Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za rok 2007
Činnosť AS FMFI UK prebiehala v súlade s VŠ zákonom, univerzitnými a fakultnými predpismi.
Spočívala najmä v prerokovaní dokumentov potrebných pre chod fakulty, návrhov dekana
a dokumentov celospoločenského významu dotýkajúcich sa činností VŠ. Vyjadrovali sme sa najmä
k personálnym, organizačným a finančným otázkam.
AS FMFI UK venoval veľkú pozornosť kvalitnej príprave zasadnutí a priebehu samotných
zasadnutí AS. Počas uplynulého roka zasadal Akademický senát deväťkrát, z toho bolo sedem riadnych
zasadnutí a dve mimoriadne zasadnutia. Termíny zasadnutí boli stanovené priebežne na základe
konkrétnych potrieb riešenia aktuálnych úloh a problémov fakulty. Mimoriadne zasadnutia senátu sa
uskutočnili v súvislosti s prípravou a organizovaním volieb do AS UK a doplňujúcich volieb do AS
fakulty.
Pred každým zasadnutím senátu sa uskutočnila schôdza Predsedníctva AS, kde sa prerokovala
najmä organizačná a obsahová príprava priebehu zasadnutia, sformulovali sa stanoviská PAS a návrhy
na uznesenia k závažným bodom rokovania. Uvedieme len najzávažnejšie otázky, ktorými sa AS
zaoberal v minulom roku.
Patričný dôraz kládol AS na formovanie nového vedenia fakulty. Problematika schvaľovania
návrhov dekana na obsadenie funkcii prodekanov sa ukázala tak zložitá a citlivá, že sa v rôznej podobe
objavila na šiestich zasadnutiach AS. Fakulta mala vždy päť prodekanov, v súčasnom období má
štyroch.
Akademický senát na marcovom zasadnutí prerokoval návrh dekana na vymenovanie členov
Vedeckej rady FMFI UK. Návrh dekana podporilo Predsedníctvo AS, konštatovalo, že ide o rozumnú
obmenu členov VR, že v návrhu sú zastúpené všetky vekové kategórie, mladí navrhovaní kandidáti sú
významní odborníci v oblasti matematiky, fyziky a informatiky. Predsedníctvo AS zároveň ocenilo, že
sa zachovalo tretinové zastúpenie jednotlivých sekcií a návrh podporilo ako celok.
AS si bol vedomý, že uvedený návrh sa nerodil ľahko, nebola to triviálna záležitosť. Treba oceniť
realistický a zodpovedný prístup dekana fakulty a prvého prodekana pri tvorbe návrhu na členov
Vedeckej rady fakulty.
Akademický senát všetkých navrhovaných členov VR schválil, až na jeden prípad. Návrh na
schválenie nového člena VR akademický senát zatiaľ nedostal.
Náležitú pozornosť AS venoval návrhu novely zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. Táto
problematika rezonovala na dvoch zasadnutiach AS, vo februári a v marci, ktoré nadväzovali na
decembrové zasadnutie z roku 2006. Na februárovom zasadnutí si AS vypočul informáciu člena RVŠ
o zásadách novely zákona o VŠ a podporil stanovisko AS UK k navrhovanej novele. Na marcovom
zasadnutí AS schválil jednomyseľne stanovisko Predsedníctva AS. Vzhľadom na krátky čas, ktorý mali
orgány akademickej samosprávy na preštudovanie pomerne rozsiahleho materiálu, sa Predsedníctvo AS
a Koncepčná komisia AS rozhodli vyjadriť len k niektorým otázkam z veľkého počtu oblastí, ktorých
sa dotýkali navrhované zmeny zákona o VŠ. Konštatovali sme, že všetky MŠ SR navrhované opatrenia
mali tendenciu posilniť centrálne riadenie a znížiť právomoci buď niektorých zložiek akademickej
samosprávy alebo nezávislých odborných orgánov (akreditačná komisia). Znižovanie právomoci
akademickej samosprávy a nezávislých odborných orgánov v prospech prvkov centrálneho riadenia
sme pokladali za krok nesprávnym smerom.
Na tomto miesto oceňujeme prácu našich zástupcov v samosprávnych orgánoch a tých členov
akademickej obce fakulty, ktorí prispeli k tomu, aby bola schválená prijateľná novela zákona o VŠ.
