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__________________________________________________________________________________ 

 

Bratislava  24. 2. 2021 

Z á pi s n ic a  

zo 7. zasadnutiaPedagogickej a vedeckej komisie AS UK dňa 24. 2. 2021 

 

 

Začiatok zasadnutia: 14.30 hod. 

Miesto konania zasadnutia: elektronicky prostredníctvom nástroja MS Teams 

 

Prítomní: z 28 členov bolo prítomných 24 (Dénešová, Gafurov, Greguš, Harčáriková, Kiliánová, 

Krajčovičová, Kožík Lehotayová, Kyselovičová, Lehotský, Osvaldová, Ozorovský, Pardubská, 

Plašienková, Putala, Schmidtová, Steinemann, Surový, Sysák, Tománek, Uhrecký, Viglašová, Vlhová, 

Žeňuch), neprítomní ospravedlnení 2 (Kuzma, Letz), neospravedlnení 2 (Böhmer, Šimková), komisia 

bola uznášaniaschopná 

Hostia: Kovačičová, Masarik (vedenie UK) 

 

 

Návrh programu zasadnutia: 

(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3.Návrh dodatku č. 1 k Študijnému poriadku UK 

4. Informácia o návrhu novely Zákona 131/2002 o vysokých školách 

5. Rôzne  

6. 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. 

Bod č. 3: Návrh dodatku č. 1 k Študijnému poriadku UK 
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Návrh prezentovala RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. V minulom školskom roku sa schvaľovali kvôli 

epidémii úpravy študijného poriadku. Keďže od septembra má univerzita nový študijný poriadok, staré 

zmeny v ňom nie sú zahrnuté. Preto je teraz potrebné vyriešiť situáciu, ktorá sa stáva veľmi vážnou. Je 

veľa študentov, ktorí majú problém s naplnením kontrolných fáz štúdia, resp. nemôžu postúpiť ďalej, 

ak nemajú splnené prerekvizity (napr. prax, laboratórne cvičenia a pod.). Vedenie UK preto navrhuje 

v tomto predpise, aby dekani fakúlt boli oprávnení zmeniť si harmonogram školského roka tak, aby sa 

ešte aj v lete dali dokončiť predmety, ktoré nebolo možné absolvovať v zimnom semestri. Dekani budú 

mať tiež právomoc hromadne vyriešiť záležitosti, o ktoré si inak musia študenti žiadať sami (napr. je 

jasné, že v nejakom študijnom odbore sa nedá z objektívnych dôvodov absolvovať nejaký predmet, tak 

nemusia žiadať jednotlivo o výnimku, ale dekan ju udelí plošne).  

Do diskusia sa zapojila s otázkou doc. Pardubská, v ktorej tiež uviedla, , že doteraz sme komplexne 

budovali študijný poriadok a kontrolné etapy a teraz akoby sa to malo kvôli epidémii ignorovať? 

Uviedla, že pPri plošnom udeľovaní výnimiek sa zvezú aj nepoctiví študenti a že tiež by bolo dobré 

riešiť situáciu nejako komplexne, veď tento stav provizória trvá už rok a ktovie, ako dlho ešte bude 

trvať. 

Prof. Lehotský vysvetlil, ako je to pri štúdiu lekárov, ktorí bez praxe nemôžu pokračovať v štúdiu. 

Doc. Putala sa pýtal, ako sa bude dať zabezpečiť kvalita štúdia, ako sú zabezpečené kontrolné 

mechanizmy. 

Dr. Kovačičová vysvetlila, že kvalita štúdia tým nemôže byť dotknutá, je potrebné dôverovať dekanom, 

že túto právomoc využijú v odôvodnených prípadoch. 

Uznesenie:  

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

UK a schváliť. 

Hlasovanie: za 23, proti 0, zdržal sa 1 

Bod č.  4:  Informácia o návrhu novely Zákona 131/2002 o vysokých školách 

 Doc. Putala informoval o návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorý je zo strany vysokých škôl 

neprijateľný. Sú voči nemu vznesené viaceré pripomienky. Najvážnejšie sú k navrhovanej zásadnej 

zmene spôsobu riadenia vysokých škôl, ktorý obmedzuje až likviduje akademickú samosprávu. 

V diskusii sa riešili postrehy z Rady vysokých škôl a z iných reprezentácií vysokých škôl. Keďže 

s ministerstvom je len ťažká komunikácia, neostáva nič iné, len návrh odmietnuť ako celok. Rada 

vysokých škôl v prípade neustúpenia od tohto návrhu zo strany ministerstva vyzve vysoké školy ku 

štrajkovej pohotovosti. 

O vyhlásení štrajkovej pohotovosti sa intenzívne diskutovalo aj na dnešnom spoločnom stretnutí 

kolégia UK, predsedníctva AS UK a zástupcov UK v RVŠ. Čaká sa na viac informácií. Doc. Burda má 

predložiťanalýzu možností pre vyhlásenie a realizácie štrajku. 

Diskutované bolo zapojenie fakultných senátov a prenos informácie o novele akademickej obci na 

fakultách. 

Podľa vývoja situácie sa predpokladá zvolanie pléna mimoriadneho senátu UK. 

Počas diskusie musel doc. Putala odísť pre iné povinnosti a vedenie zasadania zveril prof. Žeňuchovi. 

Bod č. 5: Rôzne 
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V rámci tohto bodu vystúpili ešte niektorí členovia s podporou iniciatívy vstúpiť do štrajkovej 

pohotovosti a zjednotiť aktivity v rámci UK. 

Bod č. 6: Záver 

Prof. Žeňuch sa prítomným poďakoval za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Koniec zasadnutia: 15:30 hod. 

 

Zapísal: 

Mgr. Martin Surový 

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

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD 

 predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 
 


