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N á v r h   u z n e s e n i a  

 

Akademický senát FMFI UK 

schvaľuje 

Správu o činnosti Akademického senátu FMFI UK 

za obdobie od 1. júla 2012 do 30. júna 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie Predsedníctva AS FMFI UK 

 

 Zasadnutie predsedníctva sa konalo dňa 12. septembra 2013. 

 

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK: 

a) schvaľuje Správu o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 1. júla 2012 do 30. júna 2013 v znení 

prerokovaných pripomienok, 

b) poveruje predsedu AS predložiť materiál na 17. riadne zasadnutie AS FMFI UK. 

 

 

        doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v. r. 

        predseda AS FMFI UK 
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Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 1. júla 2012 do 30. júna 2013 

 
Činnosť Akademického senátu FMFI UK sa v období od 01.07.2012 do 30.06.2013 riadila 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a vnútornými 

predpismi UK a FMFI UK.  V hodnotenom období AS prerokoval dokumenty dôležité pre 

plnenie úloh fakulty vyplývajúce zo Štatútu FMFI UK a z jej poslania vo vzdelávacom 

procese vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania a prerokoval personálne 

návrhy dekana FMFI UK. Senát ďalej organizoval doplňujúce voľby do zamestnaneckej 

a študentskej časti AS FMFI UK a AS UK a voľby do Študentskej rady vysokých škôl 

(ŠRVŠ) v nasledovných termínoch: 

 

03.10.2012 

doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FMFI UK 

(voľba dvoch členov zastupujúcich celú akademickú obec, 

namiesto P. Gombárika a D. Ševčoviča, ktorí sa vzdali členstva v AS FMFI UK k 01.07.2012, 

boli zvolení A. Zemanová a K. Rostás),  

doplňujúce voľby do študentskej časti AS FMFI UK 

(voľba troch členov AS FMFI UK, zvolení boli M. Balogh, M. Šušuková a M. Švehlík) 

 

18.02.2013 

doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FMFI UK     

(voľba jedného člena zastupujúceho pracoviská fyzikálnej sekcie, 

namiesto S. Tokára, ktorý sa vzdal členstva v AS FMFI UK k 01.01.2013  

bola zvolená M. Babincová) 

 

11.04.2013 

doplňujúce voľby do študentskej časti AS FMFI UK 

(namiesto G. Szénásiho, ktorému zaniklo členstvo v AS FMFI UK,  

bola zvolená M. Kieferová) 

doplňujúce voľby do AS UK 

(namiesto G. Szénásiho a P. Paulisa, ktorým zaniklo členstvo v AS UK, boli zvolení R. Kysel 

a K. Valentín) 

doplňujúce voľby do ŠRVŠ 

(namiesto G. Szénásiho, ktorému zaniklo členstvo v ŠRVŠ, bol zvolený J. Hreha) 

 

Ku každým voľbám AS zvolil volebnú komisiu. Všetky voľby prebehli v súlade s platnými 

Zásadami volieb do AS FMFI UK a AS UK a boli platné.  

 

Akademický senát FMFI UK pracoval v zložení: 

 

Zamestnanecká časť:  

členovia zastupujúci celú akademickú obec: A. Blaho, A. Ferko, I. Košinár, F. Kundracik, 

K. Rostás (od 03.10.2012), M. Škoviera, A. Zemanová (od 04.10.2012), 

členovia zastupujúci pracoviská matematickej sekcie: M. Demetrian, I. Melicherčík,  

M. Niepel, E. Viszus, 

členovia zastupujúci pracoviská fyzikálnej sekcie: M. Babincová (od 19.02.2013),  

M. Pikna, S. Ševčík, L. Šikurová, 

členovia zastupujúci pracoviská informatickej sekcie: R. Ďurikovič, F. Gyárfáš,  

J. Janáček, M. Winczer, 

člen zastupujúci ostatné pracoviská fakulty (podporné katedry): P. Vilášek. 
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Študentská časť: M. Balogh (od 04.10.2012), Z. Cocuľová (do 27.06.2013), S. Griguš,  

J. Hreha, M. Kieferová (od 12.04.2013), J. Kováč, M. Macák, M. Šušuková, M. Švehlík,  

K. Valentín. 

 

Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK: 

A. Z. Dubničková, D. Olejár, D. Ševčovič, P. Paulis (do 01.03.2013), G. Szénási (do 

06.03.2013), R. Kysel (od 12.04.2013), K. Valentín (od 12.04.2013). 

