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 ZÁPISNICA č. 15 

z 15. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 25. 06. 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. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

       Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023. 

5. Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečenie kvality na PriF UK.  

6. Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských  

        učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na PriF UK. 

7. Zriadenie Návrhových rád PriF UK. 

8. Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK. 

9. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK. 

10. Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku PriF UK. 

11. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady PriF UK. 

12. Informácia o výsledkoch súdneho sporu s pani Daškovou. 

13. Informácie vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK. 

14. Rôzne. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 

40 členov AS PriF UK, 7 zástupcov Vedenia PriF UK a 10 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 4 až 6 a 8 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. Vysvetlil, že dokumenty k bodom 7 a 8 AS PriF 

UK len prerokúva a schvaľuje ich VR PriF UK. Keďže v bode č. 11 ide o personálnu 

záležitosť, v tomto prípade prebehne tajné hlasovanie. Zdôraznil, že hlasovať môžu len 

členovia 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 prodekanky doc. Slaninovej bol z program vyňatý bod č. 5 “Dodatok č. 1 k 

Štipendijnému poriadku PriF UK” a na základe žiadosti dekana PriF UK prof. Fedora bolo 

vymenené poradie bodov „Zriadenie Návrhových rád PriF UK“ a „Zriadenie Akreditačnej 

rady PriF UK“. Nikto z prítomných nemal voči predloženému programu žiadne námietky 

ani neboli prednesené žiadne návrhy na doplnenie programu. Program s uvedenými 

úpravami bol jednomyseľne schválený. 
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        (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

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

Doc. Renáta Fľaková, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Lucia Procházková. 

(za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 15-21/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

Doc. Renáta Fľaková, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Lucia Procházková. 

 

4. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023. 

 

Prodekanka, doc. navrhovaný dokument Slaninová predstavila. Uviedla, že sa jedná 

o štandardný materiál. Následne prítomných oboznámila o zmenách v ponúkaných 

učiteľských kombináciách v spolupráci s Filozofickou fakultou UK, ktoré vzišli z rokovaní 

medzi vedeniami oboch fakúlt, nakoľko FiF UK tvorí rozvrhy iným spôsobom, ako naša 

fakulta. Zmeny sa týkajú predovšetkým výmeny ponúkaných programov a zmeny počtu 

prijímaných študentov. Okrem toho prodekanka predstavila aj zmeny v ponúkaných 

programoch z geografickej sekcie, konkrétne vypustenie dvoch programov, ktorých 

dôvody prítomným priblížil prodekan prof. Bleha. Dňa 21.6.2021 k tomuto dokumentu 

zasadala aj Pedagogická komisia AS PriF UK a predsedníčka, Dr. Olexová referovala 

o priebehu zasadnutia. Uviedla, že k uvedenému dokumentu boli vopred doručené len 

formálne pripomienky a jedna otázka od samotnej predsedníčky PK, ktoré pani prodekanka 

prítomným objasnila. V diskusii následne zaznela otázka doc. Fľakovej o začlenení 

novoakreditovaných programov do ponuky programov na akad. rok 2022/2023, čo však 

bude možné, až keď budú oficiálne schválené. Následne Dr. Likavský vyjadril názor, že 

prijímať 30 študentov na učiteľskú kombináciu geografia-história je zbytočne veľa, po 

diskusii však k zmene počtu prijímaných študentov nedošlo. Aj napriek tomu, že PK AS 

PriF UK nebola uznášania schopná, prítomní členovia odporúčajú AS PriF UK schváliť 

uvedený dokument so zapracovanými zmenami na svojom zasadnutí dňa 25.6.2021. 

Následne predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Dr. Bodor upozornil na 

diskrepanciu v termíne podania prihlášky na bakalárske štúdium na PriF UK medzi čl. 1 

a čl. 3c. Doc. Slaninová uviedla, že Scio dáva termín relatívne neskoro a v prípade, že sa so 

Scio nepodarí dohodnúť, bude fakulta akceptovať aj termín podania prihlášky do konca 

marca. Nakoľko už neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie.    

 (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 15-21/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Podmienky prijatia na 

bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v 

akademickom roku 2022/2023.  

5. Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečenie kvality na PriF UK.  

Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády na úvod tohto bodu uviedol, že v nasledujúcich 

bodoch sa AS PriF UK bude zaoberať komplexom materiálov k inštitucionálnej akreditácii 

a preto by všetky predmetné materiály mali byť schválené v samosprávnych orgánoch – 

buď VR PriF UK, alebo AS PriF UK. Vysvetlil, že materiál k bodom č. 5 a 6 prerokovala 

VR PriF UK a schvaľovať ich bude AS PriF UK, materiál k bodom 7 až 9 prerokuje AS 

PriF UK a následne schváli VR PriF UK. Následne požiadal o uvedenie  dekana PriF UK, 

prof. Fedora, ktorý poznamenal, že v rámci akreditačného procesu sa vkladajú 
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kompetencie do rúk Akreditačných a Návrhových rád a orgány akademickej samosprávy sú 

týchto kompetencií zbavované. Preto je dôležité predmetné dokumenty schváliť práve 

orgánmi akademickej samosprávy.  

Dekan PriF UK, prof. Fedor uviedol, že predkladaným dokumentom k bodu č. 5 PriF UK 

deklaruje priamu zodpovednosť za kvalitu VŠ vzdelávania a koherentný systém 

zabezpečovania kvality. Dňa 21.6.2021 zasadala spoločná LK a PK AS PriF UK 

a predsedníčka LK AS PriF UK, Doc. Fľaková uviedla, že k dokumentu boli zaslané len 

formálne pripomienky, jej členovia predmetný dokument prerokovali a po formálnej 

oprave odporúčajú predložiť dokument na schválenie AS PriF UK dňa 25.6.2021. Nakoľko 

PK AS PriF UK nebola uznášaniaschopná, jej členovia sa s uznesením LK AS PriF UK 

stotožnili. Následne predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Dr. Durmeková 

sa opýtala, či je názov dokumentu adekvátny a nie je potrebné presnejšie špecifikovať 

o aký druh kvality presne ide. Prodekan, prof. Bleha otázku označil za relevantnú,  no 

uviedol že je vhodnejšie, keď bude názov zadefinovaný širšie. Nakoľko neboli žiadne 

ďalšie otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie.         

     (za: 38, proti: 0, zdržali sa: 

1) 

Uznesenie č. 15-21/03: Akademický senát PriF UK, na žiadosť dekana, schvaľuje 

dokument Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečenie kvality na PriF UK.   

6. Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských učiteľov 

a ďalších tvorivých pracovníkov na PriF UK. 

Dekan PriF UK, prof. Fedor uviedol, že dokumentom k bodu č. 6 deklaruje štandardy pre 

výberové konania na jednotlivé pracovné pozície a tiež definuje minimálne kritéria kladené 

na uchádzačov. Zdôraznil dôležitosť systematického a pravidelného hodnotenia tvorivých 

pracovníkov a tiež hodnotenie pedagogickej činnosti prostredníctvom študentskej ankety. 

Dňa 21.6.2021 zasadala spoločná LK a PK AS PriF UK a predsedníčka LK AS PriF UK, 

Doc. Fľaková uviedla, že k dokumentu boli zaslané len formálne pripomienky, jej členovia 

predmetný dokument prerokovali a po formálnej oprave odporúčajú predložiť dokument na 

schválenie AS PriF UK dňa 25.6.2021. Nakoľko PK AS PriF UK nebola 

uznášaniaschopná, jej členovia sa s uznesením LK AS PriF UK stotožnili. Následne 

predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko neboli žiadne otázky ani 

pripomienky, prebehlo hlasovanie. 

                                                                                               

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 1) 

Uznesenie č. 15-21/04: Akademický senát PriF UK, na žiadosť dekana, schvaľuje 

dokument Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských 

učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na PriF UK. 

 

7. Zriadenie Návrhových rád PriF UK. 

Dekan fakulty, prof. Fedor predstavil materiál, ktorý definuje zloženie Návrhových rád 

PriF UK pre jednotlivé sekcie/študijné programy. Uviedol, že VR PriF UK tento dokument 

už prerokovala a po prerokovaní AS PriF UK ho VR PriF UK ho bude následne 

schvaľovať. Dňa 21.6.2021 zasadala spoločná LK a PK AS PriF UK a predsedníčka LK 
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AS PriF UK, Doc. Fľaková uviedla, že jej členovia predmetný dokument prerokovali a 

odporúčajú predložiť dokument na prerokovanie AS PriF UK dňa 25.6.2021. Nakoľko PK 

AS PriF UK nebola uznášaniaschopná, jej členovia sa s uznesením LK AS PriF UK 

stotožnili. Následne predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. O slovo sa 

prihlásil Dr. Bodor, ktorý sa informoval, či by v Návrhovej rade za Chemickú sekciu 

nemali byť zastúpení všetci garanti. Prodekan prof. Bleha uviedol, že pojem „garant“ 

podľa novej akreditácie neexistuje. Do Návrhových rád boli nominované osobnosti 

v daných oblastiach. Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, prebehlo 

hlasovanie.   

