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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Pedagogickej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 13. 6. 2019 o 13:00 
v miestnosti CPS+ 

 
 
Prítomní členovia komisie: 
Renáta Fľaková, Andrej Hurajt František Golais, Peter Likavský, Lucia Procházková, Eva 
Rajčáková, Gabriela Stehlíková, Renáta Švubová, Julián Vrábel, Ivana Vykouková, Igor 
Remák, 

Neprítomní členovia komisie 
Ospravedlnení: Lucia Olexová, Edgar Hiller, Blanka Lehotská, Vojtěch Przybyla, Andrea 
Ševčovičová, 
Neospravedlnení: Samuel Andrejčák, Andrej Čerňanský, Andrej Feješ, Rudolf Masarovič, 
René Putiška, 

Hostia - členovia senátu: 
Pavel Neogrády, Mária Kondeková, Michal Galamboš 

Hostia - nečlenovia senátu: Miroslava Slaninová 

 

Dňa 13. 6. 2019 od 13 hod sa v miestnosti CPS+ uskutočnilo zasadnutie Pedagogickej 
komisie AS PriF UK. Z poverenia predsedu senátu zasadnutie otvorila a viedla doc. RNDr. 
Renáta Fľaková, PhD., keďže predsedníčka komisie bola PN. Z celkových 21 členov komisie 
bolo prítomných 11 členov, komisia bola uznášaniaschopná. 

Členovia Pedagogickej komisie sa zaoberali materiálom „Podmienky prijatia na bakalárske 
študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 
2020/2021“. Prodekanka doc. M. Slaninová predstavila predložený materiál, upozornila na 
zmeny a úpravy v porovnaní s minulými rokmi. Tiež informovala, že od Dr. Olexovej dostala 
pripomienky, ktoré boli formálneho charakteru. K článku 1, Úvodné ustanovenia, prebehla 
rozsiahla diskusia, kde po dohovore členov Pedagogickej komisie s prodekankou 
doc. M. Slaninovou bolo do bodu 4 doplnené, že „V prípade neudržateľne nízkeho záujmu 
o niektorý študijný program, môže dekan po dohode s garantom študijného programu 
a súhlase príslušnej sekcie rozhodnúť...“. Pedagogická komisia prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 1: Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala "Podmienky prijatia na 
bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom 
roku 2020/2021“ a odporúča tento dokument schváliť na zasadnutí AS PriF UK dňa 
17. 6. 2019. 

Hlasovanie členov komisie: za = 11, proti = 0, zdržal sa = 0. 

Prodekanka doc. M. Slaninová predložila členom Pedagogickej komisie návrh 
uznesenia, ktorým by bol dekan PriF UK prof. P. Fedor poverený vykonať prípadné zmeny 
v dokumente „Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 
Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021“, keby boli takéto zmeny 
nevyhnutné z dôvodu legislatívnych úprav vyvolaných predpisom Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu SR o sústave študijných odborov. Členovia Pedagogickej komisie 
nemali k návrhu pripomienky a pedagogická komisia prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 2: Pedagogická komisia AS PriF UK odporúča prijať na zasadnutí AS PriF UK 
dňa 17. 6. 2019 uznesenie: "Akademický senát PriF UK poveruje dekana PriF UK, aby 
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v dokumente "Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 
Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021" vykonal úpravy vyvolané 
vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o sústave študijných odborov". 

Hlasovanie členov komisie: za = 11, proti = 0, zdržal sa = 0. 

Prodekanka doc. M. Slaninová oboznámila prítomných s problematikou špecifík štúdia 
v bakalárskych študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia 4 akademické roky. 
Vysvetlila, že študent má právo, najmä za podmienok určených v Študijnom poriadku UK 
(len po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia) zmeniť študijný program v rámci odboru, 
čo je neskoro. Preto predložila návrh uznesenia. Členovia pedagogickej komisie o návrhu 
uznesenia diskutovali a pedagogická komisia prijala nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 3: Pedagogická komisia AS PriF UK odporúča prijať na zasadnutí AS PriF UK 
dňa 17. 6. 2019 uznesenie:  

1) Akademický senát PriF UK žiada rektora UK, prorektorku UK pre vzdelávanie a AS UK, 
aby pri príprave nového Študijného poriadku UK boli zohľadnené špecifiká pravidiel 
štúdia v bakalárskych študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia štyri 
akademické roky. 

2) Akademický senát PriF UK navrhuje, aby nový Študijný poriadok UK medzi inými 
špecifikami umožnil vo fakultných študijných poriadkoch určiť podmienky, za ktorých 
bude môcť študent zmeniť študijný program v priebehu akademického roka.". 