 

Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK: 

G. Szénási (do 06.03.2013), J. Hreha (od 11.04.2013). 

 

V hodnotenom období bol do 01.07.2012 predsedom AS FMFI UK D. Ševčovič, podpred-

sedom AS za zamestnaneckú časť bol do 15.10.2012 S. Ševčík. Od 15.10.2012 je predsedom 

AS FMFI UK S. Ševčík, funkciu podpredsedu AS za zamestnaneckú časť vykonáva 

R. Ďurikovič. Podpredsedom AS za študentskú časť bola do 27.06.2013 Z. Cocuľová, ktorá 

bola súčasne aj predsedníčkou študentskej časti AS.  

Členmi Predsedníctva AS boli od 15.10. 2012 z titulu funkcie Z. Cocuľová, R. Ďurikovič,  

S. Ševčík, ďalšími členmi Predsedníctva AS boli od 15.10.2012 K. Valentín a E. Viszus a od 

19.11.2012 A. Zemanová. 

  

     AS rokoval na šiestich riadnych zasadnutiach. Termíny riadnych zasadnutí boli stanovené 

vopred na začiatku príslušného semestra. Program zasadnutí AS navrhovali členovia 

Predsedníctva AS na základe písomných návrhov dekana a prodekanov FMFI UK, ktoré 

súviseli s úlohami fakulty v pedagogickej, vedeckej, hospodárskej, personálnej a organizačnej 

oblasti. AS mal do programu rokovania zaradené aj organizáciu a vyhodnotenie výsledkov 

doplňujúcich volieb a volieb do orgánov a komisií senátu. 

 

Hlavné body zasadnutí AS FMFI UK boli: 

 

11. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 15.10.2012  

AS prerokoval Správu o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.01.2011 do 30.06.2012. AS 

zvolil nového predsedu AS, podpredsedov AS a ďalších členov Predsedníctva AS FMFI UK. 

AS tajným hlasovaním schválil návrh dekana na vymenovanie doc. RNDr. D. Pardubskej, 

CSc. za prodekanku FMFI UK. AS zobral na vedomie Návrh výšky školného a vybraných 

poplatkov na FMFI UK v akademickom roku 2013/2014.  AS tajným hlasovaním schválil 

návrh dekana na odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

a tajným hlasovaním schválil návrh dekana na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej 

komisie FMFI UK pre študentov v zložení: D. Pardubská (predseda), M. Fila, P. Prešnajder, 

R. Ďurikovič, B. Candráková, Z. Cocuľová, P. Heribanová a S. Kováčik. 

 

12. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 19.11.2012 

AS zvolil za členku Predsedníctva AS FMFI UK A. Zemanovú. Prerokoval a zobral na 

vedomie priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov 

k 30.09.2012. AS zobral na vedomie informáciu o pláne budúcej činnosti študentskej časti 

AS, ktorú predniesla jej predsedníčka Z. Cocuľová. Dekan FMFI UK informoval 

o priebežnom stave tvorby Výročnej správy FMFI UK za rok 2011. Uviedol, že výročná 

správa sa predkladá po takmer 7 rokoch jej absencie. Zaujal stanovisko k pripomienkam 

k správe, ktoré vzišli na rokovaniach komisií AS. AS poveril predsedu AS, aby v spolupráci 

s dekanom zapracovali do výročnej správy pripomienky z komisií AS. Dekan prisľúbil 

predložiť finálnu verziu správy na zasadnutie AS FMFI UK dňa 03.12.2012. Na zasadnutie 
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AS bola ďalej zaradená diskusia o budúcom smerovaní fakulty a príprave nového dlhodobého 

zámeru FMFI UK. Diskusia bola zameraná na proces vzdelávania a tvorby študijných 

programov a stav fakulty vo vede a výskume a hodnotení pracovníkov. 

