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ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Pedagogickej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 09.11.2022 o 13:00 
v miestnosti B1-322 (CPS+) 

 
Prítomní členovia komisie (11 – 52,4 %): 
Bc. Martina Bugriová, Mgr. Katarína Cifraničová, Mgr. Michal Čičkan, Mgr. Blanka Lehotská, PhD., 
Bc. Simona Petrovičová, Mgr. Lucia Olexová, PhD., Mgr. Klára Stankovianska, Mgr. Dominik Šmida, 
doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD., Mgr. Ivana Vykouková, PhD., RNDr. Martina Zvaríková, 
PhD. 
 
Neprítomní členovia komisie (10) 
RNDr. Andrej Čerňanský, PhD., prof. RNDr. Edgar Hiller, PhD., doc. RNDr. René Putiška, PhD., doc. 
RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., 
Ospravedlnení: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.,  RNDr. Peter Likavský, PhD., doc. RNDr. Eva 
Rajčáková, CSc., Mgr. Igor Remák, PhD., doc. Mgr. Renáta Švubová, PhD., Mgr. Dávid Vrška, 
 
Hostia (2): 
doc. RNDr. Peter Matúš, PhD., doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 
 
Zasadnutie Pedagogickej komisie (PK) AS PriF UK sa konalo dňa 09.11.2022 o 13:00 v miestnosti B1-
322 (CPS+). Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie, dr. Olexová. Počet prítomných 
členov komisie bol 11 z celkového počtu 21, komisia teda bola uznášaniaschopná. V programe 
zasadnutia boli prerokovávané 2 body: 

 
1. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v 

akademickom roku 2023/2024. 
 

Materiál „Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na Prírodovedeckej fakulte 
UK v akademickom roku 2023/2024“ predstavila prodekanka, doc. Slaninová, ktorá prítomným 
členom komisie predstavila zmeny oproti predchádzajúcim rokom, ktoré sa týkajú predovšetkým 
úrovne slovenského jazyka u zahraničných študentov, možnosti absolvovania intenzívnych kurzov 
a tiež absolvovania vstupných testov. Ďalšou zmenou je sprísnenie podmienok na štúdium 
programov v anglickom jazyku (Biological Chemistry, Environmental Studies) znížením 
optimálneho počtu prijímaných študentov, absolvovania prijímacích pohovorov a tiež dôraznou 
kontrolou absolvovania maturity v anglickom jazyku alebo získania certifikátu. 
K uvedenému dokumentu boli vopred doručené len formálne pripomienky a 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 
bakalárske študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024“  
a odporúča AS PriF UK jeho schválenie na zasadnutí AS PriF UK dňa 11.11.2022 v predloženom 
znení. 

(ZA: 11, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0) 
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2. Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2023/2024. 
 

Uvedený materiál predstavila prodekanka, doc. Slaninová, ktorá uviedla, že výška navrhovaného 
školného a poplatkov sa oproti minulému roku nemení. Zároveň uviedla, že sa uvažovalo o zvýšení 
poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania vzhľadom na nárast cien poštovného, 
no najprv sa spraví analýza nákladov, nakoľko mnohé informácie je možné zasielať uchádzačom aj 
elektronicky.  

V diskusii ohľadom poplatkov za nadštandardnú dĺžku štúdia pani prodekanka predstavila 
aktuálnu zmenu vychádzajúcu zo schváleného vysokoškolského zákona, kedy sa výška poplatku za 
nadštandardnú dĺžku štúdia počítať podľa počtu kreditov, ktoré si študent v danom roku zapíše. 
Výška poplatku, teda nie je fixná a môže byť nižšia ale zároveň aj vyššia ako je uvedené v prílohe 
k smernici UK o výške školného a vybraných poplatkov. Táto zmena je ale daná nadriadenou 
legislatívou, no z diskusie na zasadnutí komisie vyplynulo, že je dôležité, aby akademický senát 
univerzity venoval pozornosť správnej implementácii týchto ustanovení vysokoškolského zákona do 
smernice týkajúcej sa školného a poplatkov. 
K uvedenému dokumentu neboli žiadne pripomienky, prítomní členovia komisie hlasovali o prijatí 
uznesenia: 
 
Uznesenie č. 2: Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala dokument „Výška školného a 
vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2023/2024“  a odporúča AS PriF UK, jeho 
schválenie na zasadnutí AS PriF UK dňa 11.11.2022 v predloženom znení. 

(ZA: 11, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0) 
 
Rôzne. 
 Prodekanka prítomných členov komisie informovala o aktuálnom priebehu semestra, 
venovala sa predovšetkým blížiacemu sa termínu vyplácania štipendií. 
 
 
V Bratislave, dňa 09.11.2022 
 
Mgr. Lucia Olexová, PhD. 
predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK  
 
Príloha: Prezenčná listina 


