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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Pedagogickej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 20.02.2020 o 13:00 

v miestnosti CPS+ (B1-322) 
 

Prítomní členovia komisie (11 – 57,89 %): 

RNDr. Andrej Čerňanský, PhD., Andrej Feješ, doc. RNDr. František Golais, CSc., Andrej Hurajt, 

RNDr. Peter Likavský, PhD., Mgr. Lucia Olexová, PhD., doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., Mgr. 

Gabriela Stehlíková, doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., Mgr. Renáta Švubová, PhD., Julián 

Vrábel.  

 

Neprítomní členovia komisie 

prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD., RNDr. Rudolf Masarovič, PhD., RNDr. René Putiška, PhD. 

Ospravedlnení (5): doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Mgr. Lucia 

Procházková, Mgr. Igor Remák, PhD., Mgr. Ivana Vykouková, PhD.  

 

Hostia (7): 

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD., RNDr. Mária Kondeková, doc. 

RNDr. Marianna Kováčová, PhD., Bc. Alica Lokajová, doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc., doc. Mgr. 

Miroslava Slaninová, PhD. 

 

Dňa 20.02.2020 o 13:00 sa v miestnosti CPS+ uskutočnilo zasadnutie Pedagogickej komisie 

AS PriF UK. Na začiatku zasadnutia bola prítomná nadpolovičná väčšina členov Pedagogickej 

komisie. Zasadnutie viedla predsedníčka Pedagogickej komisie a v programe zasadnutia boli 3 body: 

 

1. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

2. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK  

v akademickom roku 2020/2021. 

3. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021. 

 

Prvým a najrozsiahlejším bodom programu bol Študijný poriadok Univerzity Komenského 

v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, ktorý uviedol dekan fakulty, prof. Fedor. K uvedenému bodu 

boli vopred doručené pripomienky od ŠČAS PriF UK, Katedry krajinnej ekológie, Mgr. Stehlíkovej, 

Dr. Vykoukovej a predsedníčky Pedagogickej komisie - dr. Olexovej. Viaceré z pripomienok boli 

formálneho charakteru alebo to boli skôr otázky na vysvetlenie formulácie niektorých bodov 

navrhovaného Študijného poriadku. Prítomní členovia komisie a hostia postupne prešli celý dokument 

aj s prílohami a prediskutovali všetky navrhované pripomienky. V mnohých prípadoch sa však musíme 

riadiť nadriadenou legislatívnou (či už Študijným poriadkom UK, Zákonom č. 131/2002 Z.z. – Zákon 

o vysokých školách alebo Vyhláškou č. 614/2002 Z. z. - Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky o kreditovom systéme štúdia), čo značne obmedzuje možné zmeny. Ostatné zmeny boli 

prediskutované prítomnými členmi komisie, zo strany študentov a tiež zamestnancov a obe strany 

nakoniec dospeli k zhode a navrhli ich zapracovanie do dokumentu. Na záver prítomní členovia 

odporúčajú AS PriF UK aby „Študijný poriadok Univerzity Komenského, Prírodovedeckej fakulty“ 

spolu s prílohami schválil na svojom zasadnutí dňa 28.2.2020. 

 

Následne zasadnutie komisie pokračovalo prerokovávaním ďalších dvoch dokumentov. 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium, doc. Slaninová, predstavila zmeny 

v materiáli „Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v 
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akademickom roku 2020/2021“. Prítomní členovia komisie uvedené zmeny akceptovali, k dokumentu 

už nemali žiadne pripomienky a odporúčajú AS PriF UK aby schválil „Podmienky prijatia na 

magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021“ na 

zasadnutí AS PriF UK dňa 28.2.2020. 

Prodekanka pre doktorandské štúdium, doc. Kováčová, predstavila materiál „Prijímacie 

konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej 

fakulte UK v akademickom roku 2020/2021“, ku ktorému boli vopred doručené len pripomienky 

formálneho charakteru. Prítomní členovia komisie k uvedenému dokumentu nemali ďalšie 

pripomienky a odporúčajú AS PriF UK aby dokument „Prijímacie konanie a podmienky prijatia na 

doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 

2020/2021“ schválil na svojom zasadnutí dňa 28.2.2020. 

 

Vzhľadom na rozsiahlosť diskusie sa viacerí členovia postupne ospravedlnili a zasadnutie 

museli opustiť z dôvodu výučby, v dôsledku čoho už komisia nebola uznášaniaschopná, a preto sa 

o prijatí uznesení sa nehlasovalo. 

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu už prítomní členovia nemali ďalšie návrhy 

a pripomienky a zasadnutie komisie bolo ukončené. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 20.02.2020 

 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK  
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