 

13. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 03.12.2012 

AS prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2011, ktorú predložil 

dekan fakulty. AS schválil Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho 

observatória FMFI UK v Modre-Piesok. Prodekanka D. Pardubská ústne informovala o počte 

študentov fakulty platiacich školné v aktuálnom akademickom roku. AS vyhlásil doplňujúce 

voľby na 18.02.2013 do zamestnaneckej časti  AS na zástupcu z fyzikálnej sekcie namiesto 

S. Tokára, ktorý sa ku dňu 01.01.2013 vzdal členstva v AS v súvislosti s vymenovaním za 

vedúceho KJFB. Predseda AS informoval senát o potrebe a rozsahu zmien vnútorných 

predpisov fakulty vyvolaných novelou zákona o vysokých školách. 

 

14. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.03.2013 

AS prerokoval a schválil návrh Metodiky delenia finančných prostriedkov na odborné kate-

dry, ktorý predložil dekan. AS schválil Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku FMFI UK, 

ktorý najmä zosúladil (s predpismi UK) správne používanie názvu fakulty. AS ďalej schválil 

Dodatok č. 2 k Zásadám volieb do akademického senátu fakulty a univerzity, v ktorom boli 

upravené niektoré termíny súvisiace s voľbami do študentskej časti AS a bolo schválené 

ustanovenie, podľa ktorého doplňujúce voľby môže vyhlásiť Predsedníctvo AS FMFI UK. 

Prodekan J. Filo predložil Hodnotiacu správu o doktorandskom štúdiu za rok 2012 

a prodekanka D. Pardubská Hodnotiacu správu o vzdelávacej činnosti v akademickom roku 

2011/2012. Obe správy na februárovom zasadnutí schválila Vedecká rada FMFI UK a AS ich 

zobral na vedomie. V rámci pravidelného bodu zasadnutí AS zameranom na informácie 

členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov vedenia bola diskusia zameraná okrem iného aj 

na projekt Vedeckého parku UK. AS prijal uznesenie č. 9, v ktorom žiada rektora UK 

a predsedu AS UK o poskytnutie informácie o pripravovanom projekte, o možných rizikách 

pri výstavbe, budúcej prevádzke a dlhodobej udržateľnosti financovania bežných nákladov. 

V uznesení č. 11 ďalej senát požiadal vedenie UK a predsedu AS UK, aby dôležité vnútorné 

predpisy UK boli najskôr s dostatočným predstihom prerokované a pripomienkované na 

fakultách UK.  

 

Na podnet uznesenia č. 9 zo zasadnutia AS FMFI UK zo dňa 11.03.2013 rektor UK zvolal 

spoločné stretnutie Vedenia UK, Vedenia FMFI UK a Predsedníctva AS FMFI UK, ktoré sa 

konalo 29.04.2013. Na stretnutí rektor UK prezentoval stanoviská Vedenia UK k projektu 

Vedeckého parku UK.  

 

15. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 15.04.2013 

AS schválil Prehľad o príjmoch a čerpaní dotačných a nedotačných prostriedkov v rámci 

celofakultných potrieb a fondov za rok 2012, ktorý predložila tajomníčka FMFI UK M. 

Stanová. Senát schválil taktiež rozpočet FMFI UK na rok 2013 a rozdelenie dotácie 

pracoviskám FMFI UK na rok 2013, ktoré v zastúpení dekana predložil prodekan Kúš. 

Predseda AS predložil vecný zámer nového Rokovacieho poriadku AS a návrh štruktúry 

nových Zásad volieb do AS. Senát oba návrhy zobral na vedomie. Predsedníčka študentskej 

časti AS Z. Cocuľová a člen AS M. Švehlík prezentovali vizualizáciu plánov na obnovu tzv. 

Relaxu v areáli FMFI UK. Pozvali členov AS na spoločnú brigádu študentov a zamestnancov 

fakulty dňa 27.04.2013 zameranú na čistenie areálu fakulty. 
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16. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 27.05.2013 

AS prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2012 a Výročnú správu 

o hospodárení FMFI UK za rok 2012, ktoré predložil dekan fakulty. Senát prerokoval 

a schválil Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 2014/2015. 