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 15-21/05: Akademický senát PriF UK prerokoval dokument Zriadenie 

Návrhových rád PriF UK. 

8. Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK. 

     Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol, že Akreditačná rada PriF UK predstavuje kontrolný 

orgán (poslednú inštanciu) v rámci fakulty, úlohou ktorej je kontrolovať a schvaľovať 

návrhy študijných programov. Je zložená z osobností a emeritných profesorov, ktorí sa 

priamo nepodieľajú na kreovaní jednotlivých študijných programov. Dňa 21.6.2021 

zasadala spoločná LK a PK AS PriF UK a predsedníčka LK AS PriF UK, Doc. Fľaková 

uviedla, že jej členovia predmetný dokument prerokovali a odporúčajú predložiť dokument 

na prerokovanie AS PriF UK dňa 25.6.2021. Nakoľko PK AS PriF UK nebola 

uznášaniaschopná, jej členovia sa s uznesením LK AS PriF UK stotožnili. Následne 

predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko neboli žiadne otázky ani 

pripomienky, prebehlo hlasovanie.       

 (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 15-21/06: Akademický senát PriF UK prerokoval dokument Zriadenie 

Akreditačnej rady PriF UK. 

 

9. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK. 

Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol dokument, ktorý definuje postup vytvárania študijných 

programov a úlohy jednotlivých zúčastnených osôb pri ich vytváraní ako aj schvaľovanie 

študijných programov a úlohy jednotlivých aktérov v procese schvaľovaní. Dňa 21.6.2021 

zasadala spoločná LK a PK AS PriF UK a predsedníčka LK AS PriF UK, Doc. Fľaková 

uviedla, že jej členovia predmetný dokument prerokovali a odporúčajú predložiť dokument 

na prerokovanie AS PriF UK dňa 25.6.2021. Nakoľko PK AS PriF UK nebola 

uznášaniaschopná, jej členovia sa s uznesením LK AS PriF UK stotožnili. Predseda AS 

PriF UK Doc. Neogrády poďakoval Vedeniu PriF UK (menovite prodekanovi prof. 

Blehovi) za enormné úsilie pri príprave týchto dokumentov a otvoril diskusiu. Nakoľko 

neboli žiadne otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie. 

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Akademický senát PriF UK prerokoval dokument Vytváranie, úprava a schvaľovanie 

študijných programov na PriF UK. 
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10. Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku PriF UK. 

Prodekan Dr. Hanajík predstavil návrh dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku PriF UK, 

ktorým sa zriaďuje „Klub absolventov fakulty“. Zdôvodnil význam zriadenia klubu v 

súvislosti s akreditačným procesom. Upresnil navrhovaný dátum účinnosti dokumentu. 

Dňa 21.6.2021 zasadala spoločná LK a PK AS PriF UK a predsedníčka LK AS PriF UK, 

Doc. Fľaková uviedla, že k dokumentu boli len formálne pripomienky, jej členovia 

predmetný dokument prerokovali a po formálnej oprave odporúčajú predložiť dokument 

na schválenie AS PriF UK dňa 25.6.2021. Nakoľko PK AS PriF UK nebola 

uznášaniaschopná, jej členovia sa s uznesením LK AS PriF UK stotožnili. Následne 

predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Doc. Fľaková sa zaujímala o to, či 

bude Vedenie PriF UK oslovovať absolventov vo vlastnej réžii, alebo bude potrebovať 

súčinnosť katedier. Prodekan Dr. Hanajík uviedol, že v prvých rokoch sa určite obrátia na 

pracoviská. Dekan fakulty, prof. Fedor povedal, že je potrebné vyvinúť mechanizmy 

systematického získavania absolventov zo strany fakulty (napr. počas promócií). 

Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády poďakoval prodekanovi Dr. Hanajíkovi za 

pripravenie materiálu. Nakoľko neboli žiadne otázky ani pripomienky, prebehlo 

hlasovanie.  

