
Zápisnica 

zo zasadnutia Komisie pre rozpočet a hospodárenie Akademického senátu Univerzity Komenského 

v Bratislave, 

konaného dňa 25.1.2023 o 9:30 v miestnosti CPS PLUS 

 

Prítomní členovia komisie (13/19): 

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD., doc. RNDr. Róbert Bodor, PhD., Mgr. Michal Čičkan, Mgr. Katarína 

Gáplovská, PhD., doc. RNDr. Peter Matúš, PhD., doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc., Mgr. Marek Osacký, 

PhD., Mgr.  Tibor Peňaška, PhD., RNDr. Martin Plešivčák, PhD., doc. RNDr. Jana Ščevková, PhD., doc. 

Mgr. Rastislav Vojtko, PhD., Mgr. Dávid Vrška, doc. RNDr. Marek Mentel, PhD. 

 

 Neprítomní členovia komisie (6): 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. (osp.), Alexandra Chrenová, Mgr. David Pavel Kráľovič, Mgr. Matúš 

Kúdela, PhD., Mgr. Olivier Monfort, PhD. (osp.), doc. RNDr. Tomáš Szemes, PhD.    

 

Hostia (5): 

prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc., prof. RNDr. Branislav Bleha, PhD., doc. RNDr. Marianna Kováčová, 

PhD., Mgr. Lucia Olexová, PhD., RNDr. Daniel Ozdín, PhD.  

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu  

3. Metodika delimitácie mzdových prostriedkov pre pracoviská Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave pre roky 2023 až 2026 

4. Informácie o prenájmoch 

5. Rôzne 

 

 

 

Otvorenie 

Zasadnutie otvoril a  viedol predseda komisie doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.  

 

 



Schválenie programu  

K navrhnutému programu neboli doplnené iné body rokovania a bol jednomyselne schválený  

Metodika delimitácie mzdových prostriedkov pre pracoviská Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave pre roky 2023 až 2026 

Dokument Metodika delimitácie mzdových prostriedkov pre pracoviská Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave pre roky 2023 až 2026 predstavil dekan fakulty prof. RNDr. Peter 

Fedor, DrSc. Informoval o tom, že dokument by počas rokov 2023 – 2026 nemal prejsť výraznejšími 

zmenami z dôvodu zachovania stability. K menším zmenám oproti minulému roku došlo pri podpore 

špičkových vedeckých výstupov svetového významu v periodikách Nature a Science, článkoch 

v časopisoch z Nature Index a bonifikácii medzinárodných projektov (vrátane úspešne podaných). 

Zároveň od roku vydania 2023 bude pri karentovaných vedeckých článkoch vo vydavateľstve MDPI 

uplatnený malus – 5 b. Hoci spomínané vydavateľstvo má vo svojom portfóliu aj kvalitné časopisy s Q1,  

Q2, v niektorých časopisoch môže uplatňovať nevhodné postupy v recenznom konaní. Zároveň 

v  prípade predmetu, na ktorom je menej ako 5 študentov, je počet navýšený do počtu 5 

študentov. Navýšenie je za každého doplneného študenta vo výške 0,01 normovaného 

študentokreditu. Možné úpravy tejto metodiky môžu nastať v prípade výkonnostných zmien 

hodnotenia z úrovne ministerstva školstva.  

Písomnou formou boli doručené k predmetnému návrhu podnety od doc. Bodora ohľadne týkajúce sa 

oficiálneho zdroja hodnotenia databázy evidencie publikačnej činnosti, jej započítania v prípade 

autorov z rôznych pracovísk, ročného oneskorenia zadania údajov pre hodnotenie, bodového 

hodnotenia predmetov s malým počtom študentov, informácie prečo podhodnocovať MDPI 

a nadhodnocovať SCIMAGO keď ministerstvo to nerobí a Dr. Gáplovskej ohľadne bodov za výučbu 

malých predmetov, limitovaniu množstva autorov monografie na 3, umiestnenia autorov v kolektíve 

článkov Nature a Science a podhodnotenia učebných textov. K predloženému návrhu odznela obsiahla 

diskusia. Pánom prodekanom doc. Blehom boli vysvetlené študentokredity pre malé predmety, doc. 

