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Informácia predsedu Akademického senátu FMFI UK o potrebe a rozsahu zmien 

vnútorných predpisov FMFI UK vyvolaných novelou zákona o vysokých školách 

 

Aktuálne prijímaná novela ZVŠ sa dotkne nasledovných častí vnútorných predpisov FMFI UK: 

(výpočet nie je úplný, uvádzajú sa iba najvýznamnejšie zmeny) 

 

 

A) Štatút FMFI UK 

 

čl. 12 Základné ustanovenia [o AS] 

 správa o činnosti AS sa nebude musieť zverejňovať na verejne prístupnom mieste, bude 

postačovať zverejnenie na webovom sídle (po starom: internetovej stránke) fakulty (min. 4 roky). 

 

čl. 15 Ukončenie členstva v akademickom senáte 

 nový inštitút pozastavenia členstva v študentskej časti AS pri prechode na „vyšší stupeň“ VŠ 

štúdia (doteraz: členstvo zanikalo, museli sa konať doplňujúce voľby), 

 nové dôvody pre zánik členstva v študentskej časti AS, 

 možnosť nastupovania náhradníkov (nenavrhuje sa ako povinné - podľa rozhodnutia konkrétnej 

fakulty), doteraz: povinné konanie doplňujúcich volieb. 

 

čl. 16 Pôsobnosť akademického senátu 

 úprava právomoci AS navrhovať rektorovi „zastupujúceho dekana“, 

 pribudne možnosť, aby AS vykonával nové úlohy/právomoci nad rámec určených priamo v ZVŠ 

(ktoré to budú, to bude závisieť od vnútorných predpisov UK a FMFI UK). 

 

čl. 21 Dekan 

 dekan bude povinne v pracovnom pomere s VŠ, 

 skončenie pracovného pomeru dekana vzťahujúceho sa na výkon funkcie dekana bude 

podmienené skončením výkonu funkcie, 

 úprava postupu a dôvodov pre odvolanie dekana z funkcie (aj čl. 24 - Odvolanie dekana). 

 

čl. 28 Pôsobnosť vedeckej rady 

 pribudne možnosť, aby VR vykonávala nové úlohy/právomoci nad rámec určených priamo v ZVŠ 

(ktoré to budú, to bude závisieť od vnútorných predpisov UK a FMFI UK). 

 

čl. 36 Vnútorné predpisy fakulty 

 nová povinnosť - zverejňovať na webovom sídle aktuálne a úplné znenia vnútorných predpisov, 

 nová povinnosť - vypracovať vnútorný predpis fakulty upravujúci vnútorný systém kvality  

(aj čl. 39 - Hodnotenie činnosti fakulty). 
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čl. 50 Prijímacie konanie na fakulte 

 doplnenie o možnosť podmienečného prijatia na štúdium. 

 

čl. 51 Akademické práva a povinnosti študentov 

 úprava vzniku statusu študenta u tých uchádzačov prijatých na štúdium, ktorí boli zapísaní pred 

začiatkom akademického roka (študentom sa stane až ku dňu začiatku ak. roka). 

 

doplniť (?) nový čl. obsahujúci základné ustanovenia o vnútornom systéme kvality na FMFI UK 

 

Poznámka: 

Keď už teda musíme vypracovať dodatok k Štatútu FMFI UK, bude vhodné sa zamyslieť aj nad: 

 

 úpravou členstva v AOF u tzv. odborných zamestnancov nepôsobiacich na katedrách a VC (čl. 9), 

 odstránením duplicitných ustanovení medzi rôznymi vnútornými predpismi fakulty, napr.: 

o pôsobnosť AS (čl. 16 Štatútu FMFI UK vs. čl. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK), 

o poradné orgány dekana (čl. 26 Štatútu FMFI UK vs. čl. 16 Organizačného poriadku FMFI UK). 

 doplnením ustanovení o základných náležitostiach vnútorných predpisov fakulty (kto ich vydáva a 

podpisuje, ako a kde sa archivujú, ich platnosť a účinnosť). 

 

V reakcii na zmeny v Štatúte FMFI UK bude potrebné upraviť nadväzujúce ustanovenia v 

Rokovacom poriadku AS FMFI UK a Zásadách volieb do akademického senátu fakulty.  

Odporúčanie Koncepčnej komisie AS FMFI UK z jej zasadnutia konaného v máji 2012 bolo nerobiť 

ďalšie dodatky k obom vnútorným predpisom, ale vypracovať ich úplne nové znenia! 

