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ZÁPISNICA č. 7 

zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 28. 02. 2020 o 9
00

 hodine v CH1-3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

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

v akademickom roku 2020/2021. 

5. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy 

uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021. 

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

7. Správa o činnosti AS PriF UK a ŠČ AS PriF UK za rok 2019. 

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

9. Rôzne. 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: na úvod zasadnutia bolo prítomných 39 členov 

AS PriF UK, ďalší 2 členovia sa na zasadnutie dostavili až k rokovaniu o bode č. 6. Na 

zasadnutí bol prítomný aj dekan fakulty a ďalší členovia Vedenia PriF UK podľa prezenčnej 

listiny. 

 

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. Nikto z prítomných nemal 

voči predloženému programu žiadne námietky ani neboli prednesené žiadne návrhy na 

doplnenie programu. Program s uvedenými úpravami bol jednomyseľne schválený. 

        (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

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

Dr. Blanka Lehotská, Dr. Renáta Švubová a Michaela Kardohelyová. 

(za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 07-20/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

Dr. Blanka Lehotská, Dr. Renáta Švubová a Michaela Kardohelyová. 

 

4. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte 

UK v akademickom roku 2020/2021. 

Prodekanka doc. Slaninová predstavila materiál, do ktorého boli zapracované doručené 

pripomienky. Predsedníčka pedagogickej AS PriF UK komisie Dr. Olexová informovala 

o priebehu zasadnutia komisie, ktoré sa konalo 20.02.2020 a prítomní členovia odporúčili 

predmetný dokument schváliť na najbližšom zasadnutí AS PriF UK.  Predseda AS PriF 
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UK otvoril k tomuto bodu diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne otázky ani 

pripomienky a prebehlo hlasovanie. 

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 07-20/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Podmienky prijatia na 

magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 

2020/2021. 

5. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy 

uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021. 

Prodekanka doc. Kováčová predstavila predložený materiál. Následne predsedníčka 

Pedagogickej komisie AS PriF UK Dr. Olexová referovala o priebehu rokovania komisie, 

do materiálu boli zapracované doručené pripomienky (všetky boli len formálneho 

charakteru) a jej členovia odporúčili dokument schváliť na najbližšom zasadnutí AS PriF 

UK. Predseda AS PriF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu. Keďže nikto z prítomných 

nemal žiadne doplňujúce otázky, ani pripomienky, prebehlo hlasovanie. 

     (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 07-20/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Prijímacie konanie a 

podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2020/2021.   

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

V úvode sa slova ujal dekan PriF UK prof. Fedor, ktorý vyjadril radosť a potešenie, že po 

takmer polročnom intenzívnom úsilí bude mať PriF UK po schválení aj v AS UK svoj 

vlastný Študijný poriadok. Predseda AS PriF UK vyzval prodekanky doc. Slaninovú a doc. 

Kováčovú, aby plénum stručne oboznámili s procesom prípravy tohto dokumentu. Prvá sa 

vyjadrila prodekanka doc. Slaninová k časti pre bakalárske a magisterské štúdium, ktorá 

zdôraznila dôležité body predmetného dokumentu a informovala aj o tom, ako prebiehalo 

pripomienkovanie a následne zapracovávanie pripomienok. Tiež informovala, že aj po 

zasadnutí Pedagogickej komisie AS PriF UK jej bola doručená pripomienka od doc. 

Tatierského, ktorú následne prítomní členovia AS PriF UK  prerokovali, upravili 

a zapracovali do dokumentu priamo na zasadnutí pléna. Prodekanka doc. Kováčová 

informovala o príprave a pripomienkovaní časti Študijného poriadku pre doktorandské 

štúdium a poďakovala najmä vedúcim pracovísk za intenzívnu spoluprácu. Predsedníčka 

Pedagogickej komisie AS PriF UK Dr. Olexová uviedla, že tento bod bol v rámci 

zasadnutia komisie detailne prerokovaný a jej členovia odporučili dokument schváliť na 

najbližšom zasadnutí AS PriF UK. Predseda AS PriF UK otvoril k bodu ďalšiu diskusiu, 

do ktorej sa aj vzhľadom ku komplexnému prerokovaniu na PK už neprihlásili žiadny 

ďalší člen AS PriF UK..  Následne prebehlo hlasovanie. 

