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Návrh uznesenia
Akademický senát FMFI UK
schvaľuje
Správu o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. júna 2014 do 30. júna 2015.

Stanoviská orgánov AS FMFI UK
odporúča schváliť

Predsedníctvo AS FMFI UK

(zasadnutie sa konalo 17. septembra 2015)

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK

-----

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK

-----

Mandátová komisia AS FMFI UK

-----

Pedagogická komisia AS FMFI UK

-----

Za správnosť:
RNDr. Róbert Kysel, PhD., v. r.
(tajomník AS FMFI UK)
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Dôvodová správa
Podľa § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 13 ods. 3 Štatútu FMFI UK
Akademický senát FMFI UK podáva akademickej obci fakulty jedenkrát ročne správu o svojej
činnosti. Správu podáva Akademický senát FMFI UK spravidla za uplynulé obdobie na začiatku
akademického roku a vždy pred uplynutím svojho funkčného obdobia. Správu zverejní na webovom
sídle fakulty najmenej na štyri roky.
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Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 1. júna 2014 do 30.júna 2015
(8. volebné obdobie 2014-2018)
Činnosť AS FMFI UK sa v období od 01.06.2014 do 30.06.2015 riadila príslušnými ustanoveniami
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 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 štúdia.
Zloženie AS FMFI UK v prvom roku 8. volebného obdobia bolo kreované riadnymi voľbami
do oboch komôr AS v máji 2014, výsledkom ktorých nastala primeraná obmena členov AS.
Súčasne boli zvolení členovia, ktorí mali z práce v senáte skúsenosti v predchádzajúcom období
a mohli tak zabezpečiť dôležitú kontinuitu. Osem z 20 členov zamestnaneckej komory AS
zo 7. volebného obdobia (2010-2014) už nekandidovalo a nahradilo ich 8 nových členov.
V študentskej komore bola obmena väčšia, pretože do ŠKAS bolo v riadnych voľbách zvolených
7 nových členov.
Hodnotené obdobie bolo obdobím volieb do samosprávnych orgánov na rôznych úrovniach.
Najpodstatnejšie boli voľby kandidáta na funkciu dekana dňa 01.12.2014, keď AS zvolil
staronového dekana FMFI UK prof. RNDr. Jozefa Masarika, DrSc. Rozsiahle personálne zmeny
nastali vo Vedení UK, do ktorého boli z FMFI UK za prorektorov vymeno-vaní prof. P. Moczo
a doc. D. Olejár. Podstatné zmeny nastali v zastúpení fakulty v AS UK, kde nastúpili 3 noví
členovia. Zmeny v zložení ŠKAS v dôsledku ukončenia štúdia sú prirodzenou súčasťou existencie
tejto časti senátu. Redukcia počtu doplňovacích volieb zavedením inštitútu náhradníkov bola
vítanou zmenou v zákone o vysokých školách. V praxi AS sa však ukázalo, že skupina
náhradníkov-študentov môže „zlyhať“, pretože po určitom čase sa záujmy náhradníkov zmenia
a odmietnu nastúpiť na uprázdnený mandát v AS.
Trvalou úlohou AS je posudzovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov fakulty a AS.
V hodnotenom období boli schvaľované tri úpravy Organizačného poriadku FMFI UK, doplnil sa
Štipendijný poriadok FMFI UK o ustanovenia súvisiace so stanovením kritérií pre prideľovanie
odborových motivačných štipendií, dodatok k Študijnému poriadku FMFI UK odstránil chybný
prepis ustanovenia Študijného poriadku UK. AS prerokoval a schválil nové znenie Zásad volieb do
AS FMFI UK a Rokovacieho poriadku AS FMFI UK, ktoré podstatnú časť predchádzajúcich znení
predpisov nemenili, doplnili však skúsenosti s ich používaním, zmenili niektoré kompetencie
