
 
Študentská časť Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 
 
__________________________________________________________________________ 
 

ZÁPISNICA č. 2 
z 2. riadneho zasadnutia ŠČ Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 04.02.2021 o 1800 hodine dištančnou formou na platforme MS TEAMS 
 
 
 Program:     Prítomní: 
 

1. Otvorenie     1. Bc. Dominik Juračka  11. Bc. Julián Vrábel 
2. Schválenie programu    2. Mgr. Lucia Procházková 12. Bc. Matej Šemelák 
3. Výročná správa ŠČ AS PriF UK za rok 2020 3. Bc. Adriana Jariabková 13. Bc. Dominik Terpák 
4. Anketa PriF UK    4. Bc. Andrej Feješ  14. Bc. Andrej Hurajt 

5. Aktuálne informácie z vedenia a ŠRVŠ  5. Bc. Andrea Chovancová Ospravedlnení: 
6. Informácie k novej akreditácii   6. Karin Iková   1. Bc. Alica Lokajová 
7. Rôzne     7. Michaela Kardohelyová 2. Mgr. Petronela Nováková 

       8. Mgr. Dominik Šmida  Neprítomný: 
      9. Mgr. Gabriela Stehlíková 1. Mgr. Samuel Furka 

       10. Bc. Emil Bečka 
 

Priebeh rokovania: 
 
1. Otvorenie: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Dominik Juračka privítal prítomných a otvoril zasadnutie. 

Na úvod informoval o organizačných záležitostiach ako aj o hlasovaní, ktoré bude potrebné k bodu 2. 

a 3. prostredníctvom funkcie „zdvihnutia ruky“ cez MS Teams. 

 

2. Schválenie programu zasadnutia: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Dominik Juračka oboznámil 

plénum ŠČ AS PriF UK s navrhovaným programom zasadnutia. Nikto z prítomných nemal voči 

predloženému programu žiadne námietky ani neboli prednesené žiadne návrhy na doplnenie 

programu. Prebehlo hlasovanie. 

       (za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

3. Výročná správa ŠČ AS PriF UK za rok 2020: Tajomník ŠČ AS PriF UK Bc. Julián Vrábel 

predstavil obsah výročnej správy. Materiál, ktorý bol v pôvodnej verzii dopredu členom odoslaný, 

bol doplnený o poznámku senátorky Kardohelyovej o konanie a účasť na akcii Profesia Days v marci 

2020. Okrem toho boli do dokumentu zapracované aj pripomienky, ktoré však boli len formálneho 

charakteru. Na zasadnutí už žiadne ďalšie pripomienky neboli a pristúpilo sa preto k hlasovaniu. 

(za: 14, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Dokument bude postúpený na schválenie na najbližšom zasadnutí akademického senátu PriF UK, po 

ktorom bude uverejnený na stránkach ŠČ AS PriF UK. 

 

4. Anketa PriF UK: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Juračka v skratke oboznámil plénum o pôvodnej 

iniciatíve senátorky Bc. Lokajovej a senátora Bc. Vrábla, ktorá vznikla na základe podnetu viacerých 

študentov o vyjadrenie sa k problematike spustenia ankety PriF UK aj v zimnom semestri a taktiež 

informoval o argumentoch, ktoré boli vedeniu PriF UK odkomunikované. Vedenie PriF UK 

reagovalo, že anketa bude uskutočnená až na konci letného semestra, kedy sa bude dať vyjadriť aj 

k predmetom zo zimného semestra najmä z dôvodu, že niektoré predmety ešte nie sú uzavreté, najmä 



ak sa jedná o potrebné laboratórne a praktické cvičenia alebo terénne práce, a preto študenti nemusia 

mať jednoznačný obraz o predmete v celom svojom rozsahu. Vedeniu bolo následne odporúčané, aby 

týmto spôsobom neuskutočnenie ankety aspoň študentom odkomunikovalo. V novej akreditácii sa 

totiž vo veľkom pozerá aj na posúdenie postoja fakulty a orientácie na študenta, ktorého anonymné 

vyjadrenie sa ku štúdiu je jedným z hlavných faktorov posúdenia kvality štúdia na fakulte 

a univerzite. Po úvodných informáciách prebehla krátka diskusia o tom, či by sa aj tak anketa mala 

konať po každom semestri. Senátori, ktorí vstúpili do diskusie sa zhodli, že najlepšia by bola 

každosemestrálna pravidelnosť a došlo ku konsenzu, že toto semestrálne vákuum sa vyplní aspoň 

jednoduchým dotazníkom, v réžii ŠČ AS PriF UK, týkajúcim sa dištančnej výučby, kde sa bude mať 

možnosť fakulta dozvedieť aspoň základné informácie o tom, či nastala pozitívna zmena 

v dištančnom vyučovaní od predchádzajúceho semestra alebo nie, respektíve akým problémom aj 

naďalej ako fakulta v tejto forme čelíme. Diskusia sa ďalej viedla v duchu, že by sme sa nemali 

spoliehať nato, že pandémia rýchlo a čoskoro skončí, a tieto problémy preto už nie je dôležité 

pozorovať. Vytvoreniu dotazníka sa ujala senátorka Kardohelyová, ktorá požiadala o pomoc pri 

úpravách a revízii dotazníka, ktorý by mohol byť distribuovaný v nasledujúcich týždňoch všetkým 

študentom. Diskusia k tomuto bodu týmto rozhodnutím skončila. 

