
 1

ZÁPISNICA č. 4 
zo 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 17. 6. 2019 o 1300 hodine v CH1-3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 
 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 
Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021. 

5. Stanovisko AS PriF UK k problematike špecifík štúdia v bakalárskych študijných 
programoch so štandardnou dĺžkou štúdia 4 akademické roky. 

6. Uznesenie AS PriF UK k zrušeniu povinného používania indexov a zavedeniu 
možnosti dobrovoľného používania indexov. 

7. Voľba podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK a ďalšieho člena PAS PriF UK za 
ŠČ AS PriF UK.  

8. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK. 

9. Rôzne. 
 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 35 členov AS PriF UK a 3 zástupcovia Vedenia 
PriF UK. 
 
Priebeh rokovania: 
 
1. Otvorenie: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády privítal prítomných. 
 
2. Schválenie programu zasadnutia: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády oboznámil 

plénum AS PriF UK s navrhovaným programom zasadnutia. Pred schválením programu 
vystúpil Mgr. V. Przybyla so žiadosťou o uvoľnenie z funkcie podpredsedu AS PriF UK za 
ŠČ AS PriF UK z dôvodu splnenia kritérií pre ukončenie doktorandského štúdia. Súčasne 
sa RNDr. Mária Kondeková vzdala funkcie ďalšieho člena Predsedníctva AS PriF UK za 
ŠČ AS PriF UK. Z týchto dôvodov bol do programu rokovania AS PriF UK zaradený bod 
č. 7 „Voľba podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK a ďalšieho člena PAS PriF UK 
za ŠČ AS PriF UK“. Program s uvedenou úpravou  bol jednomyseľne schválený. 

 
        (za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 
3. Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  

doc. R. Fľaková, Dr. R. Švubová a Mgr. Lucia Procházková 
 

(za: 32, proti: 0, zdržali sa: 3) 
 

Uznesenie 04-19/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 
doc. Renáta Fľaková, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Lucia Procházková. 
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4. Prerokovanie a schválenie dokumentu Podmienky prijatia na bakalárske študijné 
programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 
2020/2021. 

 
Prodekanka doc. M. Slaninová predstavila plénu dokument „Podmienky prijatia na 
bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK 
v akademickom roku 2020/2021“. Priblížila zmeny a opravy oproti minulým rokom, ktoré 
boli v dokumente vykonané. Informovala, že od Dr. L. Olexovej dostala písomnou formou 
pripomienky, ktoré boli len formálneho charakteru.  Doc. R. Fľaková informovala o 
priebehu zasadnutia Pedagogickej komisie, ktorá predložený dokument prerokovala, 
pričom prebehla rozsiahlejšia diskusia a jej členovia odporučili AS PriF UK predložený 
dokument schváliť. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne ďalšie otázky ani 
pripomienky, takže prebehlo hlasovanie. 

(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) 
 

Uznesenie 04-19/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Podmienky prijatia na 
bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK 
v akademickom roku 2020/2021. 
     
Prodekanka doc. M. Slaninová predložila plénu návrh uznesenia, ktorým je dekan PriF UK 
prof. P. Fedor poverený vykonať prípadné zmeny v dokumente schválenom v uznesení 
04-19/02, keby boli takéto zmeny nevyhnutné z dôvodu legislatívnych úprav vyvolaných 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR o sústave študijných odborov. doc. 
R. Fľaková informovala, že členovia pedagogickej komisie boli na zasadnutí oboznámení 
s dôvodmi, ktoré viedli k návrhu uznesenia a odporúčajú ho na zasadnutí AS PriF UK 
schváliť. Členovia AS PriF UK nemali k návrhu uznesenia žiadne otázky ani pripomienky, 
takže prebehlo hlasovanie.  

(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) 
 
Uznesenie 04-19/03: Akademický senát PriF UK poveruje dekana PriF UK, aby 
v dokumente „Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 
Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021“ vykonal úpravy vyvolané 
následnými legislatívnymi úpravami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
o sústave študijných odborov. 
 

5. Stanovisko AS PriF UK k problematike špecifík štúdia v bakalárskych študijných 
programoch so štandardnou dĺžkou štúdia 4 akademické roky. 
 
