa
názov „garant“ a v štandardoch sa používa názov „osoba zabezpečujúca študijný program“.
Prof. Štvrtinová uviedla vysvetlenie týchto názvov.
Mgr. Ľ. Tománek, PhD. vyslovil otázku, že ak je garant súčasne aj dekan, kto ho odvoláva
a menuje do funkcie ? Prof. Masarik odpovedal, že kto vymenuje do funkcie dekana, ten dáva aj
návrh na odvolanie. Dr. R. Kysel vyjadril názor, že dekan sa môže nechať zastúpiť prodekanom.
Prof. Masarik upozornil, že je vhodné riešiť v rámci diskusie len dôležité pripomienky
a nesústreďovať sa na hypotetické skutočnosti.
Prof. Z. Plašienková uzavrela diskusiu k nasledujúcim článkom 31 – 59 (na str. 30 – 50).
K tejto časti prebehla diskusia a pripomienky RNDr. Róberta Kysela, PhD. k čl. 36 a dekana FiF
UK prof. Mariána Zouhara, PhD. k čl. 35, ktoré boli zo strany prof. Štvrtinovej akceptované.
Pripomienky k tejto časti vzniesli: Prof. Z. Plašienková, PhD., RNDr. Róbert Kysel, PhD. a doc.
RNDr. Dana Pardubská, PhD, pričom členovia Vedenia UK na vznesené pripomienky adekvátne
reagovali.
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Prof. Z. Plašienková uzavrela diskusiu k II. odseku pripomienok a otvorila diskusiu k článkom 6071 (na str. 50 – 60).
K tejto časti vyjadril svoje pripomienky Dr. R. Kysel, kde v čl. 58 poukázal na konflikt medzi
Študijným poriadkom a systémom kvality. Prof. Masarik zdôvodnil, že študijný poriadok sa
v danej veci odvoláva na ďalšie články a neočakáva sa konflikt v zmysle procesu. Prof. Štvrtinová
aj prof. Masarik sa vyjadrili, že vysokoškolské zákony nie sú konzistentné a nachádza sa v nich
istý rozpor, čo potvrdil aj dekan PraF UK doc. Burda.
Dr. Kysel vyslovil pripomienku k čl. 51 týkajúcu sa pozície lektora, kde sa uvádza, že osoba, ktorá
vedie záverečné práce, musí publikovať vo vedeckých časopisoch. Otázka sa týkala aj možností
publikovanie v recenzovaných vedeckých zborníkoch. Prof. Masarik vyjadril súhlas s doplnením
tejto kategórie.
Mgr. Kovačičová upozornila na pripomienku FaF UK k čl. 56 ods. 7, ktorú odporúča akceptovať
v zmysle nahradiť slovo „obhájil“ záverečnú prácu namiesto slova „odovzdal“.
Prof. Štvrtinová sa vyjadrila, že pripomienky k čl. 52 a čl. 56 boli akceptované. Dr. Kysel vzniesol
pripomienku k čl. 66 o Etickom kódexe. Prof. Štvrtinová a prof. Masarik sa vyjadrili, že časť
Etického kódexu o tvorivej činnosti už je súčasťou systému kvality.
Prof. Z. Plašienková otvorila diskusiu k ďalšej časti, t.j. článkom č. 72 – 80, ku ktorej neboli
pripomienky. Následne prebiehala diskusia k časti článkom 81 – 98 ( str. 71 - 81).
Dr. Kysel vyslovil pripomienku v rámci čl. 88 odsek 2 k špecializovaným výcvikovým zariadeniam
a ich definícii. Prof. J. Masarik zdôvodnil kategorizáciu zariadení. Dr. Kysel sa opýtal konkrétne
na kňažský seminár, a to, do ktorej skupiny patrí. Mgr. Fronc uviedol, že kňazské semináre nie
sú samostatné právnické osoby ale súčasti fakulty.
Dekan FaF UK prof. Klimas k čl. 93 upozornil, že k uvedeným zdravotníckym zariadeniam je
potrebné doplniť aj lekáreň. Prof. Štvrtinová vyjadrila s touto úpravou súhlas.
Prof. Z. Plašienková uzavrela diskusiu k danému odseku a otvorila diskusia k poslednej časti
dokumentu, t.j. článkom č. 99– 123 (str. 82-100).
Dr. Kysel vyjadril pripomienku k čl. 101 ods. 1, ktorá sa týka schvaľovania školiteľa / konzultanta.
Prof. J. Masarik reagoval a upresnil úlohu školiteľa špecialistu v rámci kompetencii garantov
a hlavných školiteľov.
Dr. Kysel vzniesol pripomienku k čl. 105 odsek 6 vo vzťahu k bezúhonnosti vysokoškolského
učiteľa. Pripomienka bola akceptovaná aj zo strany doc. Burdu a prof. Masarika.
Ďalšia pripomienka Dr. Kysela bola k čl. 108, ktorý sa týka kritérií na vymenovanie docentov
a profesorov a ktoré by mali byť riešené v rámci systému kvality. Prof. Štvrtinová uviedla, že sa
rozhodli kritéria ponechať aj v tomto odseku a prof. Masarik vyjadril, že VR UK rozhodne.
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Dr. Kysel vzniesol ešte pripomienku k čl. 119 ods. 5, týkajúcu sa Rady študijného programu
k hodnoteniu kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov. Dr. Z. Kovačičová uviedla, že bude
dostupný softvér aj z AISu a ukazovatele budú dostupné na spracovanie
pre zodpovedné osoby.
Doc. Pardupská upozornila na potrebu stanovenia osoby zodpovednej za distribúciu
predmetných dát, aby ich garanti mohli ďalej spracovať. Dr. Kovačičová uviedla, že tieto
informácie sú v rámci systému pre zodpovedné osoby dostupné. Prof. Štvrtinová a
prof. Masarik uviedli, že v rámci modernizácie a zavedenia digitálneho systému kvality sa
očakáva lepšie fungovanie AISu s dôrazom na výrazné informačné zlepšenie.
Prof. M. Zouhar uviedol k čl. 107 ods. 6 doplniť aj lektorov. Prof. Masarik infromoval, že daný
článok sa týka iba funkčného miesta asistent a odborný asistent a musí byť ustanovený týždenný
pracovný čas.
Prof. Zouhar položil otázku, ako sa vníma definitíva pri obsadzovaní funkčných miest
do 70 rokov v prípade, ak neplní osoba kritériá? Prof. Masarik uviedol, že doposiaľ ide
nevyriešenú záležitosť v zmysle úvahy, že ak osoba titul má, no neplní kritériá, zostáva
na funkčnom mieste alebo nie.
Doc. Neogrády sa vyjadril k č. 108 odsek 8 a vzniesol návrh, že pri definitíve je potrebné zaviesť
5-ročné kritéria hodnotenia. Navrhol možné zmeny pravidiel v zmysle dynamického
manažmentu, prípadne možnosť ukotviť to v pracovných zmluvách.
Doc. Burda uviedol, že v prípade neplnenia kritérií môže byť osoba preradená na nižšiu pozíciu.
Prof. Masarik informoval, že nejde o zrušenie pracovno-právneho vzťahu z hľadiska
použiteľnosti ľudí na garantovanie a inštitút definitívy sa ponechá.
Prof. Z. Plašienková uzavrela diskusiu k danému odseku a článkom a predniesla pripomienky
zaslané od Mgr. A. Gafurova.
Prof. Štvrtinová uviedla, že ide o podobné pripomienky, ako poslal a prezentoval Dr. Kysel a tie
isté boli aj akceptované a Vedenie UK sa nimi zaoberalo. Prof. Masarik informoval, že bude treba
dorobiť vykonávacie predpisy.
Prof. Plašienková uviedla, že sa vyčerpali závažné pripomienky a ukončila diskusiu
k predloženému materiálu.
Dr. M. Bača sa ešte prihlásil s pripomienkou k problematike čl. 20 odseku 13 a poprosil ešte
o prediskutovanie študijného programu „filológia“. Prof. Plašienková poprosila prof. Zouhara,
aby prediskutoval danú vec na najbližšom zasadnutí VR UK a ukončila rozpravu k predmetnému
materiálu (Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity
Komenského v Bratislave).
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Predsedníčka AS UK dala plénu AS UK hlasovať o schválení uznesenia.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

