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 Brat islava  6. 10. 2021 
 

Z á p i s n i c a  

z 10. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK  

dňa 6. 10. 2021, 14.00 hod., online - MS Teams 

 

 

Začiatok zasadnutia: 14.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  elektronicky prostredníctvom nástroja MS Teams 

 

Prítomní: (podľa prezenčnej list iny) 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku LF UK 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnut ie Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK otvoril a viedol jej predseda doc. RNDr. Mart in 

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

Bod č. 2: Schválenie programu 

Prítomní schválili program stretnut ia, ako bol uvedený v pozvánke. 

Bod č. 3: Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku LF UK 

Návrh predniesla pani prodekanka prof. MUDr. Šimaljaková, PhD., MHA, MPH. z LF UK. Uviedla, že 

Dodatok k Študijnému poriadku je potrebný z toho dôvodu, že Lekárska fakulta pristúpila k zrušeniu 

študentských indexov. Iné fakulty to urobili už skôr, LF až teraz. Preto sa Dodatkom vypúšťajú 

z doterajšieho Študijného poriadku všetky veci súvisiace s indexom. AS LF tento materiál  schválil 

ešte 25.5.2021, avšak materiál nebol predložený na schvaľovanie v AS UK v dostatočnom časovom 

predst ihu, aby mohol byť schválený na jeho júnovom zasadnutí, preto je predkladaný teraz.   
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Prof. Plašienková v tejto súvislost i poukázala na rozpor medzi navrhovaným nadobudnutím účinnosti 

Dodatku od 1.9. 2021 (po schválení v AS UK), čo však nie je možné, vzhľadom na to, že schvaľovanie 

v AS UK bude až 20.10. 2021. Opýtala sa pani prodekanky a pani prorektorky RNDr. Kovačičovej, 

PhD., aký legislatívny postup navrhujú. Pani prorektorka Kovačičová uviedla, že účinnosť môže 

nastať až po schválení v AS UK, ale že ide iba o technický problém, lebo pôjde o úpravu, ktorá nemá 

vplyv   na podmienky štúdia alebo hodnotenia.  

Uznesenie:  

PaV komisia predložený materiál Dodatku prerokovala a odporúča ho AS UK schváliť. 

Hlasovanie: za 22, prot i 0, zdržal sa 0. 

Bod č. 4:  Rôzne 

Doc. Putala sa opýtal pani predsedníčky AS UK prof. Plašienkovej na dôvody, ktoré súvisia 

s deklarovaným mimoriadnym zasadnutím AS UK. Pani predsedníčka odpovedala, že mimoriadne 

zasadnut ie AS UK je plánované na 3.11. 2021. Dôvodom  zasadnut ia je schvaľovanie asi 18 materiálov 

súvisiacich so zákonom o kvalite.  Malo sa to urobiť už na konci septembra, ale potrebné materiály 

ešte neboli dostatočne pripravené. V dostatočnom predst ihu budú na online úložisku, aby si ich 

mohli členovia senátu preštudovať, nakoľko pre nedostatok času nebudú k materiálu zasadať 

komisie, ani predsedníctvo, ale budú sa prerokovávať priamo na mimoriadnom zasadnutí AS UK. 

Bod č. 7:  Záver 

Doc. Putala všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadnut ie komisie. 

 

Koniec zasadnutia: 14:15 hod. 

 

Zapísal: 

Mgr. Mart in Surový 

 

 

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

             doc. RNDr. Mart in Putala, PhD. 

 predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


