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Počas tohto roku zasadal Akademický senát FMFI UK 6 krát. Termíny zasadnutí 

boli stanovované priebežne na základe konkrátnych potrieb riešenia aktuálnych úloh 

fakulty.  Pred každým zasadnutím sa uskutočnila schôdza predsedníctva, kde sa prejednal 

najmä priebeh nadchádzajúceho zasadnutia AS a prípadne sa sformulovali uznesenia k 

závažným bodom rokovania.  

Na zasadnutí dňa 5. 4. 2004 bolo hlavným bodom programu schválenie 

Rokovacieho poriadku AS FMFI UK. Prebehla bohatá diskusia s množstvom 

pripomienok. O každej pripomienke sa hlasovalo jednotlivo a nakoniec sa dospelo k 

všeobescne prijateľnej podobe Rokovacieho poriadku, ktorý bol schválený jednomyselne 

všetkými členmi Akademického senátu. Na tomto mieste chcem poďakovať všetkým, 

ktorí svojimi pripomienkami prispeli ku kvalitnému predpisu, ktorým sa budú riadiť 

rokovania nášho senátu počas viacerých rokov. Ďalším dôležitým predpisom 

predloženým na schválenie bol Návrh študijného poriadku fakulty. Vzhľadom na viaceré 

závažné pripomienky a taktiež vzhľadom na pokročilý čas, bola stanovená komisia v 

zložení  Kohaut, Petrík, Kaššovicová, ktorá mala zapracovať pripomienky a hlasovanie o 

schválení takto upraveného Návrhu študijného poriadku bolo odložené na budúce 

zasadanie senátu. Na zasadnutí 5. 4. bola schválená aj správa o čerpaní rozpočtu za rok 

2003 a taktiež bol schválený rozpočet fakulty na rok 2004. 

Najzávažnejším uznesením prijatým na zasadnutí AS dňa 17. 5. bolo zrušenie 

všetkých katedier a ústavov FMFI UK k 30. júnu 2004 a zriadenie nových katedier k 1. 

júlu 2004. Za toto uznesenie hlasovalo 23 členov senátu, 17 bolo proti a 5 sa zdržalo 

hlasovania. Taktiež bolo schválené zlúčenie Fakultnej knižnice a Edičného centra. Bola 

navrhnutá a schválená pracovná komisia pre spracovanie pripomienok k Organizačnému 

poriadku fakulty v zložení: Halická (predseda komisie), Toman, Kvasz, Horňanský, 

Marosz.  

Na zasadnutí dňa 7. 6. Bol schválený Návrh študijného poriadku fakulty, a tento 

návrh bol predložený na schválenie v AS UK. Vzhľadom na následnú zmenu študijného 

poriadku UK a kompatibilitu nášho študijného poriadku s univerzitným študijným 

poriadkom, boli neskôr zapracovávané viaceré pripomienky do tohto nášho Študijného 

poriadku. V konečnej podobe bude návrh nášho študijného poriadku predložený na 

decembrové zasadnutie AS UK v nádeji, že bude bez problémov schválený.  Druhým 

závažným uznesením bolo schválenie pracovného pomeru pracovníkom nad 65 rokov 

veku na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa. Všetci navrhnutí boli v tajnom 

hlasovaní schválení najviac na 50%-ný pracovný úväzok na akademický rok 2004-2005. 

Keďze väčšine študentov zo študentskej časti senátu sa skončilo ich dvojročné funkčné 

obdobie, akademický senát vyhlásil voľby do študentskej časti AS v čase 13. - 14. 10. 

2004.  



Na poslednom predprázdninovom zasadnutí dňa 24. 6. bol schválený počet a 

štruktúra pracovných miest učiteľov a vedeckých pracovníkov. Uznesením senátu (28 

hlasovalo za, nik nebol proti a 9 sa zdržalo hlasovania) bolo schválených 232 miest 

učiteľov odborných katedier, 12 miest učiteľov podporných katedier a 61 mies vedeckých 

pracovníkov.  

Veľmi bohatý bol program zasadania AS dňa 18. 10. Bohatosť programu bola 

spôsobená tým, že vzhľadom na závažnosť rozhodnutí, ktoré bolo treba prijať sa muselo 

čakať na zvolenie nových členov študentskej časti AS. Ná základe právoplatných volieb 

uskutočnených podľa plánu v dňoch 13.  a 14. októbra boli zvolení na dvojročné funkčné 

obdobie dvadsiati zástupcovia študentov v AS. Hlavnými bodmi rokovania AS boli: 

Prerokovanie návrhu študijných programov magisterského štúdia predkladaných do VR 

fakulty. Dekan predložil senátu na schválenie Organizačný poriadok FMFI UK. Prebehla 

búrlivá diskusia viacerých členov senátu jednak o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch 

a taktiež o tom, či senát pristúpi k hlasovaniu o predloženom Organizačnom poriadku ako 

celku. Nakoniec dekan uznal pripomienku študentov, že novoyvolení yáwstupcovia 

študentov nemali dostatočný čas na pripomienkovanie tohto organizačného poriadku. 

