
Zápisnica zo zasadnutia  

Legislatívnej komisie AS PriF UK 

dňa 12. 2. 2019 o 14,00 hod. v miestnosti CPS+ 

 
Prítomní členovia komisie: Renáta Fľaková, Dušan Galanda, Matúš Hyžný, Daniel Ozdín, Petronela 

Nováková, Oľda Pažiková, Renáta Švubová, 

Ospravedlnení člen komisie: Silvia Bodoriková, 

Hostia  členovia senátu: Lucia Olexová, Peter Likavský, Vojtěch Przybyla, Pavel Neogrády, 
Samuel Andrejčák, 

Hostia  nečlenovia senátu: Miroslava Slaninová, Štefan Karolčík. 
 
Dňa 12. 2. 2019 od 14,00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK (ďalej 
aj „LK“). Na zasadnutí  bolo prítomných 7 z 8 členov LK (príloha 1). Rokovanie otvorila a viedla 
R. Fľaková a prebiehalo nasledovne: 
 
1. Na zasadnutí bol prerokované uznesenie Akademického senátu PriF UK schválené spôsobom 

per-rollam dňa 23. 1. 2019 podľa čl. 14 ods. 6 Rokovacieho poriadku AS PriF UK.  

Predseda senátu P. Neogrády informoval o otvorenom liste, ktorý zaslal D. Ozdín predsedníctvu 
AS PriF UK dňa 28. 1. 2019. Viacerí členovia senátu vyslovili názor, že politické témy na 
rokovanie senátu nepatria. Prítomní členovia senátu konštatovali, že plagiátorstvo je potrebné 
odsúdiť vo všetkých jeho formách a na všetkých vysokých školách.  

Legislatívna komisia navrhuje na AS PriF UK dňa 15. 2. 2018 schváliť nasledovné uznesenie: 

a. Akademický senát PriF UK vyjadruje podporu dokumentu "Vyhlásenie vedenia 
Univerzity Komenského v Bratislave a predsedu Akademického senátu UK 
k záverom komisie na preverenie podozrení na plagiátorstvo v Banskej Bystrici" zo 
dňa 17. januára 2019. 

b. Akademický senát PriF UK odsudzuje plagiátorstvo pri získavaní akademických 
titulov vo všetkých jeho formách, nezávisle na tom, či sa tak udialo na iných 
univerzitách alebo na našej vlastnej. 

Hlasovanie členov komisie: za = 7, proti = 0, zdržal sa = 0. 

2. Na zasadnutí bolo prerokované stanovisko k novému zákonu o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch. Dr. Karolčík podrobne vysvetlil uvedenú problematiku, vysvetlil, 
že návrh zákona výrazne mení kritériá na poskytovanie predovšetkým rozširujúceho 
pedagogického štúdia. Doc. Slaninová prítomných informovala, že touto problematikou sa bude 
zaoberať aj Akademický senát UK na svojom zasadnutí dňa 13. 2. 2019. 

Legislatívna komisia AS PriF UK navrhuje doplnenie programu 2. zasadnutia AS PriF UK dňa 
15. 2. 2019 o "Stanovisko k návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch" a odporúča prijať uznesenie v zmení:  

"Akademický senát PriF UK vyjadruje kategorický nesúhlas s ustanoveniami návrhu zákona 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktoré do okruhu poskytovateľov 
kvalifikačného vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov popri 
vysokých školách začleňujú aj organizácie zriadené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, napr. Metodicko-pedagogické centrum. 

Akademický senát PriF UK konštatuje, že kvalifikačné vzdelávanie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce pedagogické štúdium, rozširujúce 



štúdium) doposiaľ poskytovali výlučne vysoké školy v študijných programoch, na ktoré získali 
akreditáciu, čím bola garantovaná kvalita nadobudnutej odbornej spôsobilosti pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov.  

Akademický senát PriF UK žiada dekana PriF UK, aby v spolupráci s rektorom UK oslovil 
poslancov Národnej rady SR s požiadavkou na zachovanie súčasného stavu, t. j. aby 
kvalifikačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (doplňujúce 
pedagogické štúdium, rozširujúce štúdium) naďalej poskytovali výlučne vysoké školy.". 

Hlasovanie členov komisie: za = 7, proti = 0, zdržal sa = 0. 

3. V záverečnej diskusii sa preberala otázka do akej miery je možné moderovať prípadne ukončiť 
diskusiu v rámci zasadnutia senátu v zmysle Rokovacieho poriadku AS PriF UK. Následne 
bolo zasadnutie komisie ukončené. 

 
 
Zapísala: Renáta Fľaková     V Bratislave dňa 12. 2. 2019 
 
 
PRÍLOHA 1:  Prezenčná listina 