Prodekanka doc. M. Slaninová oboznámila prítomných s problematikou špecifík štúdia 
v bakalárskych študijných programoch so štandardnou dĺžkou štúdia 4 akademické roky. 
Uviedla, že podľa §70 má študent právo, najmä za podmienok určených v Študijnom 
poriadku UK, zmeniť študijný program v rámci odboru. V časti III. „Ďalšie ustanovenia“ 
v čl. 26 Študijného poriadku na UK v Bratislave (Úplné znenie vnútorného predpisu 
č. 4/2016) môže študent požiadať o zmenu študijného programu len po úspešnom 
absolvovaní prvého roku štúdia, t.j. po splnení podmienok uvedených v čl. 21 ods. 1, čo je 
podľa prodekanky M. Slaninovej dosť neskoro. doc. R. Fľaková opäť informovala, že 
členovia pedagogickej komisie sa návrhom uznesenia zaoberali a odporúčajú ho na 
zasadnutí AS PriF UK schváliť. Členovia AS PriF UK nemali k návrhu žiadne otázky, či 
pripomienky, takže prebehlo hlasovanie. 
 

(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) 
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Uznesenie 04-19/04:  

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. 

 
6. Uznesenie AS PriF UK k zrušeniu povinného používania indexov a zavedeniu 

možnosti dobrovoľného používania indexov. 
 
Na zasadnutí sa prerokovala problematika používania indexov na UK. Predseda AS PriF 
UK  doc. P. Neogrády informoval, že na 23. riadnom zasadnutí AS UK, ktoré sa konalo 
15. 5. 2019 sa v bode č. 11 rozoberal Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku UK, ktorý sa 
týka problematiky zrušenia indexov a účinný má byť od 1. septembra 2019. doc. P. 
Neogrády sa do diskusie zapojil s tým, že podľa jeho názoru by mala byť ponechaná 
možnosť dobrovoľného zachovania indexov, nakoľko to, čo je zapísané v indexe by mohlo 
maťváhu dôkazu a spýtal sa, či na základe predloženého Dodatku táto možnosť existuje. 
Rektor UK opätovne odpovedal, že fakultám je ponechaná možnosť indexy zachovať, ak 
sa na tom uznesie AS fakulty. Preto doc. Neogrády plénu AS PriF UK predložil návrh 
príslušného uznesenia. Prodekanka doc. M. Slaninová diskutovala aj o problémoch 
vyplývajúcich zo situácie, keď pedagóg zabudne do systému AIS zapísať hodnotenie 
študenta. Predložila návrh riešenia vo forme archivácie podpísaných hodnotiacich hárkov 
na Študijnom oddelení. doc. R. Fľaková informovala, že členovia pedagogickej komisie sa 
zaoberali návrhom predloženého uznesenia a po diskusii ho odporúčajú na zasadnutí AS 
PriF UK schváliť. Členovia AS PriF UK nemali k návrhu žiadne otázky, či pripomienky, 
takže prebehlo hlasovanie.  
 

(za: 33, proti: 1, zdržali sa: 1) 
 

Uznesenie 04-19/05:  

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 školským 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), 
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. 
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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. 

 
7. Voľba podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK a ďalšieho člena PAS PriF UK 

za ŠČ AS PriF UK. 
 
ŠČ AS PriF UK sa zaoberala voľbou podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK 
a ďalšieho člena PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK. Odstupujúci podpredseda AS PriF UK 
za ŠČ AS PriF UK navrhol na funkciu podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK 
RNDr. Máriu Kondekovú. Z pléna nebol navrhnutý žiaden ďalší kandidát. V súlade 
s platnými predpismi prebehli tajné voľby (hlasovanie č. 1) s nasledovným výsledkom. 

 
Hlasovanie č. 1:  
Celkový počet vydaných volebných lístkov 12, z toho 12 platných a 0 neplatných. 

 
1. RNDr. Mária Kondeková za: 12 proti: 0 zdržali sa: 0 

 
Uznesenie 04-19/06: Študentská Časť Akademického senátu PriF UK zvolila za 
podpredsedníčku AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK RNDr. Máriu Kondekovú. 
 
Odstupujúca podpredsedníčka ŠČ AS PriF UK RNDr. Mária Kondeková navrhla za 
ďalšieho člena PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK  Dominika Juračku. Z pléna nebol 
navrhnutý žiaden ďalší kandidát. V súlade s platnými predpismi prebehli tajné voľby 
(hlasovanie č. 2) s nasledovným výsledkom. 
 
Hlasovanie č. 2: 
Celkový počet vydaných volebných lístkov 12, z toho 12 platných a 0 neplatných. 

 
1. Dominik Juračka za: 11   proti: 0 zdržali sa: 1 
 

Uznesenie 04-19/07: Študentská Časť Akademického senátu PriF UK zvolila za 
ďalšieho člena PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK Dominika Juračku. 

