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Bratislava 13.4. 2022 

ZÁPISNICA 

z 14. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 8. 6. 2022 

 

Začiatok zasadnutia 12:00 Koniec zasadnutia 13:30 

Miesto konania zasadačka Vedeckej rady UK (Rektorát UK, Šafárikovo námestie 6) 

ÚČASŤ 
Komisia má 

členov  
Neprítomní 

ospravedlnení 
Neprítomní 

neospravedlnení 
Prítomní Uznášaniaschopnosť 

24 15 3 6 nie 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu 

3. Výročná správa a účtovná uzávierka spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

4. Vnútorný predpis Zásady výberového konania UK 

5. Študijný poriadok FMFI UK 

6. Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK 

7. Rôzne  

8. Záver  

 

PRIEBEH ZASADNUTIA 

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. 

Univerzita Komenského v Bratislave Šafárikovo námestie 6 Pedagogická a vedecká komisia 
Akademický senát P.O. BOX 440 AS UK 
 814 99 Bratislava 1  



 2 

Bod č.3 Výročná správa a účtovná uzávierka spoločnosti UK Veda, s.r.o. 

Vzhľadom na ospravedlnenú neprítomnosť konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o., doc. Duračinskej, 

materiály uviedol doc. Putala, člen dozornej rady tejto spoločnosti, ktorá ich schválila. Uviedol, že 

táto spoločnosť umožňuje realizovať činnosti, ktoré by UK nemohla. Vďaka nej bolo možné on-line 

predávať študijné materiály v COVIDovom období. Je potrebné napĺňať ďalšie aktivity spoločnosti, 

aby nemusela vytvárať stratu. Členovia komisie nemali v tomto bode pripomienky. 

 

Bod č. 4 Vnútorný predpis Zásady výberového konania UK 

Prepis predstavil JUDr. Michal Káčerík, vedúci Oddelenia legislatívy a právnych služieb RUK. Členovia 

komisie ocenili novú možnosť vyjadrenia, že uchádzač nespĺňa požadované kritériá. Diskutovali  o 

potrebe zosúladenia sústavy študijných odborov a odborov habilitačného a inauguračného konania, 

záväznosť výsledku výberového konania pre dekana na uzavretie pracovného pomeru. Ďalej JUDr. 

Káčerík prisľúbil dopracovať matematický model pre výpočet celkového poradia. Členovia komisie 

odporučili mať možnosť riešiť ospravedlnenie sa z účasti na výberovom konaní zo zreteľahodných 

dôvodov, ale aby v takom prípade musel uchádzač požiadať komisiu o opakované umožnenie 

zúčastniť sa na výberovom konaní. 

 

Bod č. 5  Študijný poriadok FMFI UK 

Návrh študijného poriadku FMFI UK predstavila prodekanka fakulty Dr. Rostás. Ide o pilotný študijný 

poriadok v súlade s aktuálnou legislatívou a predbieha aktualizáciu študijného poriadku UK. 

Pravdepodobne ho po prijatí nového Študijného poriadku UK bude potrebné aktualizovať. 

Diskutovalo sa o mechanizme navrhovania študijných poradcov tak, aby v prípade, ak je študijný 

program zabezpečovaný viacerými pracoviskami, do procesu navrhovania vstupovali okrem garanta 

programu aj vedúci podieľajúcich sa pracovísk.  

 

Bod č. 6  Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK 

Materiál predstavila Dr. Kovačičová, prorektorka UK. Tento rieši zosúladenie s aktuálnymi právnymi 

normami, otázku v súvislosti s vojnou na Ukrajine a poskytovanie štipendií z vlastných zdrojov. 

K materiálu neboli vznesené pripomienky. 

 

Bod č. 7 Rôzne 

Dr. Kovačičová upozornila, že MŠVVaŠ SR bez konzultácie s VŠ spustilo iniciatívu „študuj doma, 

Slovensko ťa odmení“, pričom na VŠ je ťarcha potvrdzovania dokumentov uchádzačov zo stredných 

škôl. Ďalej, že chýba krytie jazykových kurzov pre ukrajinských študentov zo strany MŠVVaŠ SR. 

V rámci tohto bodu sa diskutovalo aj o dodatku k návrhu Rokovacieho poriadku AS UK. Prítomní 

podporili ponechať inštitút hlasovania per rollam ako krajnej možnosti a pri jeho organizácii 

odporučili umožniť vyjadriť sa k hlasovanej otázke pred hlasovaním. 
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Bod č. 8 Záver 

Doc. Putala všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Zapísal: doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

Overila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

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

                                                                                                                            doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


