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 ZÁPISNICA č. 16 

zo 16. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 13. 12. 2021 o 900 hodine, dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity 

Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 

 

1. Otvorenie.  

2. Schválenie programu zasadnutia.  

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Informácia o výsledkoch volieb do ŠČ AS PriF UK, ŠČ AS UK a ŠRVŠ. 

5. Informácia o prerokovaní dokumentov:  

Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK, 

     Zriadenie Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád), 

           Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK  

     spôsobom per rollam. 

6. Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského 

       v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte – aktualizácia. 

7. Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2022/2023. 

8. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na PriF UK v 

       akademickom roku 2022/2023. 

9. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK. 

10. Voľba druhého podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK. 

11. Voľba ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK. 

12. Aktualizácia komisií a schválenie nových členov Volebnej a mandátovej komisie AS 

       PriF UK. 

13. Novela zákona o VŠ – informácia o súčasnom stave. 

14. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK. 

15. Rôzne. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 

44 členov AS PriF UK, 7 zástupcov Vedenia PriF UK a 6 hostí. 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády privítal prítomných a otvoril 

zasadnutie. Úvodom informoval o organizačných záležitostiach ako aj o spôsobe 

hlasovania, nakoľko zasadnutie prebiehalo dištančnou formou. Spôsob hlasovania bol 

stanovený tak, že hlasovanie v bode č. 2 a 3 prebehne prostredníctvom „zdvihnutia ruky“ 

cez MS Teams (rovnako budú postupovať aj prítomní, ktorí budú žiadať o slovo). 

Hlasovanie v bodoch 5 až 9 a 12 prebehne cez „konverzáciu/chat“ spôsobom 

ZA/PROTI/ZDRŽIAVAM SA, kde sa na úvod vždy uvedie znenie uznesenia a nakoniec 

predseda AS PriF UK ukončí hlasovanie. Tajné personálne hlasovanie k bodom 10 a 11 

prebehne prostredníctvom ADoodle a budú hlasovať len členovia ŠČ AS PriF UK.  

2. Schválenie programu zasadnutia: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády 

oboznámil plénum AS PriF UK s navrhovaným programom zasadnutia. Uviedol, že na 

základe žiadosti prodekana prof. Blehu bolo zmenené navrhované poradie bodov programu 
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“Informácia o prerokovaní dokumentov: Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK, Zriadenie 

Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád), Vytváranie, úprava a schvaľovanie 

študijných programov na PriF UK spôsobom per rollam” ako bod č. 5 a “Zavedenie a 

udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulte – aktualizácia” ako bod č. 6. 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: 42, proti: 0, zdržali sa: 0) 

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

Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Dominik Šmida. 

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 16-21/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Dominik Šmida. 

4. Informácia o výsledkoch volieb do ŠČ AS PriF UK, ŠČ AS UK a ŠRVŠ. 

 

Predsedníčka volebnej a mandátovej komisie Dr. Lehotská informovala, že v priebehu 

októbra a novembra prebehli riadne a 2 kolá doplňovacích volieb do ŠČ AS PriF UK (v 

dňoch 7.10.2021, 28.10.2021 a 18.11.2021) a novozvolenými členmi AS PriF UK sa stali 

Bc. Emil Bečka, Mgr. Katarína Cifraničová, Mgr. Michal Čičkan, Alexandra Chrenová, 

Karin Iková, Mgr. Dominik Juračka, Bc. Michaela Kardohelyová, Mgr. David Pavel 

Královič, Mgr. Klára Stankovianska, Mgr. Dominik Šmida, Mgr. Dávid Vrška, Peter 

Blaško, Lukáš Huska, Matej Choreň, Bc. Metej Šemelák a Bc. Julián Vrábel. Jeden mandát 

ostal neobsadený.  Dňa 28.10.2021 prebehli doplňovacie voľby do ŠČ AS UK kde za 

člena Akademického senátu UK v študentskom volebnom okrsku bol zvolený Mgr. David 

Pavel Královič a Mgr. Dávid Vrška ako náhradník. Dňa 18.11.2021 prebehli voľby do 

ŠRVŠ a bola zvolená Bc. Michaela Kardohelyová. Predsedníčka volebnej a mandátovej 

komisie AS PriF UK ako aj predseda AS PriF UK nových členov privítali.    

5. Informácia o prerokovaní dokumentov: Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK, 

Zriadenie Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád), Vytváranie, úprava 

a schvaľovanie študijných programov na PriF UK spôsobom per rollam. 