Zástupcovia fakulty v AS UK informovali o ostatnom zasadnutí AS UK a zástupca študentov 

fakulty v ŠRVŠ J. Hreha podrobne informoval o aktivitách organizácie a jej valnom 

zhromaždení. AS sa zaoberal prípravou nových vnútorných predpisov fakulty. Predseda AS 

predložil písomnú prvú verziu Rokovacieho poriadku AS FMFI UK a Zásad volieb do AS 

FMFI UK. Upozornil na otvorené a nedoriešené otázky (členstvo odborných zamestnancov 

v akademickej obci a iné). AS senát oba návrhy zobral na vedomie a uložil predsedovi AS 

vyhlásiť k návrhom týchto predpisov vnútrofakultné pripomienkové konanie. 

 

     Obsahovú a organizačnú prípravu zasadnutí AS zabezpečovalo Predsedníctvo AS 

FMFI UK. V hodnotenom období zasadalo osemkrát. Podkladové materiály k rokovaniam 

senátu boli v zmysle Rokovacieho poriadku AS zasielané členom AS dostatočne včas 

a zverejňované na webovej stránke FMFI UK. K dôležitým bodom rokovania boli posielané 

aj dôvodové správy, čo bol nový prvok v legislatívnych aktivitách senátu. Zápisnice zo 

zasadnutí AS s uzneseniami a výsledné znenie materiálov po schválení AS boli zverejňované 

na webovej stránke fakulty a úradnej výveske AS a boli tak dostupné pre všetkých členov 

akademickej obce a hostí fakulty.    

     Na zasadnutiach AS FMFI UK sa pravidelne zúčastňoval dekan fakulty, prodekani 

a tajomníčka fakulty. Takmer na všetkých zasadnutiach sa zúčastnili zástupcovia fakulty v AS 

UK, D. Olejár a D. Ševčovič. Významne prispeli k informovanosti členov AS o činnosti AS 

UK a jeho stanoviskách a záveroch, ktoré na zasadnutiach AS UK boli prerokovávané a 

schvaľované. Pravidelným bodom rokovaní AS FMFI UK bola informácia Vedenia FMFI UK 

o aktuálnych aktivitách fakulty spolu s otázkami členov AS na vedenie fakulty. Tento bod 

rokovaní prispieval k tvorbe stanovísk k otvoreným problémom fakulty a prispel k plneniu 

funkcie senátorov ako volených zástupcov celej akademickej obce, ktorej sa zodpovedajú 

a ktorú zastupujú. Z každého zasadnutia AS FMFI UK bol zhotovený zvukový záznam, ktorý 

pomáhal zabezpečiť presnú písomnú formuláciu stanovísk uvádzaných v zápisniciach 

z rokovaní senátu.  

 

     V hodnotenom období pracovali štyri komisie AS FMFI UK: koncepčná a právna komisia 

(od 28.5.2012 je jej predsedom I. Košinár), hospodárska komisia (predseda S. Ševčík), 

mandátová komisia (od 28.5.2012 je jej predsedom J. Janáček) a pedagogická komisia 

(predseda R. Ďurikovič). V každej komisii boli zástupcovia študentov a taktiež nečlenovia 

AS, ktorí majú skúsenosti v danej oblasti a boli pre prácu komisií a posudzovaní návrhov pre 

rokovanie AS prínosní. Celkove možno konštatovať, že sa výrazne zlepšila aktivita komisií 

AS pri posudzovaní a pripomienkovaní materiálov predkladaných na rokovanie senátu.  

     Osobitne kladne treba hodnotiť koncepčnú a právnu komisiu, ktorá na siedmich zasadnu-

tiach v hodnotenom období posudzovala kľúčové materiály, najmä formulovala pripomienky 

k novele zákona o vysokých školách, k výročným správam o činnosti FMFI UK za rok 2011 a 

2012, posudzovala vecné zámery Rokovacieho poriadku AS FMFI UK a Zásad volieb do AS 

FMFI UK, dodatky k súčasne platnému Organizačnému poriadku FMFI UK a v poslednom 

období sa členovia komisie podrobne vyjadrovali k Štatútu UK a Štatútu FMFI UK.  