Hlasovanie členov komisie: za = 11, proti = 0, zdržal sa = 0. 

Na zasadnutí komisie bola diskutovaná problematika používania indexov na UK. Predseda 
AS PriF UK doc. P. Neogrády informoval, že na 23. riadnom zasadnutí AS UK bol schválený 
vnútorný predpis č. 7/2019 Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 8/2013 Študijný poriadok 
Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa týka problematiky zrušenia indexov a účinný 
bude od 1. septembra 2019. Doc. P. Neogrády navrhol, aby bola ponechaná možnosť 
zachovania indexov, a konzultoval aj s rektorom UK o tejto možnosti. Rektor UK opätovne 
potvrdil, že fakultám je ponechaná možnosť indexy zachovať, ak sa na tom uznesie 
AS fakulty. M. Kondeková informovala, že časť študentov by si rada zachovala indexy aj 
naďalej na dobrovoľnej báze. Doc. M. Slaninová tlmočila názor vedenia fakulty k tejto 
problematike. Preto doc. P. Neogrády plénu AS PriF UK plánuje predložiť návrh uznesenia. 
Členovia pedagogickej komisie návrh uznesenia prerokovali, bol upravený podľa 
pripomienok prítomých členov senátu a následne pedagogická komisia prijala nasledovné 
uznesenie: 

Uznesenie č. 4: Pedagogická komisia AS PriF UK odporúča prijať na zasadnutí AS PriF UK 
dňa 17. 6. 2019 uznesenie: 

1) Zrušenie povinného používania indexov pre študentov PriF UK, zavedené Dodatkom č. 4 
ku Študijnému poriadku UK, prijatým AS UK dňa 15.5. 2019 zostáva v platnosti. 

2) Na PriF UK sa počnúc šk. rokom 2019/2020 zavádza pre študentov všetkých stupňov 
štúdia právo dobrovoľného používania indexov podľa nasledovných zásad: 

2.1) Študent, ktorý využije možnosť dobrovoľného používania indexu má právo: 

a) zapísať si podľa vlastného rozhodnutia do indexu všetky, alebo iba niektoré 
predmety, ktoré hodlá v danom školskom roku absolvovať (predmety si zapíše 
spravidla pred začiatkom výučby, ale môže si ich dopisovať aj počas príslušného 
školského roku), 
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b) požiadať vyučujúceho o zápis, alebo potvrdenie svojho výsledku z ktoréhokoľvek zo 
zapísaných predmetov, 

c) zaznamenať si informatívne svoj výsledok z ktoréhokoľvek zo zapísaných 
predmetov, 

d) požiadať študijné oddelenie o vyznačenie skutočnosti, že splnil podmienky pre zápis 
do vyššieho ročníka do indexu. V takomto prípade sa zápis vyznačí na základe 
študijných výsledkov žiadateľa zapísaných v elektronickej evidencii štúdia (AIS), 
pričom sa nebude vykonávať kontrola kompletnosti záznamov v indexe. 

2.2) Študenti, ktorým už bol index vydaný môžu tento index používať do ukončenia 
príslušného stupňa štúdia. Študenti, ktorí ešte index nemajú a majú záujem o jeho dobrovoľné 
používanie, môžu o jeho vydanie požiadať na Študijnom oddelení PriF UK. 

2.3) Vyučujúci je povinný na požiadanie študenta zapísať mu dosiahnutý výsledok z daného 
predmetu po absolvovaní ústnej skúšky, alebo vo svojich konzultačných hodinách. Táto 
povinnosť platí len pre predmety, absolvované v danom semestri.  

Po obojstrannom dobrovoľnom dohovore študenta s príslušným vyučujúcim je možné zapísať 
výsledok predmetu aj v inom termíne, prípadne aj študijné výsledky z predchádzajúcich 
školských rokov.  

2.4) V prípade pochybností sa záznam v indexe o študijnom výsledku študenta 
z ktoréhokoľvek zapísaného predmetu, ktorý je riadne potvrdený podpisom vyučujúceho 
pokladá za hodnoverný dôkaz o absolvovaní predmetu a jeho výsledku (pokiaľ sa nedokáže 
opak). 

3) Toto uznesenie stráca platnosť prijatím Študijného poriadku PriF UK. 

Hlasovanie členov komisie: za = 10, proti = 0, zdržal sa = 0. 

Keďže na zasadnutí nebola prítomná nadpolovičná väčšina členov pedagogickej komisie 
o prijatí uznesení sa nehlasovalo. 

 

 

Zapísala: Renáta Švubová     V Bratislave dňa 13. 6. 2019 

 

 

Príloha: Prezenčná listina (1 strana) 

 