orgánov a zmenou ich obsahovej štruktúry prispeli k lepšej orientácii v predpisoch.
Rekapitulácia volebných výsledkov do AS FMFI UK, AS UK, člena Rady vysokých škôl,
delegáta do Študentskej rady vysokých škôl a zmeny v zložení uvedených samosprávnych
orgánov v hodnotenom období.
Riadne voľby do AS FMFI UK 12.-13.05.2014
Zloženie AS FMFI UK pre 8. volebné obdobie (2014-2018) vzniklo na základe riadnych volieb do
oboch komôr AS, ktoré sa konali 12.-13.05.2014. Funkčné obdobie zamestnaneckej komory AS je
stanovené v zmysle Zásad volieb do AS FMFI UK na obdobie od 1. júna 2014 do 31. mája 2018.
Funkčné obdobie študentskej komory bolo prechodne stanovené na dvojročné (5 členov ŠKAS),
resp. jednoročné (5 členov ŠKAS) obdobie podľa počtu získaných hlasov v riadnych voľbách. Pre
úplnosť informácie sú uvedené výsledky riadnych volieb, ktoré už boli uvedené v Správe o činnosti
AS FMFI UK za obdobie od 01.07.2013 do 31.05.2014.
Do zamestnaneckej komory AS boli zvolení (počet oprávnených voličov: 244, počet odovzdaných
hlasovacích lístkov 182, účasť vo voľbách 74,59%):
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Z. Kubáček, D. Ševčovič, M. Niepel, S. Ševčík, F. Kundracik, M. Škoviera, M. Winczer
a J. Kočvarová zastupujúci celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty,
R. Jajcay, K. Rostas, M. Demetrian a J. Mačutek zastupujúci volebný obvod Matematika,
I. Sýkora, M. Babincová, M. Pikna a K. Holý zastupujúci volebný obvod Fyzika,
A. Blaho, J. Janáček, M. Homola a E. Šikudová zastupujúci volebný obvod Informatika.
Náhradníkmi do zamestnaneckej komory podľa čl. 30 ods. 1 Zásad volieb do AS FMFI UK sa
stali:
M. Polednová z volebného obvodu Matematika, M. Morvová z volebného obvodu Fyzika,
F. Gyárfáš z volebného obvodu Informatika a L. Mókus z volebného obvodu Podporné katedry.
Do študentskej komory AS boli zvolení (počet oprávnených voličov 1 678, počet odovzdaných
hlasovacích lístkov 451, účasť vo voľbách 26,87%):
M. Švehlík, J. Hreha, M. Špano, H. Hozzánková a M. Oberuč na dvojročné funkčné obdobie
od 1.6.2014 do 31.5.2016,
A. Buchholcerová, K. Jablonická, K. Blašková, E. Alföldiová a K. Tomová na jednoročné
funkčné obdobie od 1.6.2014 do 31.5.2015.
Náhradníkmi do študentskej komory AS sa stali:
D. Balabánová, T. Smolárik, M. Malásková, N. Plulíková, J. Révay a I. Demčáková, ktorí na
základe prechodných ustanovení Zásad volieb do AS FMFI UK boli náhradníkmi pre členov
študentskej komory zvolených na dvojročné aj jednoročné funkčné obdobie.
Zmeny v zložení AS FMFI UK a nástup náhradníkov
V študentskej komore AS na základe § 26 ods. 6 písm. e) zákona o vysokých školách zaniklo
k 01.08.2014 členstvo M. Španovi. Na základe čl. 31 ods. 2 Zásad volieb do AS FMFI UK
nastúpila k 22.09.2014 na jeho miesto náhradníčka D. Balabánová.
V zamestnaneckej komore AS na základe § 26 ods. 6 písm. c) zákona o vysokých školách zaniklo
16.02.2015 členstvo R. Jajcayovi. Na základe čl. 31 ods. 2 Zásad volieb do AS FMFI UK nastúpila
k 23.02.2015 na jeho miesto nahradníčka M. Polednová.
V študentskej komore AS k 30.03.2015 zaniklo členstvo J. Hrehovi. Vzhľadom k tomu, že zvyšní
náhradníci zvolení v riadnych voľbách z 12.-13.05.2014 odmietli nastúpiť na uvoľnený mandát
člena AS, resp. stratili postavenie náhradníka, rozhodlo Predsedníctvo AS FMFI UK dňa
28.05.2015 o konaní doplňujúcich volieb do ŠKAS-u v termíne 19.-20.10.2015 spolu s konaním
všeobecných volieb do AS UK.