Prodekan, prof. Bleha informoval, že k predmetným dokumentom boli doručené 

pripomienky od Dr. Durmekovej a Mgr. Vršku. Oboznámil tiež plénum, že v dokumente 

„Zriadenie Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád)“ boli pridaní noví externí 

členovia. Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie.   

     (za: 41, proti: 0, zdržali sa: 

2) 

Uznesenie 16-21/02: Akademický senát PriF UK prerokoval a vyjadril súhlas 

s navrhovaným znením dokumentov Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK, Zriadenie 

Rád študijných programov (pôvodne návrhových rád), Vytváranie, úprava a 

schvaľovanie študijných programov na PriF UK.  

6. Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte – aktualizácia. 
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Slova sa opäť ujal prodekan, prof. Bleha, ktorý pripomenul, že predmetný dokument AS 

PriF UK schvaľuje a VR PriF UK prerokúva. Informoval, že v dokumente nedošlo 

k žiadnym obsahovým zmenám a po jeho schválení PriF UK získa vnútorný systém 

hodnotenia kvality smerujúci k zosúladeniu so štandardami AA. Tiež informoval, že 

vznikne nová podstránka v rámci fakultnej webovej stránky, kde budú tieto dokumenty 

zverejnené.  Následne predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko 

neboli žiadne otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie. 

                                                                                               

(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 16-21/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje dokument Zavedenie a 

udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulte – aktualizácia v predloženom znení. 

7. Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2022/2023. 

Prodekanka, doc. Slaninová, predstavila materiál, pričom uviedla, že výška poplatkov sa 

oproti minulému roku nemení. Z pôvodného materiálu bola po upozornení z univerzity 

odstránená časť týkajúca sa poplatkov za doklady vydávané v inom jazyku, keďže zákon 

neumožňuje takéto poplatky vyberať. Predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK Dr. 

Olexová informovala, že dňa 8.12.2021 zasadala PK AS PriF UK. Uviedla, že k 

uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. Všetci prítomní členovia komisie (10) 

hlasovali za prijatie odporúčania „Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala materiál 

„Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2022/2023“ a 

odporúča AS PriF UK schváliť tento materiál v predloženom znení na zasadnutí AS PriF 

UK dňa 13.12.2021“. Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko 

neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie.   

(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 16-21/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje dokument Výška školného a 

vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2022/2023. 

8. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na PriF UK v 

akademickom roku 2022/2023. 

     Prodekanka, doc. Slaninová, predstavila materiál a informovala o zmenách, ktoré 

vyplynuli predovšetkým z procesu akreditácie a tiež zmenu termínu pre predkladanie 

certifikátu o absolvovaní testu Scio. Vopred bola k uvedenému materiálu doručená 

pripomienka Dr. Likavského o znížení počtu prijímaných študentov na učiteľskú 

kombináciu geografia – história z 30 na 20, pričom pani prodekanka toto akceptovala. 

Materiál prerokovali aj členovia PK AS PriF UK dňa 8.12.2021 a keďže prítomní členovia 

komisie k tejto zmene nemali výhrady, zníženie počtu prijímaných študentov bolo 

zapracované do dokumentu. K uvedenému materiálu následne neboli žiadne pripomienky. 

Všetci prítomní členovia komisie (10) hlasovali za prijatie odporúčania „Pedagogická 

komisia AS PriF UK prerokovala materiál „Podmienky prijatia na bakalárske študijné 

programy uskutočňované na PriF UK v akademickom roku 2022/2023“ a odporúča AS 

PriF UK schváliť tento materiál v predloženom znení na zasadnutí AS PriF UK dňa 

13.12.2021“. Následne predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko 

neboli žiadne otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie.       

 (za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0) 
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Uznesenie 16-21/05: Akademický senát PriF UK schvaľuje Podmienky prijatia na 

bakalárske študijné programy uskutočňované na PriF UK v akademickom roku 

2022/2023. 

 

9. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK. 

Prodekanka, doc. Slaninová, predstavila Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku, ktorý 

umožňuje aktívnym študentom prvého a druhého stupňa štúdia financovať účasť na 

vedeckých konferenciách. Dokument prerokovali aj členovia PK AS PriF UK dňa 

8.12.2021 a neboli k nemu žiadne pripomienky. Všetci prítomní členovia komisie hlasovali 

za prijatie odporúčania „Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala materiál „Dodatok 

č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK“ a odporúča AS PriF UK schváliť tento materiál v 

predloženom znení na zasadnutí AS PriF UK dňa 13.12.2021“. Predseda AS PriF UK Doc. 

Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko neboli žiadne otázky ani pripomienky, prebehlo 

hlasovanie.       

(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 16-21/06: Akademický senát PriF UK schvaľuje Dodatok č. 2 k 

Štipendijnému poriadku PriF UK. 

 

10.  Voľba druhého podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK. 

    Členovia ŠČ AS PriF UK tajným hlasovaním prostredníctvom internetovej aplikácie 

ADoodle volili druhého podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK. Ako kandidát bol 

navrhnutý Mgr. Dominik Juračka. Doc. Neogrády spolu s predsedníčkou Volebnej 

a mandátovej komisie Dr. Lehotskou oznámili nasledovný výsledok hlasovania: 

z vydaných 15 hlasovacích lístkov bolo kladných 14 (hlasujem ZA) a 1 hlas sa zdržal 

hlasovania. Týmto sa Mgr. Dominik Juračka stal predsedom ŠČ AS PriF UK a druhým 

podpredsedom AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK.  

    Uznesenie č. 16-21/07: Študentská časť Akademického senátu PriF UK zvolila     

za podpredsedu AS PriF UK za študentskú časť Mgr. Dominika Juračku.   

 

11. Voľba ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK. 

Členovia ŠČ AS PriF UK tajným hlasovaním prostredníctvom internetovej aplikácie 

ADoodle volili ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK. Ako 

kandidát bol navrhnutý Bc. Matej Šemelák. Doc. Neogrády spolu s predsedníčkou 

Volebnej a mandátovej komisie Dr. Lehotskou oznámili nasledovný výsledok hlasovania: 

z vydaných 15 hlasovacích lístkov bolo kladných 14 (hlasujem ZA) a 1 hlas sa zdržal 

hlasovania. Týmto sa Bc. Matej Šemelák stal ďalším zástupcom ŠČ AS PriF UK v 

Predsedníctve AS PriF UK. 

Uznesenie č. 16-21/08: Študentská časť Akademického senátu PriF UK zvolila za 

ďalšieho člena PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK Bc. Mateja Šemeláka. 
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12. Aktualizácia komisií a schválenie nových členov Volebnej a mandátovej komisie AS   

    PriF UK. 

Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády uviedol, že do Volebnej a mandátovej komisie AS 

PriF UK sa prostredníctvom emailu prihlásili novozvolení členovia ŠČ AS PriF UK Mgr. 

Dominik Šmida, Karin Iková, Peter Blaško, Matej Choreň, Bc. Julián Vrábel. Doc. 

Neogrády sa tiež do komise prihlásil a vyzval aj ostatných členov AS PriF UK. Dr. Bodor 

sa členstva v komisii vzdal. Už neboli žiadne ďalšie návrhy a prebehlo hlasovanie. 

   

(za: 36, proti: 0, zdržali sa: 7) 

Uznesenie 16-21/09: Akademický senát PriF UK schvaľuje doplnenie volebnej 

a mandátovej komisie o Mgr. Dominika Šmidu, Karin Ikovú, Petra Blaška, Mateja 

Choreňa, Bc. Juliána Vrábela, doc. Dr. Pavla Neográdyho, PhD. a berie na vedomie 

vzdanie sa členstva v komisii RNDr. Róberta Bodora, PhD. 

 

 

13. Novela zákona o VŠ – informácia o súčasnom stave. 

Predseda AS PriF UK informoval o situácii okolo pripravovanej novely vysokoškolského 

zákona. Uviedol, že bolo organizovaných niekoľko protestných akcií (protest organizovaný 

FiF UK s účasťou okolo 200 ľudí a 16.11.2021 protestný pochod od UK na Šafárikovom 

námestí na Námestie slobody s účasťou niekoľko tisíc ľudí). Taktiež sa konali rôzne diskusie 

a výstupy v médiách. Keďže podľa predkladanej novely zákona môže minister priamo 

odvolať/schváliť polovicu členov správnej rady, ide naozaj o priamu politizáciu VŠ. Dekan 

PriF UK prof. Fedor vyjadril vážne obavy o zachovanie a budúcnosť akademickej 

samosprávy. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády oceňuje zásadový postoj rektora UK aj 

predsedu RVŠ, ku ktorému sa  pridáva.  