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 15-21/08: Akademický senát PriF UK schvaľuje Dodatok č. 6 k 

Organizačnému poriadku PriF UK. 

11. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady PriF UK. 

Dekan fakulty, prof. Fedor úvodom uviedol materiál a vysvetlil dôvody, prečo miesto vo 

Vedeckej rade PriF UK ponúkol prof. PharmDr. Josefa Jampílekovi, Ph.D. Dňa 21.6.2021 

sa týmto návrhom zaoberala LK AS PriF UK a predsedníčka LK AS PriF UK, Doc. 

Fľaková uviedla, že jej členovia predmetný dokument prerokovali a po zosúladené dĺžky 

funkčného obdobia člena Vedeckej rady, odporúčajú tento návrh predložiť na rokovanie 

AS PriF UK dňa 25. 6. 2021. Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády vysvetlil priebeh 

tajného dištančného hlasovania cez internetovú aplikáciu ADoodle a uviedol, že členovia 

AS PriF UK majú na vyjadrenie svojho rozhodnutia 10 minút. Na konci zasadnutia 

predseda AS PriF UK Doc. Neogrády spolu s predsedníčkou Volebnej a mandátovej 

komisie Dr. Lehotskou oznámili nasledovný výsledok hlasovania: z vydaných 40 

hlasovacích lístkov bolo kladných 37 (hlasujem ZA) a 1 hlas sa zdržal hlasovania.    

(za: 37, proti: 0, zdržali sa: 1) 

 

Uznesenie č. 15-21/09: Akademický senát PriF UK schvaľuje návrh dekana na 

vymenovanie prof. PharmDr. Josefa Jampíleka, Ph.D. za člena Vedeckej rady PriF UK 

na obdobie 4 rokov počnúc dňom schválenia (25. 06. 2021).  

 

12. Informácia o výsledkoch súdneho sporu s pani Daškovou. 

Súdny spor s p. Daškovou predstavuje záležitosť, ktorá nemá pre fakultu príjemné 

konsekvencie. Výsledkom 16 rokov trvajúceho súdneho sporu sú celkové výdavky 

fakulty cca 200 000. Celý spor začal tým, že p. Dašková dostala počas trvajúcej PN 
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výpoveď, ktorú osobne prevzala, no vzápätí sa obrátila na Okresný súd. Následne p. 

Dašková dostala druhú výpoveď, ktorá však bola právne problematická, aj vo vzťahu k 

prvej výpovedi. Celý prípad prevzal JUDr. Benčura, externý právny zástupca a špecialista 

na pracovné právo. Keď sa v r. 2012 blížil prípad k očakávanému neúspešnému koncu, 

Dr. Benčura obnovil súdny spor (komplexná obnova súdneho konania, ku ktorej sa 

pristupuje v prípade, že sa objavia relevantné skutočnosti/dôkazy). Následne súdny spor 

dopadol v neprospech fakulty. Právnička PriF UK JUDr. Forbáková uviedla, že už 

v minulosti poukázala na nižšiu pravdepodobnosť na úspech fakulty v tomto spore, avšak 

nebola do prípadu involvovaná. Dekan fakulty, prof. Fedor vyzval AS PriF UK, aby prijal 

uznesenie, ktorého výsledkom bude, že podobné súdne spory sa v budúcnosti budú 

konzultovať s právnym oddelením rektorátu UK. Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády 

uviedol, že pred zasadnutím AS PriF UK sa emailom obrátil na bývalých dekanov PriF 

UK prof. Gáplovského (za jeho vedenia fakulty súdny spor začal) a doc. Triznu (prevzal 

predmetný súdny spor a za jeho vedenia fakulty došlo k obnove súdneho konania) 

s možnosťou vystúpiť a objasniť skutočnosti. Následne otvoril diskusiu. Ako prvý sa 

o slovo prihlásil doc. Trizna. Uviedol, že v čase, keď on ako dekan riešil tento 

pracovno-právny súdny spor bola ochota právneho oddelenia rektorátu UK riešiť takéto 

prípady veľmi nízka. O tom, že by ho JUDr. Forbákova upozorňovala na možný 

nepriaznivý vývoj súdneho procesu si nie je istý. Zdôraznil, že obnova súdneho konania 

bola JUDr. Benčurom navrhovaná na základe pozitívneho výsledku čiastkového súdneho 

sporu na Okresnom súde. Následne sa Dr. Bodor informoval, kto bola p. Dašková a na 

akej pozícii pracovala. Tiež sa zaujímal, či v tých 200 000 eur sú zahrnuté aj honoráre pre 

JUDr. Benčuru. Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol, že p. Dašková bola technička na 

Katedre genetiky a v sume nie sú zahrnuté poplatky spojené s právnymi službami JUDr. 