3

41

21

41

0

0

schválené

Predsedníčka AS UK konštatovala, že uznesenie bolo jednomyseľne schválené.

Uznesenie č. 1/03.11.2021
Akademický senát UK prerokoval návrh vnútorného predpisu Vnútorný systém
zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. informovala, že k danému
Vnútornému systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK boli dodané ešte
dva sprievodné návrhy vnútorných predpisov UK(Pravidlá pre tvorbu a posudzovanie podkladov
na získanie práv na habilitačného a inauguračného konania na UK a Rámcové kritériá na získanie
titulu docent a profesor na UK) a požiadala Vedenie UK o ich predstavenie.
Prorektor prof. J. Masarik informoval, že tieto vnútorné predpisy nie sú urgentné (budú platné
až v roku 2023) a týkajú počtu citácií, grantov, publikácií, ktoré musia byť zosúladené
so štandardami.
Prof. Plašienková uviedla, že p. dekanka Mokrá požiadala Dr. Figulovú, aby tlmočila jej
pripomienku, týkajúcu sa kritérií pre vedecko-pedagogický titul docent a profesor nahradiť
skriptá odbornými článkami. Prorektori UK prof. V. Štvrtinová a prof. J. Masarik deklarovali svoj
nesúhlas s touto pripomienkou a vyjadrili sa za ponechanie skrípt, ako uvádzajú „štandardy“
s tým, že skriptá odrážajú kvalitu výučby učiteľa.
Predsedníčka AS UK navrhla o oboch materiáloch hlasovať spôsobom en bloc.
č. hlas.