K 25.06.2015 zaniklo členstvo H. Hozzánkovej v študentskej komore AS.
Riadne voľby do študentskej komory AS FMFI UK 11.-12. mája 2015
Vzhľadom k tomu, že k 31.05.2015 v zmysle platného prechodného ustanovenia Zásad volieb do
AS FMFI UK uplynulo jednoročné funkčné obdobie členom ŠKAS E. Alfoldiovej, K. Blaškovej,
A. Buchholcerovej, K. Jablonickej a K. Tomovej, konali sa v dňoch 11.-12.05.2015 riadne voľby do
ŠKAS na dvojročné funkčné obdobie od 01.06.2015 do 31.05.2017.
V riadnych voľbách boli zvolení (počet oprávnených voličov 1586, odovzdaných hlasovacích
lístkov 225, účasť vo voľbách 14,18%): A. Buchholcerová, F. Herman, Š. Krakovský,
P. Kubincová a A. Vargová.
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Náhradníkmi do študentskej komory AS sa stali: T. Babka, E. Alfoldiová, A. Gafurov, J. Gálik
a K. Tomová s právom nahradzovať vyššie uvedených riadnych členov ŠKAS.
Doplňovacie voľby do AS UK 29.10.2014
Vzhľadom k tomu, že 26.09.2014 písomným vyhlásením ukončil členstvo v AS UK K. Valentín,
konali sa 29.10.2014 doplňovacie voľby do AS UK. Za člena AS UK (počet oprávnených voličov
1690, odovzdaných hlasovacích lístkov 207, účasť vo voľbách 12,25%) bol zvolený M. Pleva.
Doplňovacie voľby do AS UK 30.03.2015
Vzhľadom k tomu, že k 20.02.2015 zaniklo členstvo v AS UK D. Olejárovi, ktorý bol vymenovaný
za prorektora UK a k 19.01.2015 zaniklo členstvo v AS UK R. Kyselovi, konali sa 30.03.2015
doplňovacie voľby do AS UK. Za člena AS UK v zamestnaneckom okrsku bol zvolený (počet
oprávnených voličov 241, odovzdaných hlasovacích lístkov 111, účasť vo voľbách 46%) J. Boďa.
Za členku študentskej komory AS UK (počet oprávnených voličov 1559, odovzdaných
hlasovacích lístkov 73, účasť vo voľbách 4,68%) bola zvolená M. Šormanová.
Riadne voľby delegáta Študentskej rady vysokých škôl 08.12.2014
Vzhľadom k tomu, že k 30.11.2014 skončilo funkčné obdobie delegátov ŠRVŠ, konali sa
08.12.2014 riadne voľby delegáta (po zrušení hlasovania z 01.12.2014 v dôsledku procesnej chyby
pri tvorbe zoznamu kandidátov). V jednomandátovom volebnom obvode bola zvolená (počet
oprávnených voličov 1680, odovzdaných hlasovacích lístkov 161, účasť vo voľbách 9,58%) M.
Šormanová.
Voľby zástupcu FMFI UK do Rady vysokých škôl na zasadnutí AS FMFI UK
Vzhľadom k tomu, že k 31.05.2015 skončilo funkčné obdobie členom RVŠ, bol na 6. riadnom
zasadnutí AS FMFI UK dňa 04.05.2015 v tajnom hlasovaní za zástupcu FMFI UK opätovne
zvolený J. Boďa.
Akademický senát FMFI UK pracoval v zložení:
Zamestnanecká komora:
členovia zastupujúci celú akademickú obec: Z. Kubáček, D. Ševčovič, M. Niepel,
S. Ševčík, F. Kundracik, M. Škoviera, M. Winczer, J. Kočvarová,
členovia zastupujúci volebný obvod Matematika: R. Jajcay (do 16.02.2015),
M. Polednová (od 23.02.2015), M. Demetrian, K. Rostás, J. Mačutek,
členovia zastupujúci volebný obvod Fyzika: M. Babincová, M. Pikna, K. Holý, I. Sýkora,
členovia zastupujúci volebný obvod Informatika: A. Blaho, J. Janáček, M. Homola,
E. Šikudová
K 30.06.2015 mala zamestnanecká komora 20 členov.
Študentská komora:
J. Hreha (do 30.03.2015), M. Švehlík, M. Špano (do 01.08.2014), D. Balabánová (od 22.09.2014),
H. Hozzánková (do 25.06.2015), M. Oberuč
do 31.05.2015: A. Buchholcerová, K. Jablonická, K. Blašková, E. Alföldiová, K. Tomová,
od 01.06.2015: A. Buchholcerová, F. Herman, Š. Krakovský, P. Kubincová, A. Vargová.
K 30.06.2015 mala študentská komora 8 členov, dva mandáty sú neobsadené.