Preto svoj návrh stiahol z rokovania a požiadal o predloženie paragrafového znenia 

prípadných ďalších pripomienok do 30. októbra. V stanovenom čase prišlo veľa 

podnetných pripomienok, ktoré podrobne prejednala komisia pod vedením doc. Halickej 

a za veľmi aktívnej spolupráce doc. Tomana a doc. Olejára ako i ďalších členov senátu 

vrátane študentov. Takto doplnený organizčný poriadok bol predložený na schválenie na 

poslednom tohtoročnom zasadnutí senátu a verím, že v čase keď čítam túto správu už 

naša fakulta má platný organizačný poriadok, ktorý umožní efektívnejšie riadenie fakulty 

v čase mnohých štruktúrnych zmien na našej fakulte. Jednou z takýchto významných 

zmien bolo veľmi diskutované zavedenie kĺzavého pracovného času pre všetkých 

učiteľov na fakulte a sprísnenie dodržiavania pracovného času a kontroly prítomnosti 

učiteľov na pracovisku. Dekan na zasadnutí odôvodňoval takéto jeho rozhodnutie ako 

aplikovanie Pracovného poriadku UK. Vzhľadom na nejasnosti okolo aplikovania tohto 

pracovného poriadku, AS si vyžiadal výklad čl. 12 Pracovného poriadku UK priamo od 

jeho Magnificencie pána rektora UK. Po dlhšej diskusii sa nakoniec vyjasnili niektoré 

nejasnosti spojené s týmto nariadením dekana.  

Na programe posledného zasadnutia AS FMFI UK v roku 2004, ktoré sa 

uskutočnilo 6. 12. 2004 bol program o niečo skromnejší ako na októbrovom zasadnutí. 

Ako som už spomínal jedným z hlavných bodov bolo schválenie Organizačného poriadku 

fakulty. Okrem toho boli prerokovávané ďalšie študijné programy magisterského štúdia 

pred ich schvaľovaním vo VR fakulty. Taktiež sa rozbehla diskusia o prideľovaní 

finančných prostriedkov na jednotlivé pracoviská fakulty, ktoré bude predložené na 

schválenie na zasadnutí AS v januári 2005. Pre posúdenie návrhu dekana na prideľovanie 

finančných prostriedkov bola vytvorená komisia poyostávajúca z rovnomerného 

yatúpenia všetkých sekcií fakulty, ktorá preštuduje dekanov návrh a oboznámi senát so 

svojimi závermi pred schvaľovaním tohoto závažného dokumentu v AS.  

Po vymenovaní toho čo všetko senát vykonal by som chcel pridať zopár 

kritických poznámok. Začnem od seba a čiastočne pripúšťam oprávnenosť kritiky 

zdĺhavého priebehu rokovaní nášho senáu. Často je to však spôsobené príliš zdĺhavými 

vystúpeniami senátorov. Na druhej strane je evidentné, že niektorí senátori majú mnoho 

ďalších záujmov a rokovanie senátu berú ako povinné opotrebovanie senátorských 



stoličiek. Pretrvávajúcim problémom, ktorý zhoršuje efektívnosť práce senátu je neskoré 

dodávanie materiálov v dostatočnom predstihu pred zasadnutím.  Spôsobuje to stresy pre 

tých senátorov, ktorí napriek svojmu pedagogickému zaťaženiu sa snažia poctivo 

preštudovať všetky materiály prejednávané na senáte. Viem, že zo strany vedenia je 

niekedy oneskorené predkladanie materiálov spôsobené hektickou dobou v ktorej žijeme, 

ale možno pri väčšej snahe by bolo možné znížiť počet neskoro predkladaných 

materiálov.   

Na záver teda môžem skonštatovať, že činnosť nášho AS bola v roku 2004 veľmi 

bohatá a to, či bola aj prospešná pre ďalší rozvoj fakulty, ukáže čas. 

 

 

V Bratislave dňa 26. 11. 2004    ………………………….………..  

       Doc. RNDr. Vladimír Toma,CSc. 

              predseda AS FMFI UK  

    


