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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Pedagogickej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 15.03.2022 o 14:00 

dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity Komenského v Bratislave,  

názov Teamu „Akademický senát PriF UK“. 
 

Prítomní členovia komisie (13 – 61,9 %): 

Bc. Emil Bečka, Mgr. Katarína Cifraničová, Mgr. Michal Čičkan, doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., 

Mgr. Blanka Lehotská, PhD., Mgr. Lucia Olexová, PhD., doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., Mgr. 

Dominik Šmida, doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., Bc. Julián Vrábel, Mgr. Dávid Vrška, Mgr. 

Ivana Vykouková, PhD., RNDr. Martina Zvaríková, PhD. 

 

Neprítomní členovia komisie 

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

RNDr. Eva Rajčáková, CSc., Mgr. Igor Remák, PhD., Mgr. Klára Stankovianska.  

Ospravedlnení (2): RNDr. Peter Likavský, PhD., Mgr. Renáta Švubová, PhD. 

 

Hostia (3): 

doc. RNDr. Michal Galamboš PhD., doc. RNDr. Peter Matúš PhD., doc. Mgr. Miroslava Slaninová, 

Dr. 

 

Zasadnutie Pedagogickej komisie (PK) AS PriF UK sa konalo dňa 15.03.2022 o 14:00 dištančnou 

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

senát PriF UK“. V programe zasadnutia bol jeden bod: 

 

1. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy 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 celkovo 13 (počas hlasovania o prijatí uznesenia bolo 

prítomných 11 členov) z celkového počtu 21, komisia teda bola uznášaniaschopná. 

 

Materiál „Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v 

akademickom roku 2022/2023“ predstavila prodekanka, doc. Slaninová, ktorá prítomným členom 

komisie predstavila jednotlivé časti dokumentu a priblížila zmeny súvisiace s už novoakreditovanými 

študijnými programami a tiež so zmenami v názvoch troch študijných programov, ktoré sú v procese 

zosúlaďovania. K uvedenému dokumentu neboli vopred doručené žiadne pripomienky a rovnako 

prítomní členovia komisie nemali žiadne ďalšie pripomienky. Prítomní členovia komisie hlasovali 

o prijatí uznesenia: 

 

Uznesenie č. 1: Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala materiál „Podmienky prijatia na 

magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 

2022/2023“  a odporúča AS PriF UK, jeho schválenie na zasadnutí AS PriF UK dňa 18.03.2022 

v predloženom znení. 

(ZA: 11, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0) 

 

Rôzne. 

Prodekanka, doc. Slaninová informovala prítomných členov komisie o stave prihlášok na bakalárske 

štúdium na nasledujúci akademický rok, kde je badateľný nárast oproti predchádzajúcemu roku, a to 
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aj v odboroch, kde bol dlhodobo nízky záujem študentov (napr. geológia). Všeobecne však ostali 

pomery medzi jednotlivými programami zachované. Opäť sa očakáva aj druhé kolo podávania 

prihlášok na programy, ktoré nebudú kapacitne naplnené v prvom kole.  

V súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine prodekanka prítomných informovala aké kroky 

podnikla fakulta a univerzita na pomoc týmto študentom (možnosť hybridného štúdia, prerušenia 

štúdia, poskytnutie mimoriadneho jednorazového štipendia, odpustenie poplatku za ubytovanie, 

poskytnutie ubytovania rodinným príslušníkom). 

Následne prodekanka, na otázku predsedníčky komisie, predstavila prítomným členom stav 

akreditačného procesu a niektoré zmeny oproti predchádzajúcim rokom. 

 

V Bratislave, dňa 15.03.2022 

 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK  

 