hlasujúcich

kvórum

za

proti

zdržal sa

výsledok

4

40

21

38

0

2

schválené

Uznesenie č. 2/03.11.2021
Akademický senát UK prerokoval návrh vnútorného predpisu Pravidlá pre tvorbu
a posudzovanie podkladov na získanie práv na habilitačné konania a inauguračné konania
na Univerzite Komenského v Bratislave.

Uznesenie č. 3/03.11.2021
Akademický senát UK prerokoval návrh vnútorného predpisu Rámcové kritériá
na získanie titulu docent a profesor na Univerzite Komenského v Bratislave.
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Bod č. 4: Rôzne
Do bodu Rôzne sa prihlásila z pléna prof. K. Adamicová z JLF UK, ktorá informovala členov AS
UK o krokoch, ku ktorým JLF UK bude musieť pristúpiť, a to k podpísaniu Zmluvy o budúcej
zmluve (ZoBZ), ktorá sa týka pozemkov súvisiacich s pozemnou komunikáciou pre výstavbu
fakultnej nemocnice v Martine. ZoBZ bola odkonzultovaná s Odd. legislatívy a právnych služieb
RUK a je koncipovaná tak, aby k odkúpeniu pozemkov došlo až po prevedení projektu na
investora stavby. JLF UK nemá zámer príslušné pozemky zakúpiť.
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. vyzvala prítomných o ďalšie podnety
do tohto bodu.
Prorektorka RNDr. Z. Kovačičová, PhD. vyjadrila ospravedlnenie za svoj výrok, ktorý vyslovila,
na predchádzajúcom riadnom zasadnutí pléna AS UK, že členovia AS UK (zvlášť za študentskú
časť) nečítajú predkladané materiály.
Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. poďakoval všetkým za početné pripomienky
k predloženým materiálom, čo je podľa neho dôkazom toho, že samospráva funguje. Informoval
ešte o aktuálnych otázkach vo vzťahu k pripomienkovaniu novely VŠ zákona, o stretnutí
s prípravným výborom protestov (na 16.11.2021), ako aj ďalším akciám študentov FiF UK
(4.11.2021). Vyjadril, že ide o náročné a kľúčové obdobie boja za VŠ na SR a poďakoval aj prof.
Plašienkovej za čas, podporu, dodanie síl a energie v tomto boji a dodal, že najbližšie dva týždne
budú v tomto zápase kľúčové, a preto vyzval na širokú podporu.
Prof. Plašienková vyjadrila poďakovanie p. rektorovi za všetky aktivity v tejto významnej veci.
Z pléna za študentskú časť FiF UK odznelo pozvanie na spomenutú diskusiu (4. 11. 2021)
a pozvanie na protestný pochod (16.11.2021).
Doc. M. Putala vyjadril a ocenil angažovanosť p. rektora UK pri vyvracaní nezmyselných
argumentov k Novele VŠ Zákona. Informoval o online zasadnutí RVŠ – odmietnutie zákona
a výzva k rezignácii ministra školstva a štátneho tajomníka.
Doc. Lukačka taktiež vyjadril poďakovanie a ocenil aktivity p. rektora a doc. Putalu a vzniesol
otázku k príprave petície k Novele VŠ zákona. Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
oznámil, že petíciu organizuje STU. Plánujú sa ďalšie aktivity – otvorený list premiérovi SR.
Prof. Plašienková vyslovila podporu petície STU a podporila návrh rektora o zasielanie
pripomienok k novele VŠ zákona (jednotlivcov, ako aj fakúlt).
Bod č. 5: Záver
Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. poďakovala členom AS UK a hosťom
za mimoriadnu aktivitu a účasť na zasadnutí.
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Koniec zasadnutia: 16.30 hod.
Zapísal: Mgr. Dominik Blanár, PhD. (tajomník AS UK)

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
predsedníčka Akademického senátu UK

Návrhová komisia:
RNDr. Róbert Kysel, PhD.

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

Mgr. Ľubor Tománek, PhD.

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

Bc. Christopher Steinemann

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