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Bratislava 13.4. 2022 

ZÁPISNICA 

z 13. zasadnutia Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

dňa 13. 4. 2022 

 

Začiatok zasadnutia 14:00 Koniec zasadnutia 14:45 

Miesto konania elektronicky prostredníctvom nástroja MS Teams 

ÚČASŤ 
Komisia má 

členov  
Neprítomní 

ospravedlnení 
Neprítomní 

neospravedlnení 
Prítomní Uznášaniaschopnosť 

25 2 6 17 áno 

 

PROGRAM ZASADNUTIA 
(podľa pozvánky) 

1. Otvorenie  

2. Schválenie programu 

3. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK  

4. Štatút FaF UK 

5. Výročná správa o činnosti UK za rok 2021 

6. Rôzne  

7. 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. 

Bod č.3 Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FaF UK 
Dodatok k študijnému poriadku FaF predstavil dekan FaF prof. Klimas. Potreba dodatku vyplýva 

z aktuálneho akreditačného konania a je potrebné zladiť študijný poriadok fakulty so študijným 

poriadkom UK. Ďalej sa zo študijného poriadku vypúšťa príloha č. 3.  
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Uznesenie 
PaVk predložený materiál prerokovala a AS UK ho odporúča schváliť. 

Hlasovanie 
ZA 18 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 

Bod č. 4 Štatút FaF UK 
Návrh štatútu uviedol FaF predstavil dekan FaF prof. Klimas. Pôvodný štatút fakulty vznikol ešte 

v roku 2008. Namiesto prijímania dodatkov sa fakulta rozhodla pre úplne nové znenie. A to i napriek 

tomu, že onedlho bude potrebné vytvoriť nový štatút, ktorý bude zohľadňovať novelu 

vysokoškolského zákona. Obsah predloženého štatútu bol zosúladený s aktuálnym štatútom UK 

a podľa súčasne platných právnych predpisov. Obsahuje tiež zriadenie orgánov na zabezpečenie 

Vnútorného systému kvality. Právna komisia mala k štatútu technicko-legislatívne pripomienky, 

ktoré budú do Štatútu zapracované (hlasovanie v AS FaF UK už prebieha on-line). 

Uznesenie 
PaVk predložený materiál prerokovala a AS UK ho odporúča schváliť.  

Hlasovanie 
ZA 17 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 

Bod č. 5  Výročná správa o činnosti UK za rok 2021 
Výročnú správu prezentovala prorektorka prof. Štvrtinová. Keďže správa bude podrobne 

prezentovaná aj na zasadaní AS UK, nie je potrebné ju podrobne predstavovať. Doc. Putala vyzval 

členov komisie na prednesenie pripomienok a prípadných otázok. 

Pýtala sa doc. Pardubská, či by bolo možné z Výročnej správy urobiť aj nejaký analytický výstup, 

v ktorom by figurovali silné a slabé stránky UK. Odpoveď p. prorektorky: silnejší sme v rebríčkoch, 

ktoré viac akcentujú vzdelávanie, o čosi slabší v rebríčkoch, ktoré priorizujú výnimočné výstupy 

v oblasti vedy, napríklad Nobelove ceny. Pani docentka sa ďalej pýtala na činnosť Etickej komisie, aké 

riešila podnety. Odpoveď: zaoberala sa jedným vážnejším podnetom v súvislosti s autorskými 

právami pri podávaní grantu. Napokon sa p. docentka pýtala, ako to je s patentami vo Vedeckom 

parku UK. Odpoveď od prof. Masarika: výskum v Parku a získané patenty sú najmä v oblasti 

biotechnológií a metodík výskumu v tejto oblasti. 

Uznesenie 
PaVk predložený materiál prerokovala a AS UK ho odporúča schváliť.  

Hlasovanie 
ZA 15 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0 
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Bod č. 6 Rôzne 
Doc. Putala hovoril, že Akreditačná agentúra vyzvala vysoké školy, aby jej dali spätnú väzbu 

k prebiehajúcim akreditáciám a k prípravám žiadostí na posúdenie vnútorného systému. 

Bod č. 7 Záver 
Doc. Putala všetkým poďakoval za účasť a ukončil zasadanie. 

 

Zapísal: Mgr. Martin Surový 

Overila: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

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

                                                                                                                             doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 

predseda Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK 

 