 

5. Aktuálne informácie z vedenia a ŠRVŠ: Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Juračka podal informácie zo 

zasadnutia vedenia a predsedníctva Akademického senátu PriF UK ako aj ŠRVŠ.  

Informácie sa týkali pravidiel na povolenie vstupu niektorých študentov na fakultu, externých 

vzdelávacích inštitúcií a internátov za účelom vykonávania výskumov k záverečným prácam ako aj 

harmonogramu výučby v letnom semestri, ktorý bol už študentom odoslaný. V súvislosti s týmto 

bude zriadená aj MOM-ka na možné pravidelné testovanie študentov k vstupu na fakultu v doposiaľ 

neurčených intervaloch.  

Ďalšia informácia sa týkala problému prihlášok na PriF UK v dôsledku možnosti posunu 

polročného vysvedčenia na stredných školách až na 31.3. Termín prihlášok bol preto posunutý 

z 15.3. do 31.3. Senátori a vedenie si uvedomujú problémy s tým spojené, a preto sa dohodli na 

akceptovaní akýchkoľvek prihlášok, ktoré prídu po tomto termíne a budú riešené individuálne 

k spokojnosti oboch strán. 

Predseda taktiež informoval o tom, že bude vypísaných 300 dizertačných tém spolu alokovaných 

na fakulte alebo v externých inštitúciách a 180 z nich je pripravených pre zahraničných študentov 

a o aktivitách ŠRVŠ, ktorej agenda sa sústreďuje na mentálne zdravie, na pozorovanie dlho 

očakávanej novely vysokoškolského zákona a na podporu vysokoškolským spolkom.  

Po podaní informácii bola otvorená diskusia. Senátorka Mgr. Stehlíková sa informovala 

o možnom najbližšom termíne konania zasadnutia AS PriF UK, ktoré sa ale v súčasnej situácii zatiaľ 

neplánuje. Senátor Bc. Terpák vyjadril znepokojenie k harmonogramu a k hromadnej organizácii 

laboratórnych cvičení, terénnych prác a praxí v termínoch stanovených v dokumente odoslanom 

študentom s prihliadnutím na momentálny epidemiologický stav v krajine a jeho neistý vývoj. 

Predseda odpovedal, že v súčasnosti zatiaľ nič lepšie nedokážeme vymyslieť a musíme si počkať 

práve na vývoj situácie a v prípade nepriaznivej situácie sa určite bude daný harmonogram 

upravovať. Senátor Bc. Bečka následne reagoval otázkou týkajúcou sa hodnotenia študenta v prípade, 

ak bude pozitívny na COVID-19. Predseda nemal jasnú odpoveď nakoľko sa týmto podrobnejšie 

vedenie v súčasnosti nezaoberalo. Senátor Bc. Terpák sa následne opýtal na stav rozvrhov na letný 

semester, na čo opäť zareagoval predseda s informáciou, že rozvrhy sú hotové a čaká sa na posledné 

schválenie vedúcimi katedier a budú určite zverejnené do konca týždňa. Diskusia ďalej neprebiehala. 

 



6. Informácie k novej akreditácii: Senátorka Bc. Jariabková informovala o súčasnom stave novej 

akreditácie, v ktorej je potrebné odoslať fakultné návrhy na študijne programy do SAAVŠ 

(Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo) do 31.3.2021 a o priebehu zasadnutí DNR 

(dočasnej návrhovej rady) a DAR (dočasnej akreditačnej rady). Vysvetlila, že v zastúpení týchto rád 

sú aj študenti, samotní senátori, ktorí pripomienkujú vytvárané študijné programy tak, aby spĺňali 

všetky štandardy SAAVŠ. Za zmienku stála pripomienka senátoriek Bc. Jariabkovej a Mgr. 

Novákovej na zasadnutí DNR k tomu, že v informačných listoch predmetov je potrebné uvádzať 

formu hodnotenia aj za cvičenia a semináre. Bližšie informácie a zápisnice sú na stránke fakulty. 

 

7. Rôzne: V rámci diskusie senátorka Iková predstavila koncept propagácie a vytvorenie propagačného 

tímu na základe záujmu o rozdielne činnosti, na ktoré sa budú môcť senátori zahlásiť v neskôr 

distribuovanom dotazníku. Propagačné činnosti sa týkajú sociálnych sietí, DOD, veľtrhov 

vzdelávania, virtualizácii, digitalizácii a tvoreniu propagačných videí. Plénum sa zhodlo, že by bolo 

vhodné vytvoriť jednotnú značku alebo formát prezentovania sa najmä na sociálnych sieťach. 

Diskusia bola týmto ukončená a predseda Bc. Juračka poďakoval všetkým prítomným za účasť 

a ukončil online stretnutie o 1900. 

 

 

 

  V Bratislave 06.02.2021 

 

   

   

  Bc. Julián Vrábel     Bc. Dominik Juračka 

  tajomník ŠČ AS PriF UK    predseda ŠČ AS PriF UK

 


