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ZÁPISNICA č. 12 

z 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 15. 01. 2021 o 900 hodine dištančnou formou cez MS Teams 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 

 

 

1.  Otvorenie. 

2.  Schválenie programu zasadnutia. 

3.  Voľba návrhovej komisie. 

4.  Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy 

uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 

2021/2022.  

5. Podmienky prijatia na Magisterské študijné programy na PriF UK v 

akademickom roku 2021/2022.  

6.  Metodika tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK. 

7.  Prerokovanie smernice o riadení Dočasnej návrhovej rady pre Študijné 

programy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

(DNR). 

8. Prerokovanie smernice o zriadení Dočasnej akreditačnej rady Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (DAR). 

9.  Prerokovanie návrhu personálneho zloženia DNR a DAR. 

10. Informácie vedenia PriF UK, otázky na Vedenie PriF UK a prerokovanie 

spôsobu parkovania. 

11. Rôzne. 

  

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 44 členov AS PriF UK, 6 zástupcov Vedenia 

PriF UK a 12 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 bodoch č. 2 a 3 prebehne prostredníctvom „zdvihnutia 

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

Hlasovanie v bodoch 4, 5 a 6 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. Zdôraznil, že hlasovať môžu len členovia AS 

PriF UK. Úvodom sa tiež odhlasovalo aj nahrávanie priebehu zasadnutia senátu AS PriF 

UK, ktorý bude uložený v archíve predsedníctva AS PriF UK.  

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. Prebehlo hlasovanie. 

        (za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0) 
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  3.   Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  

     Doc. Renáta Fľaková, Dr. Renáta Švubová a Bc. Alica Lokajová. 

(za: 41, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 12-21/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

Doc. Renáta Fľaková, Dr. Renáta Švubová a Bc. Alica Lokajová. 

   4. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy 

uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 

Prodekanka Doc. M. Kováčová predstavila predkladaný dokument. Dňa 12.01.2021 o 15:30 

hod. prebehlo dištančnou formou zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK. 

Predsedníčka PK AS PriF UK, Dr. L. Olexová informovala o priebehu zasadnutia, ako aj 

pripomienkach, ktoré boli doručené. Členovia PK AS PriF UK predmetný dokument 

prerokovali a odporučili ho schváliť na 12. riadnom zasadnutí AS PriF UK. Predseda AS 

PriF UK, Doc. P. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko už neboli žiadne ďalšie otázky, 

predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády, vyzval členov AS PriF UK na hlasovanie cez 

„konverzáciu/chat“. Prodekanka, Doc. M. Kováčová sa členom AS PriF UK poďakovala za 

konštruktívne pripomienky, ktoré zvýšili kvalitu dokumentu, ako aj za jeho schválenie. 

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 12-21/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Prijímacie konanie a 

podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 

 

  5.  Podmienky prijatia na Magisterské študijné programy na PriF UK v 

akademickom roku 2021/2022. 

Prodekanka, Doc. M. Slaninová predstavila predkladaný materiál a oboznámila prítomných 

so zmenami v dokumente oproti minulým rokom. Tiež prítomných informovala, že 

pripomienky, ktoré boli doručené, sú už zapracované v predkladanom dokumente. 

12.01.2021 o 15:30 hod. prebehlo dištančnou formou zasadnutie Pedagogickej komisie AS 

PriF UK. Predsedníčka PK AS PriF UK, Dr. L. Olexová informovala o priebehu 

zasadnutia. Uviedla, že Doc. M. Šupolíková podala návrh na zmenu počtu študentov 

prijímaných na Katedru mikrobiológie a virológie. Členovia PK AS PriF UK predmetný 

dokument prerokovali a odporučili ho schváliť na 12. riadnom zasadnutí AS PriF UK. 

Predseda AS PriF UK, Doc. P. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko už neboli žiadne ďalšie 

otázky, predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády, vyzval členov AS PriF UK na hlasovanie 

cez „konverzáciu/chat“. 

(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 12-21/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Podmienky prijatia na 

magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 

2021/2022. 
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   6.  Metodika tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK. 