                                                                                               (za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 07-20/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

 

7. Správa o činnosti AS PriF UK a ŠČ AS PriF UK za rok 2019. 

Predseda AS PriF UK predstavil Správu o činnosti AS PriF UK za rok 2019 a Dr. 

Kondeková predstavila Správu o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2019,. Tieto  dokumenty 

majú už niekoľko rokov stabilnú formálnou štruktúrou a predstavujú prehľad aktivít oboch 

orgánov v uplynulom roku. Predseda AS PriF UK otvoril diskusiu a keďže nikto 

z prítomných nemal žiadne otázky, či pripomienky, prebehlo hlasovanie. 



 3 

                                                                                            (za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0) 

     Uznesenie č. 07-20/05: Akademický senát PriF UK schvaľuje Správu o činnosti AS PriF 

UK a správu o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2019. 

 

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

Dekan PriF UK prof. Fedor začal tento bod informáciami o projekte Accord, keďže 

v súčasnosti prebieha príprava viacerých verejných obstarávaní. Tento projekt na žiadosť 

rektora UK kvôli garancii transparentnosti monitorovaný aj Nadáciou Zastavme korupciu.  

V procese realizácie projektu sa vyskytujú omeškania, často nezapríčinené fakultou. 

Taktiež je možné, že v dôsledku zvyšujúcich sa cien nebude možné zvládnuť z pridelených 

finančných prostriedkov celý naplánovaný objem prác. 

Dekan PriF UK prof. Fedor oboznámil plénum o plánoch Vedenia UK navýšiť rozpočet 

RUK o sumu cca 1.2 mil Eur, nakoľko sa rozpočet RUK po viac rokov neupravoval. 

Dekan PriF UK prisľúbil, že sa obráti na pána rektora UK s prosbou, aby ešte uvážil 

možnosti zmiernenia tohto nárastu. 

Informoval tiež o procese akreditácií. V súčasnosti sa nachádzame v „medziobdobí“ medzi 

končiacou Akreditačnou komisiou a začínajúcou Akreditačnou agentúrou. Štandardy pre 

najbližšiu akreditáciu momentálne čakajú na schválenie a to aj v súvislosti s nástupom 

nového vedenia Ministerstva školstva. 

Tiež informoval, že inicioval stretnutie dekanov fakúlt UK, na ktorom by sa mala riešiť 

situácia ohľadom koronavírusu, najmä z dôvodu cestovných aktivít (konferencie, 

zahraničné služobné cesty) vedeckých pracovníkov. 

Predseda AS PriF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu. O slovo sa prihlásil Dr. Mentel 

s otázkou, aký majú dekani ostatných fakúlt UK názor na otázku navyšovania rozpočtu 

RUK. Dekan PriF UK prof. Fedor sa opätovne vyjadril, že isté navyšovanie je vzhľadom 

k viacročnej stagnácii rozpočtu RUK pochopiteľné, zdôraznil však, že bude iniciovať 

stretnutie s pánom rektorom UK s cieľom ešte raz posúdiť vhodnú mieru tohto navýšenia. 

 

9. Rôzne 

V tomto bode sa doc. Fľaková informovala, kedy približne bude najbližšie zasadnutie AS 

PriF UK, kde by sa mal riešiť rozpočet fakulty. Predseda AS PriF UK uviedol 

predpokladaný dátum zasadnutia AS UK a až potom môže zasadnúť Rozpočtová komisia 

AS PriF UK a následne aj AS PriF UK. 

 

V Bratislave 28. 02. 2020 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

Návrhová komisia: 

Mgr. Blanka Lehotská, PhD. 

Mgr. Renáta Švubová, PhD. 

     Michaela Kardohelyová 
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Zoznam príloh:  1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK. 

 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. 

                   4. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej   

                       fakulty. 

                            5. Prílohy 

 

  

  


