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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Pedagogickej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 08.12.2021 o 13:00 

dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave,  

názov Teamu „Akademický senát PriF UK“. 
 

Prítomní členovia komisie (10 – 50 %): 

Bc. Emil Bečka, Mgr. Katarína Cifraničová, Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Mgr. Lucia Olexová, PhD., 

doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc., doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., Mgr. Dominik Šmida, doc. 

RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., Mgr. Dávid Vrška, RNDr. Martina Zvaríková, PhD. 

 

Neprítomní členovia komisie 

RNDr. Andrej Čerňanský, PhD., prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD., RNDr. René Putiška, PhD., Mgr. 

Igor Remák, PhD., Mgr. Klára Stankovianska, Mgr. Ivana Vykouková, PhD., 

Ospravedlnení (4): Mgr. Michal Čičkan, doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., RNDr. Peter Likavský, 

PhD., Mgr. Renáta Švubová, PhD., 

 

Hostia (7): 

doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD., doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., JUDr. Ing. Eva 

Lindáková, doc. Mgr. Pavel Neogrády DrSc., doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., RNDr. Pavol 

Tisovský PhD., Bc. Julián Vrábel  

 

Zasadnutie Pedagogickej komisie (PK) AS PriF UK sa konalo dňa 08.12.2021 o 13:00 dištančnou 

formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický 

senát PriF UK“, program zasadnutia bol nasledovný: 

 

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

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

akademickom roku 2022/2023. 

3. Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK 

 

Zasadnutie Pedagogickej komisie AS PriF UK otvorila a viedla predsedníčka komisie, dr. Olexová. 

Na úvod prodekanka, doc. Slaninová, prítomných informovala o aktuálnych usmerneniach ohľadom 

skúškového obdobia. Následne pokračovalo rokovanie k príslušným bodom programu. Počet 

prítomných členov komisie bol 10 z celkového počtu 20, komisia teda nebola uznášaniaschopná. 

 

1. 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. 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. 

 

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

akademickom roku 2022/2023. 
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Prodekanka, doc. Slaninová, predstavila materiál a uvidela zmeny, ktoré vznikli 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. Pani prodekanka ani 

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. 

 

Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku PriF UK. 

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

umožňuje šikovným študentom prvého a druhého stupňa štúdia financovať účasť na vedeckých 

konferenciách. K uvedenému materiálu neboli 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. 

 

Rôzne. 

Predsedníčka PK dostala podnet od doc. Tatierskeho, ktorý poukázal na problém komunikácie so 

zahraničnými študentami, ktorí nerozumejú po slovensky, čím vzniká potenciálne nebezpečenstvo 

predovšetkým na výučbe cvičení a pri práci s chemickými látkami. Prodekanka prítomným objasnila, 

ako tento problém riešilo vedenie fakulty. Hoci v podmienkach na prijatie na štúdium je uvedené, že 

študent musí ovládať slovenský jazyk, nie je to kontrolované napr. formou testu. Vedenie fakulty 

nateraz ale neuvažuje zaviesť povinnosť absolvovať test zo slovenského jazyka, ak by počet 

zahraničných študentov narastal a problémy by sa zvyšovali, do budúcna je možné o tom uvažovať. 

Pani prodekanka zároveň prítomným predstavila aktuálne počty zahraničných študentov a tiež celkové 

počty študentov na fakulte. Tento materiál zároveň poskytla aj na zaslanie členom AS PriF UK. 

 

V Bratislave, dňa 08.12.2021 

 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK  

 


