
1 
 

ZÁPISNICA 
zo zasadnutia Pedagogickej komisie Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave konaného dňa 25.01.2023 o 15:00 
v miestnosti B1-313 (AMOS) 

 
Prítomní členovia komisie (13 – 72,2 %): 
Bc. Martina Bugriová, Mgr. Katarína Cifraničová, Mgr. Michal Čičkan, Mgr. Dominik Juračka, RNDr. 
Mária Chovancová, PhD., Mgr. Alexander Kmeť, RNDr. Peter Likavský, PhD., Mgr. Milan Nicolas 
Michalides, Mgr. Lucia Olexová, PhD., Mgr. Klára Stankovianska, Mgr. Dominik Šmida, doc. Mgr. 
Rastislav Vojtko, PhD., RNDr. Martina Zvaríková, PhD.  
 
Neprítomní členovia komisie (5) 
Mgr. Marek Osacký, PhD.  
Ospravedlnení: Mgr. Igor Remák, PhD., doc. Mgr. Renáta Švubová, PhD., Mgr. Dávid Vrška, 
Mgr. Ivana Vykouková, PhD. 
 
Hostia (3): 
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD., doc. RNDr. Peter Matúš, PhD., doc. Mgr. Miroslava Slaninová, 
PhD. 
 
Zasadnutie Pedagogickej komisie (PK) AS PriF UK sa konalo dňa 25.01.2023 o 15:00 v miestnosti B1-
313 (AMOS). Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie, dr. Olexová. Počet prítomných 
členov komisie bol 13 z celkového počtu 18, komisia teda bola uznášaniaschopná. V programe 
zasadnutia boli prerokovávané 2 body: 

 
1. Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy 

uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024 
 

Materiál „Prijímacie konanie a podmienky prijatia na doktorandské študijné programy 
uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024“ predstavila 
prodekanka, doc. Kováčová, ktorá uviedla, že ide o štandardný dokument, oproti predchádzajúcim 
rokom bez zmien. K uvedenému dokumentu boli vopred doručené formálne pripomienky, dr. 
Likavského a dr. Olexovej. Od dr. Monforta bola doručená pripomienka k čl 8. ods. 1 – týkajúca sa 
prijímacej skúšky. Dr. Monfort odporúčal špecifikovať priebeh prijímacej skúšky, ako príklad uviedol 
odbor anorganická chémia. Nakoľko takáto špecifikácia pre všetky odbory by bola rozsiahla a 
mnohé veci sú uvádzané aj v iných materiáloch, bolo navrhnuté doplnenie znenia k čl. 8 ods. 1: 
„Obsah prijímacieho pohovoru nad rámec všeobecných pokynov je v kompetencii príslušnej 
odborovej komisie“. Všetci prítomní členovia s uvedenými pripomienkami súhlasili a následne 
prebehlo hlasovanie o prijatí uznesenia:  
 
Uznesenie č. 1: Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala materiál „Prijímacie konanie a 
podmienky prijatia na doktorandské študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej 
fakulte UK v akademickom roku 2023/2024“ a odporúča AS PriF UK jeho schválenie so 
zapracovanými pripomienkami na zasadnutí AS PriF UK dňa 27.01.2023. 

(ZA: 13, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 0) 
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2. Predloženie návrhu na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov. 

 
Tento bod bol doplnený do programu zasadnutia a bližšie ho predstavila prodekanka, doc. 

Slaninová. Išlo a pozmenený materiál oproti tomu, čo bol pôvodne zasielaný členom senátu a pani 
prodekanka vysvetlila prítomným členom komisie dôvody vymenovania novej disciplinárnej komisie 
a tiež zmeny, ktoré sú v novom návrhu vyvolané predovšetkým legislatívou (úprava názvu, zmena 
dĺžky funkčného obdobia). Následne uviedla, že vzhľadom na zaslanú pripomienku bola navrhnutá 
zmena člena komisie zo študentskej časti (namiesto Mgr. Dominika Juračku je navrhovaná Mgr. 
Klára Stankovianska). Prítomní členovia nemali k návrhu žiadne otázky ani pripomienky a hlasovali 
za prijatie uznesenia. 
 
Uznesenie č. 2: Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala dokument „Návrh na 
vymenovanie členov Disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov“,  súhlasí s navrhovanými 
zmenami a odporúča AS PriF UK, jeho schválenie na zasadnutí AS PriF UK dňa 27.01.2023 
v predloženom znení. 

(ZA: 12, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 1) 
 
Rôzne. 
 Mgr. Michalides sa informoval ohľadom uvádzania poplatkov za rigorózne konanie na 
stránke fakulty, kde nie je uvedené, že študenti PriF UK platia znížený poplatok. Bližšie informácie 
o možnostiach zníženia poplatku sú uvedené v Smernici o školnom a poplatkoch. Prodekanka, doc. 
Slaninová informovala prítomných o tvorbe rozvrhov a predpokladanej výučbe v letnom semestri 
a tiež potrebe doplnenia zloženia akreditačných rád a rád študijných programov zo strany 
študentov. 
 
 
V Bratislave, dňa 25.01.2023 
 
Mgr. Lucia Olexová, PhD. 
predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK  
 
Príloha: Prezenčná listina 