     Strážcom právnej čistoty všetkých doplňujúcich volieb bola mandátová komisia, ktorá 

posudzovala úplnosť a oprávnenosť zoznamov voličov v zmysle platnej legislatívy. Komisia 

mala päť zasadnutí. Formulovala tiež stanoviská k vybraným ustanoveniam  Štatútu UK, 

ktoré sa týkali „definície“ akademickej obce, predmetom jej rokovania boli predbežné verzie 

Rokovacieho poriadku AS FMFI UK a hlavne Zásad volieb do AS FMFI UK. 
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     Hospodárska komisia na svojich troch zasadnutiach hodnotila časti výročných správ 

o činnosti FMFI UK, ktoré sa týkali hospodárenia fakulty, posudzovala návrhy rozpočtu 

a účelnosť čerpania dotačných a nedotačných prostriedkov z celofakultných fondov 

a formulovala pre rokovanie senátu svoje stanoviská k Výročným správam o hospodárení 

FMFI UK. 

    Pedagogická komisia posudzovala kapitoly výročných správ o činnosti fakulty, ktoré sa 

týkali vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a posudzovala kritériá pre príjmacie konanie.    

     

     Pred zasadnutiami AS pravidelne rokovala študentská časť AS FMFI UK. Na 

rokovaniach členovia posudzovali návrhy dekana a prodekanov fakulty, pripravovali 

organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb do AS FMFI UK, AS UK a ŠRVŠ 

a pripravovali návrhy pre stále komisie AS. Členovia ŠKAS sa aktívne zapojili do organizácie 

beánie matfyzákov, úspešný bol vianočný matfyzácky punč a kapustnica, propagovali fakultu 

cez sociálne siete a na svojej web-stránke vydali Sprievodcu pre prvákov s hutnými 

a rôznorodými informáciami pre nových študentov. Posledné aktivity študenskej komory AS 

súvisiace s oddychovo-športovou zonou RELAX v areáli fakulty možno hodnotiť iba kladne. 

IT-kobka je už tradičným a využívaným miestom pre stretnutia študentov. Členovia 

študentskej časti AS sa významne zaslúžili o propagáciu študentskej ankety. Primárnym 

cieľom predsedníčky  ŠKAS-u Z. Cocuľovej a väčšiny ostatných členov študentskej komory 

bolo nielen zastupovať študentskú obec na rokovaniach AS, ale v širšom rozsahu aktivizovať 

študentov fakulty a preniknúť do ich povedomia. Niektoré stanoviská študentov uvedené 

v študentskej ankete sú prinajmenšom nespravodlivé voči študentom-senátorom a skôr 

svedčia o lenivosti zaujímať sa o tých kolegov-študentov, ktorí nemajú problém svoj voľný 

čas venovať aj pre ostatných.   

 

     V hodnotenom období bola výrazne zlepšená informovanosť členov akademickej obce 

o činnosti AS FMFI UK. Novú formu má časť webovej stránky FMFI UK, ktorá sa týka AS. 

Možno na nej nájsť kompletnú dokumentáciu činnosti AS, jeho orgánov a komisií, všetky 

zápisnice, prehľady o funkčnom období členov AS, predkladané a schválené znenia preroko-

vávaných návrhov dekana fakulty. Štruktúru, obsahovú náplň, odkazovú prepojenosť 

jednotlivých častí navrhol a neustále aktualizuje tajomník AS R. Kysel. Systematizoval tiež 

registratúru AS, dokumentáciu a archív AS. Je „poradcom“ študentskej komory AS. 

Vzdelanie, záujem o správne právo a legislatívu týkajúcu sa vysokého školstva zúročuje pri 

formulácii ustanovení vnútorných predpisov fakulty, čím sa stal oporou činnosti AS. 

 

     Predseda AS FMFI UK a podpredseda AS FMFI UK za študentskú časť sa pravidelne 

zúčastňovali na zasadnutiach Vedenia FMFI UK a zasadnutí kolégia dekana. Spoluprácu 

vedenia AS s vedením fakulty možno hodnotiť len kladne. Nie je formálna a ak treba, tak aj 

vzájomne kritická.  

 

Predsedníctvo AS FMFI UK vyslovuje poďakovanie všetkým členom akademického senátu 

a jeho orgánov za prácu, ktorú vykonali od 01.07.2012 do 30.06.2013 v prospech fakulty. 

 

V Bratislave 12.09.2013 

 

 

V mene Predsedníctva AS FMFI UK: 

 

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v.r. 

predseda AS FMFI UK 