 

Dekan fakulty, Prof. P. Fedor, v úvode informoval, že predkladaný dokument sa štandardne 

prejednáva oddelene od samotného rozpočtu, metodika sa v tomto roku neotvára, nakoľko 

je schválená do roku 2022. Dekan fakulty, Prof. P. Fedor, uviedol, že v tomto kroku 

navrhuje Vedenie PriF UK niekoľko „technických zmien“. Vysvetlil, ako sa započítavajú 

publikácie a citácie do výkonov pracovísk a upozornil, že bude potrebné počítať s ročným 

oneskorením. To znamená, že na rok 2021 sa bude zohľadňovať päťročnica končiaca 

rokom 2019. Tento rok to však bude platiť pre všetky koše okrem samotných publikácii, 

kde sa ešte bude zohľadňovať obdobie 2016-2020, no v roku 2022 bude tento ročný posun 

zohľadnený aj v kategórii „publikácie“. Uviedol, že ide o skokovitý progres, no je dôležité, 

aby boli odmení tí, ktorí sa na ňom reálne podieľajú. Tiež uviedol, že sa spresnili kategórie 

aktivít na popularizáciu fakulty. Ďalej uviedol, že v prípade novovzniknutých pracovísk sa 

vypracujú parciálne analýzy nápočtov. K predmetnému dokumentu zasadla dňa 12.01.2021 

Rozpočtová komisia AS PriF UK. Jej predseda, Doc. M. Galamboš informoval, že bol 

doručený jeden návrh od Doc. R. Fľakovej. Tá uviedla, že podľa jej názoru ide o nový 

návrh a nie len o úpravu pôvodného, no s jej pripomienkami sa dekan falukty, Prof. P. 

Fedor nestotožnil. Členovia RK AS PriF UK predmetný dokument prerokovali a odporučili 

ho schváliť na 12. riadnom zasadnutí AS PriF UK. Predseda AS PriF UK, Doc. P. 

Neogrády otvoril diskusiu. Dekan fakulty, Prof. P. Fedor požiadal o slovo pre prodekana 

Prof. B. Blehovi, aby sa vyjadril k pripomienke Dr. R. Bodora, ktorá zaznela v rámci 

zasadnutia RK AS PriF UK. Dr. R. Bodor uviedol, že by sa mal spresniť spôsob, akým sa 

bude deliť výkon pracovníka, ktorý prechádza z jedného parametrického pracoviska na iné 

parametrické pracovisko. Prodekan Prof. B. Bleha uviedol, že pôjde o dohodu vedúcich 

dotknutých pracovísk. V prípade, že by k dohode nedošlo, rozdelí sa výkon pracovníka 

1:1. Dekan fakulty Prof. P. Fedor uviedol, že toto spresnenie bude súčasťou schvaľovaného 

materiálu. O slovo sa prihlásila Doc. R. Fľaková, ktorá sa vyjadrila, že zastupuje malú časť 

AO, no schválená metodika môže byť pre tieto pracoviská likvidačná. Ich názor nie je 

väčšinový, je neakceptovaný, no pokladá si za svoju povinnosť, tieto pripomienky 

predkladať. Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády uviedol, že AS je na predkladanie 

pripomienok vhodná platforma, hoci členovia AS PriF UK rozhodujú o návrhu dekana a 

včítane pripomienok, s ktorými sa stotožní. Dekan fakulty Prof. P. Fedor poďakoval 

všetkým, ktorí vstupujú do diskusií o metodike s tým, že v budúcom roku by sa mohla 

otvoriť širšiu diskusia o väčšej solidarizácii vo vzťahu k pracoviskám, ktoré majú 

problémy v oblasti publikácií. Nakoľko už neboli žiadne ďalšie otázky, predseda AS PriF 

UK Doc. P. Neogrády, vyzval členov AS PriF UK na hlasovanie cez „konverzáciu/chat“. 

(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 12-21/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje Metodiku delimitácie 

mzdových prostriedkov pre pracoviská Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave pre roky 2021 až 2022.  

   7.  Prerokovanie smernice o riadení Dočasnej návrhovej rady pre Študijné 

programy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (DNR). 

   Dekan fakulty, Prof. P. Fedor, predstavil predkladaný materiál. Na zasadnutí Pedagogickej 

komisie AS PriF UK dňa 12.01.2021 o 15:30 hod. materiál predstavil prodekan Prof. B. 

