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 ZÁPISNICA č. 17 

zo 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 28. 01. 2022 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. Dlhodobý zámer rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do 

  roku 2027 a jeho konkretizácia.  

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

   programy  na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte.  

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

  na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023.  

7. Novela zákona o VŠ – informácia o súčasnom stave.  

8. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.  

9. Rôzne.  

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 41 členov AS 

PriF UK, 6 zástupcov Vedenia PriF UK a 5 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 5 až 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. Hlasovať len členovia ŠČ 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. Program s uvedenými úpravami bol jednomyseľne 

schválený. 

        (za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0) 

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

Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Dominik Juračka. 

(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 17-22/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Dominik Juračka.  
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4. Dlhodobý zámer rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave do roku 2027 a jeho konkretizácia. 

 

Predmetný dokument predstavil dekan PriF UK prof. Fedor, ktorý ho označil za 

rozhodujúci dokument, ktorý je možné považovať za akúsi vnútornú akreditáciu, 

podporujúcu viac kvalitu ako kvantitu. Mal by byť istotou kontinuity a tým chrániť pred 

prvoplánovými zmenami. Taktiež je to kontrolný bod, či manažment fakulty zavádza 

primerané a účinné kroky. Predsedníčka Legislatívnej komisie, doc. Fľaková informovala, 

že predmetný dokument prerokovali aj členovia Legislatívnej komisie, na jej zasadnutí  

dňa 25.1.2022. Uviedla, že je to logicky formulovaný a dobre čitateľný dokument. K 

uvedenému dokumentu boli vznesené iba formálne pripomienky a jeden návrh na 

doplnenie. Prodekan, prof. Bleha vyjadril zámer opraviť dokument v zmysle pripomienok. 

Následne prebehla diskusia, v rámci ktorej Dr. Ozdín a doc. Hyžný navrhli doplniť 

dokument aj ciele zveľaďovať a evidovať zbierky na PriF UK. Členovia LK PriF UK 

prijali nasledovné uznesenie: „Uznesenie č. 1: Legislatívna komisia AS PriF UK 

prerokovala dokument „Dlhodobý zámer rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave do roku 2027 a jeho konkretizácia“ a po formálnej oprave 

odporúča predložiť dokument na schválenie AS PriF UK 28. 1. 2022“. Následne predseda 

AS PriF UK, doc. Neogrády otvoril diskusiu. Dekan PriF UK sa vyjadril k pripomienke Dr. 

Ozdína ohľadom zbierkovej činnosti. Uviedol že zbierkotvorná/muzeálna činnosť je 

dôležitá, no v dokumente sa snažili vyhnúť prílišnej konkretizácii, pretože v rámci fakulty 

je viacero cenných zbierok. Dr. Ozdín sa vyjadril, že Mineralogické múzeum UK má iné 

postavenie ako ostatné zbierky a vzťahuje sa naň iný zákon ako na ostatný zbierkový fond 

PriF UK, ale v zásade nemá problém so zovšeobecnením. Prodekan prof. Bleha prisľúbil, 

že „zosmolí všeobecnú vetu týkajúcu sa zbierkovej činnosti“. Nakoľko neboli žiadne 

otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie. 

 (za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 17-22/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Dlhodobý zámer rozvoja 

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do roku 2027 a jeho 

konkretizáciu. 

 

5. Vnútorný predpis – Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich 

za študijné programy  na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte.  

Prodekan, prof. Bleha veľmi stručne plénum oboznámil s predmetným dokumentom. 

Uviedol, že Akreditačná agentúra pracuje predovšetkým s úlohou, váhou a kompetenciami 

„garantov“. Kľúčovú zodpovednosť však majú aj vedúci pracovníci. Hlavným cieľom 

dokumentu je v primeranom rozsahu špecifikovať kompetencie (kto má za čo 

zodpovednosť) v rámci prípravy študijných programov. Predsedníčka Pedagogickej 

komisie AS PriF UK Dr. Ovexová informovala, že dňa 25.1.2022 o 13:00 hod. zasadala PK 