3

Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK:
A. Z. Dubničková, D. Olejár (do 20.02.2015), D. Ševčovič, J. Boďa (od 30.03.2015), R. Kysel (do
19.01.2015), K. Valentín (do 26.09.2014), M. Pleva (od 29.10.2014), M. Šormanová (od
30.03.2015).
Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK:
J. Hreha (do 30.11.2014), M. Šormanová (od 08.12.2014)

Zástupca FMFI UK v RVŠ:
J. Boďa (do 31.05.2015), J. Boďa (od 01.06.2015)
Zasadnutia AS FMFI UK od 01.06.2014 do 30.06.2015
AS rokoval na jednom ustanovujúcom zasadnutí a siedmich riadnych zasadnutiach. Termíny
zasadnutí boli v r. 2014 predbežne stanovené vopred na začiatku zimného semestra a pre rok 2015
na prvom zasadnutí letného semestra. Vzhľadom na náväznosť na zasadnutia AS UK, jeho komisií
a stupeň prípravy predkladaných materiálov sa však termíny zasadnutí operatívne menili. 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.
Hlavné body zasadnutí AS FMFI UK boli:
Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK dňa 09.06.2014
Podľa čl. 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK malo zasadnutie pevný program a v zmysle
čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK ho viedol predseda odstupujúcej Mandátovej
komisie AS J. Janáček, ktorý podľa čl. 23 ods. 3 Zásad volieb do AS FMFI UK predniesol tiež
správu mandátovej komisie o overení platnosti riadnych volieb do AS. Novozvolení členovia oboch
komôr AS prevzali od podpredsedu Mandátovej komise AS P.Viláška osvedčenia o zvolení do AS.
V tajných voľbách bol za predsedu AS FMFI UK zvolený S. Ševčík, za podpredsedov AS
FMFI UK M. Škoviera (zamestnanecká komora) a M. Švehlík (študentská komora), ktorý sa tým
stal aj predsedom ŠKAS. Za podpredsedu ŠKAS bola zvolená E. Alföldiová.
V tajných voľbách boli zvolení predsedovia stálych komisií AS: S. Ševčík (hospodárska komisia),
J. Janáček (mandátová komisia), Z. Kubáček (koncepčná a právna komisia), M. Niepel
(pedagogická komisia).
Za členov Mandátovej komise AS FMFI UK boli spôsobom en-bloc zvolení A. Buchholzerová,
M. Pikna, K. Rostás, M. Špano a A. Zemanová (nečlen AS).
1. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 29.09.2014
AS prerokoval a schválil Výročnú správu o činnosti fakulty za rok 2013. Ďalej prerokoval návrh
dekana na Dodatok č. 2 a Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku FMFI UK. Dodatkom č. 2 bolo
zrušené fakultné Centrum pre zrakovo postihnutých študentov, ktoré bolo začlenené do Centra
podpory študentov so špecifickými potrebami UK a stalo sa súčaťou Rektorátu UK. Dodatkom č. 3
bolo od 01.10.2014 zriadené nové pracovisko fakulty s názvom Vedecko-realizačné pracovisko
Turany. AS oba dodatky schválil.
AS prerokoval návrh dekana na Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku FMFI UK,
prerokoval pozmeňovacie návrhy k tomuto dodatku a v zneniach prijatých pozmeňujúcich návrhov
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Dodatok č. 1 schválil. Uvedený dodatok sa týkal spôsobu stanovenia kritérií pre prideľovanie
odborových motivačných štipendií, ktoré fakulta dostala v dotácii na preferované študijné programy
prvýkrát.
AS prerokoval a schválil návrh dekana na odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie
FMFI UK pre študentov k 29.09.2014 v súvislosti so zánikom členstva P. Heribanovej.
AS vzápätí schválil návrh dekana na predsedu a členov Dicsiplinárnej komisie pre študentov
na funkčné obdobie od 29.09.2014 do 28.09.2017 v zložení: D. Pardubská (predsedníčka),