Bleha. Predsedníčka PK AS PriF UK uviedla, že boli doručené len pripomienky 

formálneho charakteru a na samotnom zasadnutí už neboli žiadne ďalšie otázky ani 

pripomienky. Predseda AS PriF UK, Doc. P. Neogrády otvoril diskusiu. Prodekan Prof. B. 

Bleha uviedol, že všetky formálne pripomienky si osvojil, čiže sú v predkladanom 
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dokumente zapracované.  Nakoľko už neboli žiadne ďalšie otázky, predseda AS PriF UK 

Doc. P. Neogrády, vyzval členov AS PriF UK na hlasovanie prostredníctvom „zdvihnutia 

ruky“. 

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) 

   Uznesenie 12-21/05: Akademický senát PriF UK prerokoval a berie na vedomie 

smernicu o zriadení Dočasnej návrhovej rady pre študijné programy Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.   

   8.  Prerokovanie smernice o zriadení Dočasnej akreditačnej rady Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (DAR). 

Dekan fakulty Prof. P. Fedor predstavil materiál a informoval, že poslaním DAR je do 

31.03.2021 posúdiť, či sú študijné programy v súlade s akreditačnými štandardami. Na 

zasadnutí Pedagogickej komisie AS PriF UK dňa 12.01.2021 o 15:30 hod. materiál 

predstavil prodekan Prof. B. Bleha. Predsedníčka PK AS PriF UK Dr. Olexová uviedla, že 

boli doručené len pripomienky formálneho charakteru a na samotnom zasadnutí už neboli 

žiadne ďalšie otázky ani pripomienky. Predseda AS PriF UK, Doc. P. Neogrády otvoril 

diskusiu. Prodekan Prof. B. Bleha uviedol, že všetky formálne pripomienky si osvojil, čiže 

sú v predkladanom dokumente zapracované. Nakoľko už neboli žiadne ďalšie otázky, 

predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády, vyzval členov AS PriF UK na hlasovanie 

prostredníctvom „zdvihnutia ruky“. 

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 12-21/06: Akademický senát PriF UK prerokoval a berie na vedomie 

smernicu o zriadení Dočasnej akreditačnej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave. 

   9.  Prerokovanie návrhu personálneho zloženia DNR a DAR. 

Dekan fakulty Prof. P. Fedor predstavil predkladaný dokument a uviedol, že členovia DNR 

sú jednotliví vedúci + Dr. S. Čerňanský, ktorý akreditáciu zastrešuje. Členovia DAR sú 

osobnosti, ktoré nie sú priamo zainteresované do tvorby akreditačných spisov. 

Predsedníčka PK AS PriF UK Dr. L. Olexová uviedla, že na zasadnutí dňa 12.01.2021 

neboli k materiálu žiadne otázky, ani pripomienky. P. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko 

už neboli žiadne ďalšie otázky, predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády, vyzval členov AS 

PriF UK na hlasovanie prostredníctvom „zdvihnutia ruky“.  

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 12-21/07: Akademický senát PriF UK prerokoval a berie na vedomie návrh 

personálneho zloženia Dočasnej návrhovej rady pre študijné programy Prírodovedeckej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Dočasnej akreditačnej rady 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

10.  Informácie vedenia PriF UK, otázky na Vedenie PriF UK a prerokovanie spôsobu 

parkovania.  

Dekan fakulty Prof. P. Fedor v úvode poznamenal, že aj napriek nepriaznivej pandemickej 

situácii je fakulta v dobrej kondícii. Uviedol, že sa u rektora UK prof. M. Števčeka 

podarilo zabezpečiť dochádzku na fakultu, hoci v obmedzenom režime. Tiež povedal, že 
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prezenčná výučba je nateraz vylúčená, ZS ostane otvorený aj počas LS (pre možnosť 

dobehu cvičení zo ZS). Fakultný život sa aj napriek pandémii nezastavil, naďalej 

prebiehajú a budú prebiehať rekonštrukčné práce v rámci projektu ACCORD, no pandémia 

má vplyv na harmonogram samotných prác. Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády 

otvoril tému prerokovania spôsobu parkovania pri PriF UK. Povedal, že členovia AS PriF 