 

 

B) Študijný poriadok FMFI UK 

Študijný poriadok FMFI UK podrobnejšie upravuje ustanovenia Študijného poriadku UK pre podmienky 

našej fakulty. Dodatok k ŠP FMFI UK bude možné schváliť až po prijatí dodatku k ŠP UK. 

 

§ 113af (ZVŠ)  Prechodné ustanovenia k právnym úpravám účinným od 1. januára 2013 

(1) Podmienky na riadne skončenie štúdia pre študentov prijatých na štúdium akreditovaných študijných 

programov podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012, vrátane charakteristiky predmetov a 

štandardnej dĺžky štúdia zostávajú zachované. 

 

(2) Prijímacie konanie na štúdium, ktoré sa má začať od začiatku akademického roka 2013/2014 sa 

dokončí podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012. 

... 

(15) Vysoké školy zosúladia do 31. augusta 2013 svoje vnútorné predpisy s predpisom účinným od 

1. januára 2013.  
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II. časť   Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK (čl. 3 - čl. 11) 

 doplnenie ustanovení o podmienečnom prijatí na štúdium a o zániku práva na zápis na štúdium 

podmienečne prijatému uchádzačovi. 

 

čl. 12 Stupne a formy štúdia na FMFI UK, štandardná dĺžka štúdia 

 zmena definícií a obsahu pojmov: denná forma štúdia, externá forma štúdia, metódy štúdia, 

 zavádza sa rôzna štandardná dĺžka štúdia pre dennú a externú formu štúdia. 

 

čl. 17 Kreditový systém štúdia 

 zmena definície kreditu, zmena štandardnej zátaže u študentov v externej forme štúdia. 

 

čl. 18, 19, 21 

 úprava definície pojmov študijný program, predmet; nahradenie pojmu „jednotka študijného 

programu“ pojmom „predmet“, 

 záverečná práca spolu s jej obhajobou bude tvoriť jeden predmet, a teda budú za ňu prideľované 

kredity (aj čl. 25 - Záverečná práca), 

 predmetom bude aj štátna skúška, a teda budú za ňu prideľované kredity (aj čl. 26 - Štátna 

skúška). 

 

 

C) Štipendijný poriadok FMFI UK 

Štipendijný poriadok FMFI UK podrobnejšie upravuje ustanovenia Štipendijného poriadku UK pre 

podmienky našej fakulty. Dodatok k ŠtP FMFI UK bude možné schváliť až po prijatí dodatku k ŠtP UK. 

 

Štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu sú v súčasnosti upravené v § 96 ZVŠ. Je navrhnuté, aby bol 

tento paragraf rozdelený na dva samostatné, a to na „pôvodný“ § 96 (upravujúci sociálne štipendiá) a 

nový § 96a (upravujúci motivačné štipendiá).  

 motivačné štipendium bude môcť byť priznávané aj menšiemu počtu ako 10% študentov fakulty 

(t.j. pri menšom počte priznaných študentov môže byť dotyčným priznané vo vyššej sume), 

 bude potrebná oprava poznámok pod čiarou v ŠtP vzťahujúcich sa na pôvodný § 96 ZVŠ. 

 

Pripravuje sa nový druh motivačného štipendia - tzv. štipendium motivujúce k štúdiu v študijných 

odboroch žiadaných na trhu práce. Je otázne, či sa uvedené štipendium bude vzťahovať aj na niektoré ŠO 

poskytované našou fakultou; konkrétne ŠO, na ktoré sa štipendium bude vzťahovať, budú každoročne 

určované v ministerskej metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre VVŠ.  

 bude potrebné upraviť podmienky poskytovania tohto druhu motivačného štipendia v ŠtP. 

 

Poznámka: 

V súčasnosti platný Štipendijný poriadok FMFI UK 6-krát odkazuje vo forme poznámok pod čiarou na 

Vyhlášku MŠ SR č. 453/2005 Z. z. o rozsahu a ďalších podrobnostiach o priznávaní motivačného 

štipendia. Táto vyhláška však bola zrušená novelou ZVŠ z roku 2007 (zákon č. 363/2007 Z. z.).  

Je neštandardné a nezvyklé, aby bol vnútorný predpis fakulty „vystavaný“ na neplatnej vyhláške. 