AS PriF UK. 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 
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zodpovedajúcich za študijné programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej 

fakulte“ a odporúča AS PriF UK, po zapracovaní pripomienok, jeho schválenie na 

zasadnutí AS PriF UK dňa 28.01.2022“. Dokument bol prerokovaný aj na zasadnutí 

Legislatívnej komisie dňa 25.1.2022 o 15:15 hod. K uvedenému dokumentu boli vznesené 

formálne pripomienky, ktoré prodekan Bleha prijal a opraví dokument v zmysle 

pripomienok. Zároveň bola vznesená rovnaká vecná pripomienka od doc. Bodora týkajúca 

sa vymáhateľnosti povinností a zodpovedností uvedených v dokumente. K tejto 

pripomienke zaujme stanovisko predkladateľ na zasadnutí senátu. K dokumentu prebehla 

diskusia a bolo prijaté „Uznesenie č. 2: Legislatívna komisia AS PriF UK prerokovala 

dokument „Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné 

programy na Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte“ a po formálnej oprave 

odporúča predložiť dokument na schválenie AS PriF UK 28. 1. 2022. Legislatívna komisia 

AS PriF UK odporúča vyjadriť sa k vecnej pripomienke týkajúcej sa „vymáhateľnosti 

povinnosti a zodpovednosti“ na zasadnutí AS PriF UK 28. 1. 2022“. K pripomienke 

o vymáhateľnosti sa vyjadril prodekan, prof. Bleha, ktorý je názoru že nie zmyslom 

predkladaného dokumentu zavádzanie sankcií, ale vymedzenie kompetencií. Doc. Fľaková 

sa pripojila a uviedla, že tiež nevidí na to dôvod, nakoľko sme na akademickej pôde a mali 

by sme byť schopní a ochotní sa dohodnúť. Diskusiu doplnil aj predseda AS PriF UK, doc. 

Neogrády, ktorý podotkol, že v rámci fakulty máme funkčné mechanizmy – vedúci 

pracoviska – sekcia – vedenie fakulty, ktoré sú kompetentné riešiť prípadné rozpory. 

Následne sa opýtal Dr. Bodora, či je spokojný. Ten uviedol, že finálny dokument zatiaľ 

nevidel, takže nevie, za čo presne sa ide hlasovať. Doc. Fľaková uviedla, že materiály 

s úpravami sa štandardne posielajú len členom komisií. Prodekan Bleha požiadal 

o premietnutie dokumentu, kde demonštroval, ako jednotlivé body zapracoval do 

dokumentu. Nakoľko neboli žiadne otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie. 

 (za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

Uznesenie 17-22/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Vnútorný predpis – 

Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb zodpovedajúcich za študijné programy na 

Univerzite Komenského, Prírodovedeckej fakulte. 

6. 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 je to štandardný 

materiál v tomto období a oproti vlaňajšiemu sa líši jednak v novom „korporátnom“ 

dizajne UK, aktualizovaných termínoch a ponuke programov, ktoré už zohľadňujú aj novo 

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  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 
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odporúča AS PriF UK jeho schválenie na zasadnutí AS PriF UK dňa 28.01.2022“. O slovo 

sa prihlási dekan fakulty, prof. Fedor, ktorý uviedol, že cieľom fakulty je podporiť 

doktorandský stupeň štúdia (personálne a finančne). Uviedol, že ak je pracovisko, ktoré má 

naozaj talentovaného študenta, ktorého však pre chýbajúce financie nie je schopné prijať, 

je možné osloviť prodekanku doc. Kováčovú, alebo aj  dekana fakulty.. Ak ich o kvalitách 

študenta presvedčia, urobia všetko preto aby bol takýto študent prijatý. Nakoľko neboli 

žiadne otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie.    

                                                                                              

(za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 17-22/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje Prijímacie konanie a 

podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023. 

7. Novela zákona o VŠ – informácia o súčasnom stave.  

Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády, informoval o priebehu rokovaní. Návrh novely VŠ 

zákona je podaná do NR (na februárové zasadnutie) a v prípade schválenia by mala 

nadobudnúť platnosť k 1.4.2022. Z pripomienok reprezentácií VŠ boli zapracované len 

niektoré a členovia VŠ reprezentácií sa snažia na osobnej báze kontaktovať poslancov 

NRSR s pozmeňujúcimi návrhmi. Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol, že PriF UK je 

v tomto smere veľmi aktívna a vyjadril poďakovanie doc. Putalovi. Taktiež podotkol, že 

značnú aktivitu, aj vo vzťahu k predstaviteľom MŠ, vyvíja aj doc. Neogrády. Predseda AS 

PriF UK, doc. Neogrády zas vyjadril obdiv rektorovi UK prof. Števčekovi a doc. Putalovi. 