UK by mohli rozhodnúť, či ostanú parkovacie miesta spoplatnené, alebo budú pridelené na 

funkciu (nie konkrétnu osobu) bez spoplatnenia. Dekan fakulty Prof. P. Fedor spresnil, že 

toto nie je primárny návrh Vedenia PriF UK, ale o tejto veci by mohol rokovať a rozhodnúť 

AS PriF UK. Do diskusie vstúpil prodekan Prof. B. Bleha ktorý si nemyslí, že je správne 

zaradiť túto diskusiu do bodu „Informácie Vedenia“, keď s tým dekan nie je stotožnený 

a Vedenie PriF UK informované. Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády, ako aj pán 

dekan fakulty a ostatní prodekani/prodekanky uviedli, že na zasadnutí Vedenia PriF UK sa 

o tomto rokovalo, avšak prodekan Prof. B. Bleha na príslušnom zasadnutí nebol prítomný. 

Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády sa vyjadril, že navrhol, že môže tento návrh 

predložiť na zasadnutí AS PriF UK, aby Vedenie AS PriF UK nemohol nikto obviniť z 

vlastného uprednostňovania. Prodekan Prof. B. Bleha preto stiahol prvú časť svojej 

pripomienky s tým, že osobne nevidí nič zlé na spoplatnení parkovacích miest. Prodekan 

Prof. J. Noga sa priklonil k názoru nechať parkovacie miesta spoplatnené. O slovo sa 

prihlásil Doc. M. Trizna (senát mu hlasovaním udelil slovo – 38 členov AS PriF UK bola 

za), ktorý uviedol že je alibistické presúvať diskusiu na senát, že ide len 100 eur a súhlasí 

s názorom prodekanov. Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády sa vyjadril, že teraz tieto 

miesta nie sú viazané k funkcii a napr. k 01.03.2021 tajomníčka fakulty podala výpoveď, 

čo v praxi znamená, že tieto dôležité pozície sa môžu v rámci roka meniť. Taktiež 

spomenul prípad, keď sa menilo Vedenie PriF UK a už boli rozposlané faktúry. Dr. D. 

Galanda pripomenul, že keď sa pred 10 rokmi spoplatňovali parkovacie miesta, vyvolalo to 

na fakulte rôznorodé emócie. Uviedol, že ak by niečo ohľadom parkovania riešil, tak 

spôsob ako znemožniť parkovanie tým, čo nemajú k fakulte žiaden vzťah (osadenie rámp 

a pod.). Dr. D. Ozdin by o tomto na senáte nateraz hlasovať nedával. Skôr by sa uberal 

cestou rozširovania parkovacích kapacít v okolí fakulty. Dr. R. Bodor navrhol riešiť 

vyznačenie parkovacích miest horizontálnymi značkami (biele čiary) na veľkom 

parkovisku pri Vedeckom parku UK, nakoľko sa často stáva, že niekto začne parkovať zle 

a potom je celý priestor parkoviska využitý neefektívne. Doc. R. Fľaková len pripomenula, 

že Vedenie PriF UK by malo tento návrh vnímať ako ústretový krok zo strany AS PriF UK 

a podľa jej názoru je nesprávne, vyberať od funkcionárov a vedúcich pracovísk poplatky za 

parkovné. Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády následne diskusiu uzavrel a záverom 

poďakoval Vedeniu AS PriF UK za prácu v týchto pandemických časoch. 

   11.  Rôzne                                                                                                          

Predseda AS PriF UK otvoril záverečnú diskusiu k bodu Rôzne, do ktorej sa však nik 

neprihlásil. Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády následne 12. riadne zasadenutie AS 

PriF UK ukončil. 

 

 

 

V Bratislave 15. 01. 2021 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

 

Návrhová komisia:  
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Doc. Renáta Fľaková, PhD. 

Mgr. Renáta Švubová, PhD. 

   Bc. Alica Lokajová 

 

 

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

  2. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné  

    programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom 

    roku 2021/2022. 

3. Podmienky prijatia na Magisterské študijné programy na PriF UK v  

akademickom roku 2021/2022.  

4. Metodika tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK. 

5. Smernica o riadení Dočasnej návrhovej rady pre Študijné programy 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (DNR). 

6. Smernica o zriadení Dočasnej akreditačnej rady Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave (DAR). 

7. Návrh personálneho zloženia DNR a DAR. 

 

                                   

 


