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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  21. 4. 2021 

Zá p i s n i c a  

z 9. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 21. 4. 2021 

 

 

Začiatok zasadnutia: 12.30 hod. 

Miesto konania zasadnutia: elektronicky prostredníctvom nástroja MS Teams 

 

Prítomní: z 28 členov bolo prítomných 23 (Böhmer, Dénešová, Gafurov, Greguš, Harčáriková, 

Krajčovičová, Kiliánová, Kuzma, Kyselovičová, Lehotský, Letz, Osvaldová, Pardubská, Plašienková, 

Putala, Schmidtová, Steinemann, Surový, Sysák, Šimková, Tománek, Uhrecký, Žeňuch), neprítomní 

ospravedlnení 3 (Kožík Lehotayová, Ozorovský, Viglašová), neospravedlnení 2 (Neština, Vlhová), 

komisia bola uznášaniaschopná 

Hostia: Kovačičová, Masarik, Štvrtinová (vedenie UK) 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Návrh dodatku č. 2 k Štipendijnému poriadku UK 

4. Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021-2027 

5. Výročná správa o činnosti UK za rok 2020 

6. Rôzne  

7. 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. 

Bod č. 2: Schválenie programu 

Prítomní schválili program stretnutia, ako bol uvedený v pozvánke. 
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Bod č. 3: Návrh dodatku č. 2 k Štipendijnému poriadku UK 

Návrh predniesla pani prorektorka Kovačičová. Návrh reaguje na úpravu zákona. Zavádza sa nová 

sociálna dávka, tzv. tehotenské štipendium. My sme si to teraz implementovali do štipendijného 

poriadku. Už je podaných 8 žiadostí. 

Uznesenie:  

PaV komisia predložený materiál Návrhu dodatku prerokovala. Odporúča ho prerokovať v Pléne AS 

UK a schváliť. 

Hlasovanie: za 21, proti 0, zdržal sa 1 

Bod č.  4:  Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021-2027 

Dlhodobý zámer predniesla pani prorektorka Štvrtinová. Dlhodobý zámer je síce na roky 2021-2027, 

ale bude sa priebežne aktualizovať, buď po roku alebo najmenej po troch rokoch. Aktualizácia sa bude 

robiť podľa vyhodnocovania prítomných ukazovateľov. Tento zámer nadväzuje na predchádzajúce 

zámery a aktualizáciu z roku 2019. V doterajšom pláne chýbala konkretizácia niektorých ukazovateľov, 

ktoré je potrebné nastaviť kvôli akreditácii. 

Reagoval doc. Putala. Materiál postihuje všetky podstatné oblasti. Uvádza sa, čo sa bude sledovať, ale 

nie je uvedená konkrétna kvantita. Navrhol ešte doplniť dva body. Prvý sa týka propagácie – podpora 

talentovaných študentov stredných škôl, napríklad cez predmetové olympiády. Druhým bodom je 

vedecká oblasť, kde doc. Putala navrhuje sledovať tiež usporiadanie medzinárodných konferencií a 

konferencii s medzinárodnou účasťou. 

Doc. Pardubská sa vyjadrila, že jej v Dlhodobom zámere chýba konkretizácia. Na to odpovedala 

predkladateľka, že za každým cieľom sú uvedené konkrétne oblasti, ktoré sa budú vyhodnocovať. 

Záverom prerokovania bolo, , že dva body, ktoré navrhol doc. Putala, sa ešte prorektorka Štvrtinová 

pokúsi do Dlhodobého zámeru zapracovať. 

Uznesenie: 

PaV komisia predložený Dlhodobý zámer prerokovala, odporúča doňho zapracovať dve vznesené 

pripomienky. Komisia odporúča AS UK Dlhodobý zámer prerokovať a schváliť.  

 

Hlasovanie: za 20, proti 0, zdržal sa 1. 

 

Bod č. 5: Výročná správa o činnosti UK za rok 2020 

Prehľad Výročnej správy predniesla pani prorektorka Štvrtinová. V prezentácii zhrnula podstatné prvky 

celého dokumentu. 

Z diskusie vyplynulo, že by bolo dobré túto prezentáciu poskytnúť verejnosti – aj iným členom AS, 

resp. zamestnancom UK.  

Uznesenie: 

PaV komisia Výročnú správu prerokovala a odporúča ju AS UK na prerokovanie a schválenie. 

Hlasovanie: za 19, proti 0, zdržali sa 2. 
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Bod č. 6:  Rôzne 

V bode rôzne informoval docent Putala o aktuálnej situácii pri rokovaní o novom vysokoškolskom 

zákone. Rokovania s ministerstvom nateraz uviazli. Doterajšie fungovanie akademickej samosprávy je 

pre ministerstvo neprijateľné. Na niektorých výhradách k zákonu sa vysoké školy s ministerstvom 

dohodli, našli kompromis, ale v tejto veci nie. Dnes rokoval Krízový štáb UK. Zvažuje sa zvolanie 

mimoriadneho zasadnutia AS UK v tejto veci, resp. pozvanie pána ministra školstva alebo štátneho 

tajomníka na diskusiu. 

Mgr. Tománek sa pýtal na možnosť úpravy štipendijného poriadku kvôli percentuálnemu pomeru 

štipendií. Pani prorektorka Kovačičová mu odpovedala, že najjednoduchšou cestou je upraviť si 

fakultný štipendijný poriadok. 

 

Bod č. 7:  Záver 

Doc. Putala všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Koniec zasadnutia: 13:30 hod. 

 

Zapísal: 

Mgr. Martin Surový 

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

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


