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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Pedagogickej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 25.01.2022 o 13:00 

dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave,  

názov Teamu „Akademický senát PriF UK“. 
 

Prítomní členovia komisie (14 – 66,7 %): 

Bc. Emil Bečka, Mgr. Katarína Cifraničová, Mgr. Michal Čičkan, prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD., 

Mgr. Blanka Lehotská, PhD., RNDr. Peter Likavský, Mgr. Lucia Olexová, PhD., doc. RNDr. Eva 

Rajčáková, CSc., doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., 

Mgr. Renáta Švubová, PhD., Bc. Julián Vrábel, Mgr. Dávid Vrška, Mgr. Ivana Vykouková, PhD.  

 

Neprítomní členovia komisie 

RNDr. Andrej Čerňanský, PhD., RNDr. René Putiška, PhD., Mgr. Igor Remák, PhD., Mgr. Klára 

Stankovianska 

Ospravedlnení (3): doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., PhD., Mgr. Dominik Šmida, RNDr. Martina 

Zvaríková, PhD. 

 

Hostia (6): 

prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD., RNDr. Róbert Bodor, PhD., Mgr. Silvia Bodoriková PhD., doc. 

RNDr. Marianna Kováčová, PhD., JUDr. Ing. Eva Lindáková, doc. Mgr. Pavel Neogrády DrSc.  

 

Zasadnutie Pedagogickej komisie (PK) AS PriF UK sa konalo dňa 25.01.2021 o 13:00 dištančnou 

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

senát PriF UK“, program zasadnutia bol nasledovný: 

 

1. Vnútorný predpis – Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné 

programy  na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte.  

2. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované 

na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023.  

 

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

Počet prítomných členov komisie bol 14 z celkového počtu 21, komisia teda bola uznášaniaschopná. 

Postupne boli prerokované body podľa programu: 

 

1. Vnútorný predpis – Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné 

programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte.  

Uvedený materiál predstavil prodekan, prof. Bleha. Uviedol dôvody vzniku tohto materiálu, 

ktoré vychádzajú predovšetkým z aktuálne prebiehajúcej akreditácie. K uvedenému materiálu boli 

vopred doručené formálne pripomienky od doc. Fľakovej a Mgr. Vršku, následne boli prebrané 

pripomienky, ktoré zaslal doc. Bodor. Pán prodekan sa ku každej z nich vyjadril a navrhol ich 

konkrétne zapracovanie do textu, k pripomienke týkajúcej sa vymáhateľnosti definovaných povinností 

hlavnej osoby zodpovedajúcej za študijné programy sa po diskusii vyjadrí dekan fakulty priamo na 

zasadnutí senátu. Následne už k uvedenému dokumentu neboli žiadne pripomienky a prebehlo 

hlasovanie o prijatí uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1: Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala materiál „Vnútorný predpis – 

Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na Univerzite 
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Komenského, Prírodovedeckej fakulte“ a odporúča AS PriF UK, po zapracovaní pripomienok, 

jeho schválenie na zasadnutí AS PriF UK dňa 28.01.2022. 

(ZA: 14, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0) 

 

2. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované 

na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023. 

 Materiál predstavila prodekanka, doc. Kováčová, ktorá uviedla, že materiál sa oproti 

vlaňajšiemu líši jednak v novom „korporátnom“ dizajne, aktualizovaných termínoch a ponuke 

programov, ktoré už zohľadňujú aj nové akreditované programy. Štruktúra dokumentu zostala 

zachovaná nakoľko si to vyžaduje vyšší predpis UK 04/2021 o prijímacom konaní na UK. 

K uvedenému dokumentu neboli vopred doručené žiadne pripomienky, v dokumente boli len dve 

formálne (formátovacie) chyby, na ktoré upozornila predsedníčka komisie. Pani prodekanka 

prítomných upozornila, že z dokumentu omylom vypadol tradičný záver obsahujúci podpisy dekana 

fakulty a predsedu AS PriF UK, ktoré tam samozrejme budú doplnené. doc. Bodor sa v diskusii opýtal, 

ako je riešená akceptácia dokladov (príloh) k prihláške, keďže v čase podávania prihlášky študenti ešte 

nezvyknú mať ukončený magisterský stupeň vzdelávania. Doc. Kováčová reagovala, že prijímanie je 

podmienečné a študenti sú definitívne prijatí až po doložení dokladu o ukončení štúdia. Podobný 

štandard je aj pri prijímaní na iné stupne štúdia. Následne už k uvedenému dokumentu neboli žiadne 

pripomienky a prebehlo hlasovanie o prijatí uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2: Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala materiál „Prijímacie konanie a 

podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej 

fakulte UK v akademickom roku 2022/2023“ a odporúča AS PriF UK jeho schválenie na 

zasadnutí AS PriF UK dňa 28.01.2022. 

(ZA: 14, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0) 

 

Rôzne. 

V bode rôzne sa predsedníčka PK opýtala prodekanky, doc. Kováčovej, čo môžeme očakávať ďalej 

v procese akreditácie. Pani prodekanka predstavila predpokladané termíny na fakulte a univerzite 

a uviedla, že od septembra už začína výučba novoakreditovaných študijných programov. Zároveň 

uviedla niekoľko dôležitých a užitočných postrehov, na ktoré je potrebné sa pripraviť. 

 

V Bratislave, dňa 25.01.2022 

 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK  

 