Akademický senát na svojom májovom zasadnutí prerokoval Metodiku rozdelenia mzdových
prostriedkov na odborné katedry fakulty a Rozpis dotácie na mzdy, odvody, tovary a služby pre rok
2007. Na rokovaní sa zúčastnil aj rektor UK, ktorý na tomto zasadnutí vystúpil a odpovedal na početné
otázky členov AS.
K obom materiálom prebehla rozsiahla diskusia o problémoch financovania niektorých
odborných katedier, ktoré podľa metodiky dosahujú nízke výkony, o chýbajúcej metodike na
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prideľovanie prostriedkov iným pracoviskám ako sú odborné katedry, o návrhoch na úpravy niektorých
koeficientov v metodike pre rok 2008 a o ďalších otázkach súvisiacich s financovaním.
Akademický senát k uvedeným materiálom schválil celkove osem uznesení (ich presné znenie
spolu s priebehom a výsledkom hlasovania sú uvedené v zápisnici zo zasadnutia).
Poznamenávame, že tvorba metodiky a návrh na rozdelenie mzdových prostriedkov pre
jednotlivé pracoviská nevznikal bez problémov, pracovala komisia pod vedením prvého prodekana,
dvakrát zasadalo k uvedenej problematike Kolégium dekana fakulty, všetko sa to dialo v krátkom čase,
pretože oproti dobrým zvyklostiam MŠ SR v r. 2007 pridelilo vysokým školám finančné prostriedky so
značným oneskorením. Treba len dúfať, že táto situácia sa tento rok nebude opakovať.
Sme toho názoru, že ak fakulta je pokladaná za najlepšiu fakultu na Slovensku, tak by sa to malo
prejaviť aj vo finančnom ohodnotení jej pracovníkov. Fakulta svojou odbornou náplňou a zameraním je
náročná nielen pre študentov, ale aj pre všetkých pedagogických a vedeckých pracovníkov, vďaka
ktorým sa tieto vynikajúce výsledky dosahujú. Akademický senát rozhodne bude dbať o to, aby
nezávisle od toho, aké finančné prostriedky budú fakulte pridelené, boli tieto spravodlivo a vyvážene
pridelené jednotlivým pracoviskám. Závery a uznesenia AS musia smerovať k tomu, aby
nezvýhodňovali jedny pracoviská na úkor iných, aby nedestabilizovali jednotlivé pracoviská, ale
stmeľovali a upevňovali fakultu ako celok.
Výročnú správu o finančnom hospodárení fakulty za rok 2006 AS prerokoval na svojom
zasadnutí v novembri. Prvá verzia výročnej správy o hospodárení fakulty sa objavila v marci 2007.
Hospodárska komisia AS postupne vnikala do problematiky, stretávala sa s členmi vedenia fakulty;
dekanom fakulty, prodekanom pre rozvoj a tajomníčkou fakulty, nemálo otázok bolo zodpovedaných a
mnohé ďalšie vznikali. Konečnú verziu Výročnej správy o finančnom hospodárení za rok 2006
vypracovala fakulta 19.4. 2007 a v priebehu tretej dekády apríla zaslala na RUK. Hospodárska komisia
AS obdržala plnú verziu správy s patričným komentárom k excelovským tabuľkám v polovici júna
2007.
V rozsiahlej diskusii na zasadnutí členovia AS poukazovali na množstvo problémov vo finančnej
oblasti. Napríklad: Fond C-Rozvoj, problém údržby, financovanie havarijných stavov, prerozdeľovanie
finančných prostriedkov jednotlivým katedrám, financovanie niektorých stavebných prác, problémy
s tvorbou rozpočtu. S obsažným a kvalifikovaným stanoviskom Hospodárskej komisie AS vystúpil
predseda komisie, stanovisko obsahuje celý rad návrhov a odporúčaní, ktoré sa premietli i do prijatých
uznesení. Akademický senát schválil Výročnú správu o finančnom hospodárení fakulty a prijal vcelku
prirodzené uznesenia, ktoré posilňujú transparentnosť a tým aj lepšiu kontrolovateľnosť nakladania
s finančnými prostriedkami fakulty a v konečnom dôsledku posilňujú dôveru akademickej obce voči
vedeniu fakulty.