R. Ďurikovič, M. Fila, P. Prešnajder, B. Candráková, H. Hozzánková, M. Kopernický, S. Kováčik.
AS FMFI UK vyhlásil voľby na kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od
01.02.2015 do 31.01.2019. Podľa čl. 3 ods. 1 Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK
stanovil termín volieb na 01.12.2014 a zvolil členov volebnej komisie.
AS ďalej schválil členov stálych komisií AS FMFI UK, zvolil R. Kysela za člena mandátovej
komisie namiesto M. Španu, ktorému k 01.08.2014 zaniklo členstvo v komisii, zvolil tajomníka AS
FMFI UK R. Kysela a zvolil členov Volebnej komisie fakulty pre doplňovacie voľby do AS UK.
2. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 20.10.2014
AS prerokoval a zobral na vedomie informáciu prodekana Kúša o priebežnom čerpaní dotačných
a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2014.
AS prerokoval a schválil návrh dekana na výšku školného a vybraných poplatkov na
FMFI UK pre AR 2015/2016, v ktorom nenastali oproti minulosti zmeny.
AS prerokoval a schválil návrh dekana na Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK,
ktorý sa týkal zmien v ustanoveniach týkajúcich sa prevádzkových poriadkov vybraných pracovísk
fakulty a doplnenie ustanovení v súvislosti so vznikom Detašovaného pracoviska Turany.
AS prerokoval a schválil Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK a prevádzkové
poriadky Výpočtového centra, Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK v ModrePiesok a Detašovaného pracoviska Turany.
3. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 01.12.2014
Predseda Mandátovej komisie AS informoval o kontrole mandátov členov AS, ktoré uskutočnila
mandátová komisia AS v súvislosti s tajnou voľbou kanditáta na funkciu dekana FMFI UK.
AS prerokoval a schválil Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku FMFI UK, ktorý sa týkal
editačnej chyby v aktuálnom znení poriadku a tým aj zosúladenia poriadku so Štipendijným
poriadkom UK.
Predseda volebnej komisie pre voľbu kandidáta na funkciu dekana D. Ševčovič informoval
o priebehu volebnej kampane a konštatoval, že jediným kandidátom na funkciu dekana FMFI UK je
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. V tajných voľbách bol v 1. kole zvolený za kandidáta na
funkciu dekana FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Z celkového počtu vydaných
hlasovacích lístkov 27 bolo odovzdaných 27, 3 boli neplatné, za návrh bolo 24 hlasov. Samotný
volebný akt a celý priebeh volebnej kampane prebiehal v súlade s § 27 ods. 1 písm b) zákona
o vysokých školách, s čl. 23 Štatútu FMFI UK a vnútorným predpisom Poriadok voľby kandidáta
na dekana FMFI UK.
4. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.01.2015
V úvodnom slove predseda AS S. Ševčík informoval senát, že rektor UK prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD. odovzdal v Rektorskej sieni UK kandidátovi na dekana prof. RNDr. Jozefovi
Masarikovi, DrSc. menovací dekrét na dekana FMFI UK.
K 31.01.2015 skončilo funkčné obdobie troch prodekanov. AS prerokoval a v tajnom
hlasovaní schválil návrh dekana na obsadenie funkcie prodekana pre hospodárenie a rozvoj, do
ktorej bol schválený prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc., prof. RNDr. Ján Urban, DrSc. bol schválený na
funkciu prodekana pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy a Mgr. Tomáš Vinař, PhD. bol schválený
du funkcie prodekana pre oblasť informačných technológií.