Do diskusie sa prihlásil o slovo hosť prof. Sabol a preto predseda AS PriF UK, doc. 

Neogrády požiadal členov AS PriF UK, aby formou „zdvihnutia ruky“ hlasovali pre 

udelenie slova. Hosť na zasadnutí AS PriF UK, prof. Sabol sa opýtal, či bude nasledovať 

ostrý štrajk, keď novela VŠ zákona prejde bez pozmeňujúcich návrhov. Predseda AS PriF 

UK, doc. Neogrády uviedol, že štrajk je skôr otázkou na predsedu Odborového zväzu, 

nakoľko odbory sú v štrajkovej pohotovosti. On osobne však štrajkovať neplánuje, 

nakoľko štrajkom si zamestnanec niečo vymáha od svojho zamestnávateľa, čo je v tomto 

prípade rektor UK, prof. Števček a on si od rektora nič vymáhať nechce. Je skôr zástancom 

protestov.  

8. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.  

     Slova sa ujal dekan PriF UK, prof. Fedor. Uviedol, že epidémia Covid-19 ešte neodznela 

a v nadchádzajúcich týždňoch sa očakáva kulminácia respiračných ochorení (omikron + 

chrípka). Informoval, že letný semester by mal fungovať v zmysle rámcového reverzného 

modelu zo zimného semestra. To znamená, že prvé tri týždne LS budú prebiehať striktne 

dištančne s dôrazom kladeným na prednášky. Od 4. týždňa výuka prejde do plne 

prezenčnej formy. Výnimku budú predstavovať len prednášky pre viac ako 50 študentov. 

Individuálny vstup študentov do laboratórií a na terénnu výuku je povolený, pre 3. Bc. a 

1.,2. Mgr. doporučený počas celého semestra, PhD. študenti majú vstup bez obmedzení. 

Opäť ocenil zodpovednosť zamestnancov PriF UK, ktorá sa prejavila 85 % 

zaočkovanosťou. Uviedol, že Covid-19 prináša nové výzvy v dištančnej výuke, ktoré bolo 

možné zčasti financovať z dotácie z rektorátu UK, z ktorých sa cca 70 000 eur využilo na 

výmenu podlahových krytín a taktiež sa využívajú na budovanie oddychových zón pre 

študentov naprieč celou fakultou. Ohľadom komplexnej akreditácie podotkol, že všetky 

podklady sú už nahraté do fakultného Sharepointu a od septembra 2022 budeme študentov 

vzdelávať podľa zosúladených študijných programov. Opäť spomenul významný pokles 

dotácie do VŠ čo v kombinácii s nárastom faktúr za energie (5,5 mil. pre UK, z toho 
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približne 1 mil. pre PriF UK) predstavuje vážnu komplikáciu. Preto vyzval členov AS PriF 

UK, aby na pracoviská sprostredkovali informáciu o šetrnom využívaní energií (povypínať 

staré chladničky a spotrebiče, zhasínať svetlá v kanceláriách, WC a na chodbách, nekúriť 

a vetrať naraz a pod.). Projekt ACCORD s úsporou energií pomôže, no šetrnosť pri 

spotrebe energií je teraz viac ako potrebná. Záverom Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády 

poďakoval vedeniu PriF UK za prácu v mnohých oblastiach.   

 

15. Rôzne. 

Nakoľko neboli žiadne otázky, ani pripomienky, predseda AS PriF UK, doc. Neogrády 

zasadnutie ukončil. 

 

 

 

V Bratislave 28. 1. 2022 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

 

 

Návrhová komisia: 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

Mgr. Renáta Švubová, PhD. 

Mgr. Dominik Juračka 

 

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

 2. Dlhodobý zámer rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity   

Komenského v Bratislave do roku 2027 a jeho konkretizácia.  

                             3. Vnútorný predpis – Právomoc a zodpovednosti hlavných osôb 

zodpovedajúcich za študijné programy  na Univerzite Komenského, 

Prírodovedeckej fakulte.  

                              4. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské 

študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v 

akademickom roku 2022/2023.  

  

  


