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   Bratislava 1. 12. 2021 

Z á p i s n i c a  

z 11. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK  

dňa 1. 12. 2021 
 

Začiatok zasadnutia:    13.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia: elektronicky prostredníctvom nástroja MS Teams 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny: 21 z 25 členov; ospravedlnení 2; neospravedlnení 2 

(komisia je uznášaniaschopná) a 4 hostia. 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Pracovný poriadok UK 

4. Rôzne  

5. 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. Doc. Pardubská mala 

námietku, že materiál bol predložený neskoro. Doc. Putala povedal, že materiál bol 

predložený v štandardnom čase. 

Bod č. 3: Pracovný poriadok UK 

Predložený návrh Pracovného poriadku (PP) prezentoval JUDr. Michal Káčerík. Predkladaný 

návrh neprináša kompletne nové znenie, ale vychádza z prepracovaného doteraz platného 

PP. Pôvodné znenie vzniklo v roku 2008, posledné aktualizácie boli v roku 2013. Bolo 

potrebné zapracovať zmeny súvisiace s presunom Samostatne hospodáriacich súčastí UK 

pod Rektorát UK. Bolo potrebné vyriešiť aj otázky spojené s homeofficom a týkajúce sa 
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vedúcich pracovníkov a ich prijímania do zamestnania. Návrh PP dostali fakulty 

k pripomienkovaniu. Ich pripomienky boli do aktuálneho znenia zapracované. 

Doc. Putala sa pýtal, či nebude treba robiť čoskoro novú aktualizáciu, keď bude prijatý nový 

zákon o VŠ. JUDr. Káčerík odpovedal, že neočakáva nejaké veľké zmeny vyplývajúce 

z nového VŠ zákona, kvôli ktorým by musel byť zásadne menený nový PP. 

Doc. Pardubská si vyžiadala konkretizovať informáciu o zmenách v novom PP oproti súčasne 

platnému PP. JUDr. Káčerík potom podrobnejšie predstavil hlavné zmeny v návrhu PP. 

Niekoľko drobných pripomienok predložili prof. Plašienková, doc. Putala, doc. Ozorovský 

a Mgr. Gafurov. JUDr. Káčerík prisľúbil predložené pripomienky zapracovať do návrhu PP 

a jeho aktualizované znenie bude k dispozícii na zasadanie AS UK. 

Uznesenie:  

PaV komisia predložený materiál Pracovného poriadku prerokovala a odporúča ho AS UK  

po legislatívno-technických úpravách schváliť. 

Hlasovanie: za 20, proti 0, zdržal sa 0. 

 

Bod č. 4:  Rôzne 

Doc. Putala krátko informoval o novinkách súvisiacich s pripravovanou novelou VŠ zákona. 

Niekoľko malých zmien bolo prijatých, ale zásadné pripomienky VŠ reprezentácií neboli 

akceptované. Rokovanie s premiérom a Strategickou radou nemalo úspech. Viac bude  

doc. Putala informovať na zasadaní AS UK. 

 

Bod č. 5:  Záver 

Doc. Putala všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Koniec zasadnutia: 14:10 hod. 
 

Zapísal: 

Mgr. Martin Surový 

 

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

               doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

 