5

AS ďalej prerokoval a schválil Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku FMFI UK, ktorým sa
upravilo nesprávne znenie súvisiace s počtom opravných termínov pri prvom zápise predmetu
a počte opravných termínov pri opakovanom zápise predmetu, čím bol fakultný predpis zosúladený
so znením Študijného poriadku UK.
AS schválil K. Jablonickú za členku Mandátovej komisie AS namiesto R. Kysela, ktorý sa
vzdal členstva v komisii.
Predseda AS informoval AS o príprave a podstatných navrhovaných zmenách v rámci
vnútorných predpisov: Zásady volieb do AS FMFI UK, Rokovací poriadok AS FMFI UK
a Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK. Zmeny v uvedených predpisoch, ktoré si
vyžiadala doterajšia prax a nutnosť zlepšiť prehľadnosť predpisov, nebudú riešené formou
dodatkov, ale formou nových vnútorných prepisov.
5. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 09.03.2015
AS prerokoval a schválil Dodatok č. 1 k metodike delenia finančných prostriedkov na odborné
katedry, ktorý bol pripomienkovaný a prerokovaný aj na Kolégiu dekana FMFI UK. Dodatok
implementoval zmeny z ministerskej metodiky, korá súvisí s bodovým hodnotením publikácii
registrovaných vo WoS a SCOPUS-e, resp. abstraktov v týchto databázach.
AS prerokoval a schválil v tajnom hlasovaní návrh dekana na členov Vedeckej rady
FMFI UK (zoznam je uvedený v príslušnej zápisnici zo zasadnutia). Štvorročné funkčné obdobie
členov VR FMFI UK začalo 01.04.2015 a skončí 31.03.2019.
AS prerokoval a schválil nové znenie Zásad volieb do AS FMFI UK a nové znenie
Rokovacieho poriadku AS FMFI UK, ktoré pripravil tajomník AS R. Kysel a ktoré boli
prerokované na zasadnutiach mandátovej komisie, koncepčnej a právnej komisie senátu
a v predsedníctve AS. Podrobnejšie informácie sú uvedené v dôvodových správach a v zápisnici zo
zasadnutia.
Člen AS UK D. Ševčovič informoval, že AS UK schválil návrh rektora UK na vymenovanie
doc. RNDr. D. Olejára, PhD. a prof. RNDr. P. Moczu, DrSc. za prorektorov UK. Predseda AS
informoval o uznesení AS FiF UK k spôsobe financovania UVP UK a k jeho začleneniu do
organizačnej štruktúry UK. AS zobral túto informáciu na vedomie a doporučil zástupcom fakulty
v AS UK, Vedení UK a Kolégiu rektora UK, aby posudzovali návrhy metodiky delenia
prostriedkov pre UVP UK v záujme rozvoja UK.
Členovia ŠKAS zvolili na podpredsedníčku AS FMFI UK E. Alföldiovú (doterajší
podpredseda AS M. Švehlík sa vzdal funkcie) a za podpredsedu ŠKAS bol zvolený M. Švehlík. AS
ďalej vyhlásil riadne voľby do ŠKAS na funkčné obdobie od 01.06.2015 do 31.05.2017 a zvolil
členov Volebnej komisie fakulty pre doplňovacie voľby do AS UK.
6. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 04.05.2015
Vzhľadom k tomu že k 31.05.2015 skončilo fukčné obdobie členov Rady vysokých skôl, AS na
zasadnutí v tajnom hlasovaní schválil za zástupcu v RVŠ staronového člena doc. RNDr. Jána Boďu,
CSc.
7. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 01.06.2015
AS po prokovaní v komisiách AS schválil Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2014
a Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za rok 2014. Rozsiahla diskusia bola k návrhu dekana
na Rozpočet FMFI UK na rok 2015, ktorý bol schválený a v náväznosti naň aj návrh dekana na
rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2015. Oba materiály boli predložené neskôr ako
v minulých obdobiach, čo spôsobilo neskoršie pridelenie dotácií na VŠ zo strany MŠVVaŠ SR
a rozdelenie dotácie na fakulty UK, ktoré bolo viazané na schválenie v AS UK.
AS prerokoval a schválil Kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akad. rok
2016/2017. V kritériách boli zohľadnené niektoré zmeny vyplývajúce z procesu komplexnej
akreditácie, ktorý v období rokovania AS ešte nebol v Akreditačnej komisii ukončený.
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AS ďalej prerokoval a schválil Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS FMFI UK, ktorý upravil
okruh zániku postavenia náhradníka. AS, ďalej schválil nových členov ŠKAS do komisií AS,
prerokoval zmeny v ich zložení a zvolil za členku Mandátovej komisie AS A. Vargovú.
Ustanovujúce zasadnutie študentskej komory AS FMFI UK dňa 01.06.2015
V zmysle Rokovacieho poriadku AS FMFI UK po každej riadnej voľbe do ŠKAS, kedy nastáva
obmena 5 členov študentskej komory, musí prebehnúť ustanovujúce zasadnutie komory, na ktorom
je volená nová reprezentácia ŠKAS. Za podpredsedu AS FMFI UK a predsedu ŠKAS bol na
ustanovujúcom zasadnutí 01.06.2015 opätovne zvolený M. Švehlík a za podpredsedníčku ŠKAS
D. Balabánová.
Obsahovú a organizačnú prípravu zasadnutí AS a vyhlásenie rôznych druhov volieb do
samosprávnych orgánov zabezpečovalo Predsedníctvo AS FMFI UK. V hodnotenom období
zasadalo trinásťkrát, z toho 3 zasadnutia boli mimoriadne a jedno spolu s Mandátovou komisiou
AS. Okrem prerokovania dekanom predkladaných materiálov, vnútorných predpisov AS FMFI UK
a dodatkov k vnútorným predpisom FMFI UK za závažnejšie možno považovať zrušenie výsledkov
hlasovania v riadnych voľbách delegáta do ŠRVŠ dňa 03.12.2014 pre procesnú chybu nezaradenia
M. Šormanovej na kandidátku. Menovaná splnila všetky náležitosti a termín podávania návrhov.
Hlasovanie boli zopakované 08.12.2014.
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. Zápisnice zo zasadnutí AS s uzneseniami a výsledné
znenia 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 pri
zasadnutiach zameraných na hospodárenie aj tajomníčka fakulty. Na niektorých zasadnutiach sa
zúčastnil zástupca fakulty v AS UK D. Olejár. Informácie o zasadnutiach AS UK pravidelne
podávali aj D. Ševčovič a R. Kysel, ktorý bol neskôr zvolený aj za tajomníka AS UK. Všetci
významne prispeli k informovanosti členov AS o činnosti a stanoviskách AS UK.
Pravidelným bodom rokovaní AS FMFI UK boli informácie členov 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 kontrolnej 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.
Činnosť stálych komisií AS FMFI UK
V hodnotenom období pracovali štyri stále komisie AS FMFI UK: koncepčná a právna komisia
(predseda Z. Kubáček), hospodárska komisia (predseda S. Ševčík), mandátová komisia (predseda
J. Janáček) a pedagogická komisia (predseda M. Niepel). V každej komisii boli zástupcovia
študentov a taktiež nečlenovia AS, ktorí majú skúsenosti v danej oblasti a boli pre prácu komisií
a posudzovaní návrhov predkladaných na zasadnutia AS prínosní.