Neogrády objasnil dôvody zavedenia časového limitu na odovzdanie podkladov pre hodnoteni 

vedúcimi pracovísk  a vysvetlil, že MDPI doteraz všetky súdne spory ohľadne jej redakčných postupov 

vyhrala a navrhol malus -5 b pre tie publikácie neuplatniť v poslednom kvartile Q4. Doc. Falťan 

odporučil v prípade pochybností publikovať v časopisoch poskytujúcich open review proces 

s uverejnením posudkov a reakcií autorov. V diskusii tiež vystúpili s doplneniami k hodnoteniu 

predmetov a publikačných aktivít doc. Vojtko, prodekanka doc. Kováčová, doc. Mentel, doc. Neogrády, 

doc. Falťan, doc. Matúš, ktorý poďakoval za podporu pracovísk s predmetmi pre menej ako 5 študentov 

a informoval sa o postoji vedenia k ďalšiemu publikovaniu výstupov v MDPI. Pán dekan reagoval, že 

nie je cieľom zastaviť publikovanie v týchto periodikách, ale diverzifikovať publikačnú aktivitu na všetky 

kvalitné vydavateľstvá.   Dr. Ozdín sa informoval na zaradenie publikácií v časopise Minerál. Dr. Peňaška 

sa pýtal na význam propagácie fakulty. Do diskusie sa zapojili pán dekan, pán prodekan prof. Bleha, 

doc. Neogrády, doc. Falťan. Propagácia má veľký význam nielen pre získavanie nových poslucháčov, ale 

aj pre zlepšenie celkového povedomia spoločnosti ohľadne vysokého školstva. Do metodiky boli 

doplnené viaceré zmeny osvojené si pánom dekanom: podklady z pracovísk pre výpočet výkonu 

posledného roka 5-ročného časového radu dodané po určených termínoch budú zapracované až s 

ročným oneskorením, vypustené ročné oneskorenie započítavania pri projektoch, MDPI v Q4 nemá 

malus 5 b, vytvorenie novej kategórie výstavy v propagácii fakulty.   



Komisia bola uznášaniaschopná. Členovia jednomyseľne hlasovali za prijatie uznesenia: 

Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS PriF UK prerokovala dokument „Metodika 

delimitácie mzdových prostriedkov pre pracoviská Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave pre roky 2023 až 2026“ s vyššie uvedenými doplnkami a odporúča 

ho po ich doplnení schváliť na zasadnutí AS PriF UK dňa 27.1.2023. 

 

Informácie o prenájmoch 

Doc. Falťan informoval o procese schvaľovania návrhov na prenájom Správnou radou UK 

a o návrhoch na predĺženie nájmov pre jedáleň Delikanti a nápojový automat Vematic. Tie boli 

v čase rokovania komisie odoslané Správnej rade a mali byť schválené na jej rokovaní 26.1. 

V diskusii k téme sa vyjadrovali pán dekan, doc. Bodor, dr. Peňaška, doc. Neogrády, doc. Falťan. 

Nájomné pre Delikanti sa počíta aj z plochy pre stravovanie a jeho výška je väčšia oproti 

uplynulému obdobiu o cca 60%, zároveň majú mať zabezpečené stravovanie študenti do sumy 

6 eur vrátane príspevku 1,5 e. Doc. Bodor sa zaujímal o sledovanie odberov vody a energie pre 

nápojový automat.  

 

Rôzne 

Doc. Neogrády informoval o stave prípravy rozpočtu pre verejné vysoké školy. Doc. Falťan 

poďakoval prítomným za podnetnú diskusiu a ukončil rokovanie.  

 

 

 

 

V Bratislave dňa 26. 1. 2023                           doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD. 

    Predseda Komisie pre rozpočet a hospodárenie PriF UK 

 

 

Príloha: Prezenčná listina (2 strany) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