Benčuru. Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády poznamenal, že podľa informácií z OZ 

viac ako 90 % pracovno-právnych sporov končí v neprospech zamestnávateľa. Osobne sa 

JUDr. Benčuru opýtal, či bývalému dekanovi PriF UK doc. Triznovi poradil obnoviť 

súdny spor, pričom dostal odpoveď, že nedisponuje záznamom z písomnej komunikácie v 

tejto otázke.  Dekan fakulty, prof. Fedor dodal, že výdavky za súdny spor sa budú hradiť 

z fondu dekana a poznamenal, že mohli byť využité zmysluplnejšie. K navrhovanému 

uzneseniu sa vyjadrila doc. Fľaková, nakoľko pracovno-právne spory nepatria 

bezprostrednne do agendy AS PriF UK. Zaujímala sa o vyjadrenie odborového zväzu. 

Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie.    

(za: 33, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 15-21/10: Akademický senát PriF UK odporúča dekanovi fakulty aby 

v prípade súdnych sporov s možným problematickým výsledkom prerokoval postup 

fakulty v týchto sporoch s príslušnými akademickými orgánmi fakulty.  

13. Informácie vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK. 

Dekan fakulty, prof. Fedor úvodom poďakoval pedagógom za enormné úsilie 

kompenzovať študentom chýbajúcu prezenčnú výuku. Tiež vyzval pracovníkov fakulty 

k maximálnej opatrnosti, apeloval na ich zodpovednosť (prípadne zvážiť možnosť 

očkovania, ak tak ešte neučinili), aby sme sa na jeseň cítili na fakulte bezpečne. Opísal 

enormnú záťaž a byrokratickú náročnosť v súvislosti s nastávajúcou komplexnou 

akreditáciou. Uviedol, že boli udelené ceny dekana excelentným študentom 

doktorandského stupňa štúdia. Ohľadom projektu ACCORD sa vyjadril, že hoci sa môže 

zdať, že došlo k letnému pribrzdeniu prác, stále prebiehajú zdĺhavé verejné obstarávania. 

Fakulta sa pripravuje na rekonštrukciu okien, fasády, strechy. Pripravuje sa aj projektová 
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dokumentáciu na odvod dažďovej vody a splaškov. Uviedol, že fakulta sa bude musieť 

vysporiadať s citeľným nárastom ceny polystyrénu.  

 

14. Rôzne. 

      Doc. Fľaková vyzvala predsedu AS PriF UK Doc. Neográdyho, aby informoval plénum 

o aktualitách zo zasadnutí AS UK. Ten uviedol, že takou aktualitou je, že riadenie 

internátov prechádza priamo pod kontrolu rektorátu UK. Ohľadom boja o akademickú 

samosprávu ide momentálne o „obdobie kľudu“ bez výraznejšej agendy, no záverom 

skonštatoval, že sa to môže rýchlo zmeniť, nakoľko táto problematika nie je uzavretá. 

Nakoľko k tomuto bodu nemal nikto z prítomných žiadne ďalšie otázky, ani pripomienky, 

predseda AS PriF UK Doc. Neogrády ukončil zasadnutie. 

 

 

 

V Bratislave 28. 06. 2021 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

 

 

Návrhová komisia: 

Doc. Renáta Fľaková, PhD. 

Mgr. Renáta Švubová, PhD. 

Mgr. Lucia Procházková 

 

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

 2. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na  

            Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023. 

3. Zavedenie a udržiavanie politík na zabezpečenie kvality na PriF UK.  

4. Personálna politika a organizačné zabezpečenie výberu vysokoškolských 

učiteľov a ďalších tvorivých pracovníkov na PriF UK. 

5. Zriadenie Návrhových rád PriF UK. 

6. Zriadenie Akreditačnej rady PriF UK. 

7. Vytváranie, úprava a schvaľovanie študijných programov na PriF UK. 

8. Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku PriF UK. 

9. Návrh na schválenie člena Vedeckej rady PriF UK. 

  

  