 
8. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK 

  
Dekan fakulty prof. P. Fedor informoval, že projekt ACCORD zatiaľ ešte nebol stále 
definitívne schválený. Dňa 26. 2. 2019 bolo pozastavené hodnotenie projektu na Európskej 
úrovni z dôvodu zmeny projektu z vedecko-výskumného na investičný. Tým nastal 
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problém vo finančnom pokrytí personálnej matice, ktorá bola v pôvodnom znení projektu 
naplánovaná. Ministerstvo školstva odsúhlasilo dotáciu vo výške cca 8,8 mil eur, ktorá by 
mala pokryť personálnu štruktúru projektu ACCORD. Ďalším aspektom, hodným 
osobitného zreteľa je nutnosť aktualizácie dokumentácie k projektu, v dôsledku časového 
sklzu pri schvaľovaní projektu.  

Dekan fakulty ďalej informoval o havarijnom stave telefónnej stanice, v dôsledku čoho 
približne štvrtina klapiek v rámci PriF UK nefunguje. Tiež spomenul celkový zlý stav 
plynového potrubia, v dôsledku čoho boli pavilóny G a B1 odpojené od dodávok plynu.  

Oznámil, že dňa 9. 9. 2019 zavíta na pôdu UK držiteľ Nobelovej ceny za chémiu, prof. 
Ben Feringa a prevezme si zlatú medailu UK.  

Tiež tlmočil, že po hlasovaní vo VR UK a PriF UK dňa 14. 10. 2019 navštívi UK aj PriF 
UK jeho Výsosť princ Albert II Monacký.  

Dekan sa venoval aj problematike tvorby rozvrhov, ktorá je v týchto dňoch vysoko 
aktuálna a spomenul, že najefektívnejšia metóda tvorby rozvrhov je „ručná“. V tejto 
súvislosti do budúcna nevylúčil možný posun zápisov do 1. roč. štúdia zo septembra na júl. 

Dekan tiež informoval plénum AS PriF UK, že v spolupráci s prodekanom doc. B. Blehom 
začali pracovať na príprave návrhu novej Metodiky na delenie štátnej dotácie. Ministerstvo 
školstva zjednotilo bonifikáciu publikácií registrovaných v databáze WOS a Scopus, čo je 
pre fakultu znevýhodňujúce, a preto uvažuje o istom priblížení k ministerskej metodike. 
V praxi to znamená, že sa bude klásť väčší dôraz na kvartily (t.j. čím vyššie Q má 
publikácia, tým lepšie pre katedru). Ďalšou inováciou pri hodnotení katedier má byť 
ohodnotenie aktivít súvisiacich s propagáciou fakulty (cca 2 % financií). Na túto prebehla 
živá diskusia, na čo dekan fakulty prof. P. Fedor reagoval, že všetky materiály sa budú 
schvaľovať cez príslušné komisie a AS PriF UK, kde bude veľký priestor na relevantnú 
diskusiu, aj pripomienky ap. 

Prodekanka doc. M. Slaninová informovala, že dňa 13. 6. 2019 prebehli na PriF UK 
prijímacie skúšky na študijné programy Biológia a Medicínska biológia. Taktiež 
upozornila, že informácie o Disciplinárnej komisii PriF UK pre študentov a Etickej komisii 
PriF UK sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 

Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády sa vyjadril k sprísnenému režimu na vrátnici 
fakulty. Dekan fakulty informoval, že povinnosti služby na vrátnici vyplývajú zo 
Strážneho poriadku PriF UK z r. 2017. doc. A. Ševčovičová spomenula, že cez zadný 
vchod bufetu Gastroline je možný nekontrolovaný pohyb ľudí, na čo dekan prof. P. Fedor 
reagoval, že pracovníci bufetu a aj samotný majiteľ p. Mikula boli na toto dôrazne 
upozornení. doc. P. Neogrády však apeloval na to, aby sa primerane zmiernil režim na 
vrátnici predovšetkým pre kmeňových zamestnancov, ktorých pracovníci na vrátnici dobre 
poznajú a to najmä v prípadoch, že potrebujú napr. vyzdvihnúť tovar, tekutý dusík,  použiť 
bankomat ap. 

  
9. Rôzne 
 

Predseda AS PriF UK P. doc. Neogrády ako zástupca fakulty v RVŠ SR informoval, že na 
ustanovujúcom zasadnutí RVŠ bol za predsedu zvolený Martin Putala.  
 
 

V Bratislave 17. 6. 2019 
 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 
predseda AS PriF UK 
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Návrhová komisia: 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. 
Mgr. Renáta Švubová, PhD. 
Mgr. Lucia Procházková 

 
Zoznam príloh:  1.  Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK. 
 2. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021. 
  
  