Koncepčná a právna komisia zasadala trikrát. Posudzovala vecné zámery a samotné znenia
vnútrofakultných predpisov a hodnotila pripomienkové konania k novým Zásadám volieb do AS
FMFI UK, Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK a trom dodatkom k Organizačnému poriadku
FMFI UK. Pripravila stanovisko k Výročnej správe o činnosti FMFI UK za rok 2014 a prerokovala
návrhy Štatútu Knižničného a edičného centra FMFI UK a prevádzkových poriadkov Výpočtového
centra, Astronomického a geofyzikálneho observatória Modra-Piesok a Detašovaného pracoviska
Turany.
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Mandátová komisia posudzovala úplnosť a oprávnenosť zoznamov voličov pre riadne
a doplňujúce voľby. Komisia mala desať zasadnutí. Formulovala tiež stanoviská k novému zneniu
Zásad volieb do AS FMFI UK.
Hospodárska komisia (od 09.03.2015 Komisia pre hospodárenie a rozvoj) na svojich troch
zasadnutiach posudzovala priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov fakulty
k 30.9.2014, hodnotila Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za rok 2014, návrh rozpočtu
FMFI UK na rok 2015 a upozornila na niektoré problémy v bežnej prevádzke fakulty.
Pedagogická komisia na dvoch zasadnutiach posudzovala návrh kritérii pre prijímacie
konanie pre akad. rok 2016/2017, posudzovala Výročnú správu o činnosti FMFI UK, v spolupráci
s prodekankou D. Pardubskou hodnotila výsledky študentskej ankety, priebeh akreditačného
procesu a stále aktuálnejší problém podvodov na semestrálnych skúškach.
Pred zasadnutiami AS pravidelne rokovala študentská komora AS FMFI UK. Na rokovaniach
členovia posudzovali návrhy dekana a prodekanov fakulty, pripravovali organizačné zabezpečenie
doplňujúcich volieb a riadnych volieb do AS v máji 2015. Členovia ŠKAS-u sa aktívne zapojili do
organizácie beánie matfyzákov, úspešný bol vianočný matfyzácky punč a kapustnica, prispeli
k organizácii Dňa otvorených dverí, Stretnutí absolventov Matfyzu, propagovali fakultu cez
sociálne siete a na svojej webovej stránke informovali o aktuálnom dianí v AS FMFI UK. Aktivity
študenskej komory AS súvisiace s oddychovo-športovou zónou RELAX v areáli fakulty možno
hodnotiť iba kladne. Zorganizovali veľmi úspešné stretnutie študentov a učiteľov spojené
s brigádou pri úprave okolia fakulty, ktoré sa konalo 8. mája 2015. IT-kobka a hlavne svojpomocne
renovovaná a moderne zariadená Cauchyho miestnosť je tradičným a využívaným miestom pre
stretnutia študentov. Členovia študentskej komory AS sa významne zaslúžili o propagáciu
študentskej ankety. Aktivity študentskej komory AS podporilo Vedenie FMFI UK, ktoré jej
v rozpočte fakulty pridelilo finančné prostriedky vo výške 7000 EUR na rok 2014 a 9000 EUR na
rok 2015.
Predseda AS FMFI UK a podpredseda AS FMFI UK za študentskú komoru sa pravidelne
zúčastňovali na zasadnutiach Vedenia FMFI UK a zasadnutí kolégia dekana. Spoluprácu vedenia
AS s vedením fakulty možno hodnotiť len kladne.
Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom akademického senátu za prácu, ktorú
vykonali od 01.06.2014 do 30.06.2015 v prospech fakulty.

V Bratislave 16.09.2015

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v. r.
predseda AS FMFI UK
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