Akademický senát oceňuje a vysoko si váži činnosť Hospodárskej komisie AS, najmä
zodpovedný prístup k plneniu úloh, ktoré priamo vyplývajú zo zákona o VŠ a príslušných dokumentov
UK a fakulty.
Na viacerých zasadnutiach sa Akademický senát zaoberal otázkami štúdia. Schválil vnútorný
predpis Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na fakulte v akademickom roku 2007/2008,
vnútorný predpis Pravidlá prideľovania ubytovania študentom fakulty, ďalej schválil Doplnok č.1
k Študijnému poriadku fakulty, Kritériá pre prijímacie konanie na akademický rok 2008/2009.
Prerokoval návrh dekana na akreditáciu študijného programu 9.1.9 Aplikovaná matematika v štúdijnom
odbore 9.1.9 Aplikovaná matematika a študijného programu 9.1.5 Numerická analýza a vedecké
výpočty v štúdijnom odbore 9.1.5. Numerická analýza a vedecké výpočty, odporučil dekanovi návrh po
zapracovaní pripomienok predložiť na schválenie vedeckej rade fakulty.
Ku všetkým prerokovaným materiálom sa vyjadrovala Pedagogická komisia AS, ktorej
stanovisko na zasadnutiach tlmočil predseda komisie, za vykonanú prácu vyslovujeme aj touto cestou
Pedagogickej komisii poďakovanie.
Prodekan pre rozvoj informoval na marcovom zasadnutí senátu o stave zabezpečenia stravovania
zamestnancov fakulty, o zákonných požiadavkách a nutnosti rekonštrukcie priestorov jedálne
(nevyhovujúce hygienické parametre). Informoval o zámere riešiť rekonštrukciu prostredníctvom

budúceho prevádzkovateľa stravovacieho zariadenia (odhadovaná hodnota rekonštrukcie cca. 2,5-3
milióny Sk). Rekonštrukcia jedálne sa uskutočnila počas veľkých prázdnin, podľa informácie bola
s prevádzkovateľom zmluva uzavretá na sedem rokov. AS doposiaľ nedostal odpoveď na otázku, koľko
rekonštrukcia jedálne v skutočnosti stála. Konštatujeme, že zabezpečenie gastrolístkov
a prevádzkovanie stravovacieho zariadenia je prijaté akademickou obcou vcelku pozitívne, že
pripomienky zamestnancov k stravovaniu bude prevádzkovateľ spolu s vedením fakulty pri dobrej vôli
riešiť k spokojnosti zamestnancov fakulty.
Na májovom zasadnutí AS prodekan pre rozvoj informoval o nevyhovujúcom stave dožívajúcej
telefónnej ústredne. Z jeho informácie vyplynulo, že za najvhodnejšie riešenie považuje kombináciu IP
telefónie a niekoľkých malých klasických telefónnych ústrední. S riešením tohto problému sa na
fakulte započalo koncom minulého roka, tým sa naplnil aj predpoklad prodekana.
Na niekoľkých svojich zasadnutiach sa AS zaoberal organizovaním doplňovacích volieb do AS
fakulty, volieb a doplňovacích volieb do AS UK. Vážime si prácu, ktorú odviedli volebné komisie,
pretože uskutočňovanie volieb je otázka organizačne i časovo náročná a terminovaná.
V nastávajúcom kalendárnom roku činnosť AS fakulty bude spočívať v prerokovaní dokumentov
potrebných pre chod fakulty, ale najmä zapracovanie legislatívnych úprav do príslušných fakultných
dokumentov, ktoré vyplývajú z novely vysokoškolského zákona a príslušných dokumentov UK.
Celkové smerovanie legislatívnych úprav by malo vyústiť k prehĺbeniu demokracie
a skvalitneniu života na fakulte.
Členovia Predsedníctva AS sa v uplynulom období pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach
vedenia fakulty.
Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom senátu za prácu ktorú vykonali v roku
2007 v prospech fakulty.

V Bratislave 11.2. 2008

Doc. RNDr. Eduard Toman CSc., v.r.
Predseda AS FMFI UK
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