 

14. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK. 

Dekan PriF UK prof. Fedor v úvode podotkol, že je naozaj rád, že sme ako jediná fakulta UK 

začali semester o týždeň skôr a v kombinácii s úpravou harmonogramu ZS sa nám podarilo 

odučiť praktickú časť výuky v prezenčnej forme. Uviedol, že posledné slovo pandémie ešte 

nepadlo. Poďakoval sa zamestnancom za zodpovedný prístup o čom svedčí približne 80 % 

miera zaočkovanosti zamestnancov na fakulte. Povinné testovanie sa týka najmä 

zamestnancov oddelenia prevádzky. Informoval, že v súvislosti s pandémiou Covid19 PriFUK 

získala  cca 400 000 eur z dotácie pre UK na kompenzáciu dopadov pandémie na život na 

fakulte. Pridelené financie sa využili na vytváranie oddychových zón na fakulte (pod dikciou 

prodekana Dr. Hanajíka), 70 000 eur sa investovalo do opravy podlahových krytín, zakúpili sa 

nové dataprojektory a PC do všetkých fakultných prednáškových miestností. Spomenul, že 

ohľadom otázok týkajúcich sa projektu ACCORD sa konalo fórum prostredníctvom MS 

Teams, kde mali zamestnanci možnosť sa informovať. Informoval, že všetky novovytvorené 

študijné programy získali pozitívne hodnotiace správy a kladné rozhodnutia o udelení 

akreditácie. Tiež podotkol, že sa chystá audit habilitačných a inauguračných konaní, s cieľom 

zvyšovať minimálne kritéria.  Prof. Fedor konštatoval, že PriF UK má v platnosti kvalitný 
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materiál plnenia minimálnych kritérií na docentov a profesorov. Uviedol, že z jeho pohľadu 

žijeme naozaj obtiažnu dobu, nielen pokiaľ ide o Covid, ale aj vzhľadom na spôsob 

financovania VŠ. Konštatoval, že za ministra Plavčana i ministerky Lubyovej ostala dotácia 

do VŠ medziročne približne rovnaká. Za súčasného ministra už 2. rok po sebe 

zaznamenávame výrazné zníženie dotácie do VŠ, cca o 20 mil., čo vedie k medziročnému 

poklesu napr. na UMB o 19 %. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády sa poďakoval vedeniu 

fakulty, dekanovi prof. Fedorovi za koordináciu aktivít na všetkých úrovniach, prodekanke 

Slaninovej za zvládnutie ZS v prezenčnej forme, prodekanke Kováčovej a Dr. Čerňanskému 

za enormnú snahu v oblasti akreditácie, prodekanom Blehovi, Hanajíkovi a Nogovi za oblasť 

kvality, propagáciu fakulty, organizáciu protestov, prezentáciu stanoviska fakulty, zvýšený 

tlak na kvalifikáciu a taktiež tajomníčke fakulty, Ing. Lindákovej. 

 

15. Rôzne. 

Dr. Bodor sa informoval, ako sa vyriešila situácia, že študenti chémie, ktorí nemali ukončené 

nosné predmety, nedostali ubytovanie na internátoch. Prodekanka Slaninová odporučila 

smerovať tieto dotazy na ubytovaciu komisiu. Dekan fakulty, prof. Fedor doplnil, že chýbajú 

mechanizmy, ktoré by boli zainkorporované do systému udeľovania ubytovania kvôli Covidu. 

Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády informoval o štrajkovej pohotovosti odborového zväzu, 

pretože ministerstvo informovalo, že žiadna valorizácia platov nebude a ponúkli ako 

kompenzáciu podľa neho nedostatočné 3 % zvýšenie. 

 

 

 

V Bratislave 13. 12. 2021 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

 

 

Návrhová komisia: 

Dr. Lucia Olexová, PhD. 

Mgr. Renáta Švubová, PhD. 

Mgr. Dominik Šmida 

 

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

 2. Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK, Zriadenie Rád študijných 

    programov (pôvodne návrhových rád), Vytváranie, úprava a schvaľovanie 

    študijných programov na PriF UK.   

3. Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečovanie kvality na Univerzite 

Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulte – aktualizácia. 

4. Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 

2022/2023. 

5. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

PriF UK v akademickom roku 2022/2023. 

6. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK. 
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