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Návrh uznesenia
Akademický senát FMFI UK
schvaľuje
Správu o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. júla 2015 do 30. júna 2016.

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 01.07.2015 do 30.06.2016
(8. volebné obdobie 2014-2018)
Činnosť AS FMFI UK sa v období od 01.07.2015 do 30.06.2016 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.
Vo všeobecných voľbách boli do AS UK v októbri 2015 zvolení 5 zástupcovia FMFI UK
(D. Ševčovič, J. Boďa, S. Ševčík, M. Šormanová a M. Pleva). Na ustanovujúcom zasadnutí
AS UK dňa 02.12.2015 bol za predsedu AS UK zvolený D. Ševčovič, člen AS FMFI UK, a za
podpredsedu študentskej časti AS UK M. Pleva (do 25.05.2016), čo predstavuje silné
zastúpenie fakulty v reprezentácii Univerzity. Tajomník AS UK R. Kysel (a súčasne tajomník
AS FMFI UK) významne prispieva ku skvalitneniu práce AS UK, k včasnej a úplnej
technickej a obsahovej príprave predkladaných materiálov, systematicky sa venuje evidencii
a systému schvaľovania materiálov v komisiách AS UK, prerokovania v PAS a napokon
v pléne AS UK.
Trvalou úlohou AS FMFI UK je posudzovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov
fakulty a AS. Najdôležitejším materiálom v hodnotenom období bolo posúdenie Dlhodobého
zámeru rozvoja FMFI UK na obdobie 2016-2024. Výročné správy o hospodárení a o činnosti
FMFI UK, rozpočet FMFI UK, kritéria pre prijímacie konanie a návrhy poplatkov patria
k pravidelným agendám senátnych komisií a zasadnutí pléna AS.
Okrem všeobecných volieb do AS UK boli organizované riadne voľby do ŠKAS a jedny
doplňovacie voľby do ŠKAS. Organizácia volieb je záťažou najmä pre členov ŠKAS, v ktorej
je ukončenie členstva prirodzenou etapou života AS. Skúsenosti naznačujú, že inštitút
náhradníkov môže zlyhať, ak náhradníci zmenia svoje priority a odmietnu nastúpiť do AS.
Rekapitulácia volebných výsledkov do AS UK, doplňujúcich a riadnych volieb do ŠKAS
FMFI UK a zmeny v zložení uvedených samosprávnych orgánov v hodnotenom období.
Všeobecné voľby do AS UK na funkčné obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2019
K 31.10.2015 skončilo funkčné obdobie členov AS UK. V závere funkčného obdobia
zastupovali fakultu v AS UK D. Ševčovič, J. Boďa, A. Dubničková (zamestnanecká časť)
a M. Šormanová a M. Pleva (študentská časť).
Všeobecné voľby do AS UK riadila volebná komisia fakulty v zložení E. Šikudová
(predseda), Š. Krakovský (podpredseda) a členovia M. Demetrian, F. Herman, P. Kubinová
a I. Sýkora. Voľby sa konali v dňoch 19.-20.10.2015 a boli spojené aj s doplňujúcimi voľbami
do ŠKAS FMFI UK.
Do zamestnaneckej časti AS UK kandidovali J. Boďa, M. Ftáčnik, D. Gruska, S. Ševčík
a D. Ševčovič. Do študentskej časti kandidovali M. Pleva, T. Roško, M. Šormanová
a M. Šuppa.
Do zamestnaneckej časti boli zvolení: D. Ševčovič (91 hlasov), J. Boďa (69 hlasov)
a S. Ševčík (62 hlasov). V zozname oprávnených voliteľov bolo 238 členov a vydaných bolo
120 hlasovacích lístkov.
Do študentskej časti boli zvolení: M. Šormanová (107 hlasov) a M. Pleva (85 hlasov).
Zoznam oprávnených hlasovať obsahoval 1 666 študentov, vydaných bolo 198 hlasovacích
lístkov.
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Doplňujúcie voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do
31.05.2016
Voľby sa konali v dňoch 19.-20.10.2015 spolu so všeobecnými voľbami do AS UK. V ŠKAS
zaniklo členstvo H. Hozzánkovej (25.06.2015), M. Oberučovi (21.09.2015). Náhradníci
z riadnych volieb (12.-13.05.2014) na funkčné obdobie do 31.05.2016 z rôznych dôvodov
nemali záujem o členstvo v ŠKAS, preto podľa Zásad volieb do AS FMFI UK predsedníctvo
AS vyhlásilo doplňovacie voľby na tri uvoľnené mandáty. Kandidovali a boli zvolení dvaja
študenti: Estilla Alföldiová (118 hlasov) a Askar Gafurov (99 hlasov). Tretí mandát voľbami
nebol obsadený. Zoznam oprávnených hlasovať obsahoval 1 666 študentov, hlasovalo 162
študentov.
Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od 01.06.2016
do 31.05.2018
V zmysle ustanovení Zásad volieb do AS FMFI UK sa konajú každoročne riadne voľby
do ŠKAS na dvojročné funkčné obdobie od 1. júna daného roku. Po ukončení štúdia zaniklo
v júni 2016 členstvo v AS P. Kubincovej, A. Vargovej a Š. Krakovskému. Možnými náhradníkmi tejto skupiny členov AS k 30.06.2016 boli T. Babka, J. Gálik a K. Tomová.
Dňom 31.05.2016 uplynulo dvojročné funkčné obdobie D. Balabánovej, M. Švehlíkovi
a A. Gafurovovi.
Riadne voľby do ŠKAS sa konali 10.-11.5.2016 a riadila ich volebná komisia v zložení:
Š. Krakovský (predseda), P. Kubincová (podpredseda), D. Balabánová a F. Herman.
V riadnych voľbách boli zvolení: Simona Töröková (116 hlasov), Mgr. Júlia Pukancová
(110 hlasov), Andrej Badík (99 hlasov), Lucia Klinovská (47 hlasov) a Simona Vajdiarová
(45 hlasov). V čase konania volieb boli všetci zvolení kandidáti, okrem J. Pukancovej,
študentami bakalárskeho štúdia. V zozname voličov bolo 1 506 študentov, vydaných bolo 204
hlasovacích lístkov.
Za náhradníkov do študentskej komory AS bola zvolená Silvia Žákovičová s právom
nahradzovať vyššie uvedených riadnych členov ŠKAS.

Akademický senát FMFI UK pracoval v zložení:
Zamestnanecká komora:
členovia zastupujúci celú akademickú obec: Z. Kubáček, D. Ševčovič, M Niepel
(do 30.06.2016), S. Ševčík, F. Kundracik, M. Škoviera, M. Winczer, J. Kočvarová,
členovia zastupujúci volebný obvod Matematika: M. Polednová, 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 30.06.2016 mala zamestnanecká komora 20 členov, od 01.07.2016 je jeden mandát
vo volebnom obvode Matematika neobsadený.
Študentská komora AS FMFI UK (členovia k 30.06.2016 sú označení tučným písmom):
Michal Švehlík do 31.05.2016 (uplynulo dvojročné funkčné obdobie),
Dominika Balabánová do 31.05.2016 (uplynulo dvojročné funkčné obdobie),
Martin Oberuč do 21.09.2015 (vzdal sa členstva),

2

Estilla Alföldiová od 21.10.2015 (vznik členstva na základe doplňovacích volieb do ŠKAS
v dňoch 19.-20.10.2015) do 09.03.2016 (skončenie štúdia),
Askar Gafurov od 21.10.2015 (vznik členstva na základe doplňovacích volieb do ŠKAS
v dňoch 19.-20.10.2015) do 31.05.2016 (uplynulo funkčné obdobie),
Anna Buchholcerová (2dFMK) od 01.06.2015 (vznik členstva na základe riadnych volieb
v dňoch 11.-12.5.2015) doteraz,
František Herman (4dVMF) od 01.06.2015 (vznik členstva na základe riadnych volieb
v dňoch 11.-12.5.2015) doteraz,
Štefan Krakovský od 01.06.2015 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch
11.-12.5.2015) do 21.06.2016 (skončenie štúdia),
Petra Kubincová od 01.06.2015 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch
11.-12.5.2015) do 22.06.2016 (skončenie štúdia),
Anna Vargová od 01.06.2015 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch
11.-12.5.2015) do 23.06.2016 (skončenie štúdia),
Simona Töröková (3FYZ) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch
10.-11.5.2016) doteraz,
Júlia Pukancová (3dINF) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch
10.-11.5.2016) doteraz,
Andrej Badík (3MMN)od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch
10.-11.5.2016) doteraz,
Lucia Klinovská (1muMAFY) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb
v dňoch 10.-11.5.2016) doteraz,
Simona Vajdiarová (3muMAFY) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb
v dňoch 10.-11.5.2016) doteraz.
K 30.06.2016 mala študentská komora 7 členov, tri mandáty sú neobsadené.
Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK:
Daniel Ševčovič od 01.11.2011 do 31.10.2015 (uplynulo funkčné obdobie AS UK)
a opätovne od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK v dňoch
19.-20.10.2015) doteraz,
Ján Boďa od 30.3.2015 (vznik členstva v doplňujúcich voľbách) do 31.10.2015 (uplynulo
funkčné obdobie AS UK) a opätovne od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných
volieb do AS UK v dňoch 19.-20.10.2015) doteraz,
Sebastián Ševčík od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK
v dňoch 19.-20.10.2015) doteraz,
Marek Pleva od 29.10.2014 do 31.10.2015 (uplynulo funkčné obdobie AS UK) a opätovne
od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK v dňoch
19.-20.10.2015) doteraz,
Mária Šormanová od 30.3.2015 do 31.10.2015 (uplynulo funkčné obdobie AS UK)
a opätovne od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK v dňoch
19.-20.10.2015) do 23.06.2016 (skončenie štúdia).
K 30.06.2016 zastupujú FMFI UK v AS UK traja členovia v zamestnaneckej časti a jeden
v študentskej časti AS UK. Jeden mandát v študentskej časti je neobsadený.
Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK:
Mária Šormanová od 08.12.2014 do 23.06.2016 (skončenie štúdia).
K 30.06.2016 je mandát v ŠRVŠ uprázdnený.
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Zástupca FMFI UK v RVŠ:
Ján Boďa od 01.06.2015 doteraz.
Zasadnutia AS FMFI UK od 01.07.2015 do 30.06.2016
AS rokoval na jednom mimoriadnom zasadnutí a piatich riadnych zasadnutiach. Termíny
zasadnutí boli v r. 2015 predbežne stanovené vopred na začiatku zimného semestra a pre rok
2016 na prvom zasadnutí letného semestra. V roku 2016 bol stanovený a uvádzaný do praxe
prísnejší systém termínov zasadnutí AS UK, jeho predsedníctva a komisií, čo ovplyvnilo aj
harmonogram zasadnutí AS FMFI UK a jeho komisií. Program zasadnutí AS navrhovali
členovia Predsedníctva AS na základe písomných návrhov dekana a prodekanov FMFI UK
a na základe pokynov AS UK, ktoré sa viazali na voľby.
Hlavné body zasadnutí AS FMFI UK boli:
8. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 21.09.2015
AS schválil návrh dekana FMFI UK na odvolanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK
pre študentov k 21.09.2015 v súvislosti so zánikom členstva M. Kopernického a H. Hozzánkovej. AS vzápätí tajným hlasovaním schválil návrh dekana na vymenovanie predsedu
a členov tejto komisie na trojročné funkčné obdobie od 21.10.2015 do 20.09.2018 v zložení:
D. Pardubská (predseda komisie), R. Ďurikovič, M. Fila, P. Prešnajder (predsedovia
odborných sekcií) a za študentov M. Jamriškovú, J. Kováča, S. Kováčika a P. Kubincovú.
AS schválil Správu o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.06.2014 do 30.06.2015,
ktorú predložil predseda AS S. Ševčík.
V bode rokovania zameranom na otázky na členov Vedenia FMFI UK bola diskusia
orientovaná na možnosti predĺženia termínu opravného zápisu, na problémy so zápisom
predmetov doktorandov v AiS-e a na problémy prevádzkovania a cien za jedlá v novootvorenej jedálni v pavilóne F1.
Senát schválil Volebnú komisiu fakulty v zložení M. Demetrian, I. Sýkora, E. Šikudová,
F. Herman, Š. Krakovský, P. Kubincová. Komisia riadila všeobecné voľby do AS UK, ktoré
sa konali 19.-20.10.2015 a súčasne riadila doplňovacie voľby do ŠKAS FMFI UK. Všetkým
členom AS UK skončilo funkčné obdobie 31.10.2015 a dňom 01.11.2015 začalo novým
členom AS UK 4-ročné funkčné obdobie.
Ako hostia sa na zasadnutí zúčastnili študenti Adam Hložný a Jakub Bahýl. Informovali
o postoji viacerých „poctivých“ študentov, ktorí odmietajú a odsudzujú rôzne formy
podvádzania na semestrálnych skúškach. Vyzvali reprezentáciu fakulty, aby podnikla kroky
k zamedzeniu podvádzania počas skúšania. K danej téme bola rozsiahla diskusia, ktorá
prispela k analýze tohto javu zo strany študentov a učiteľov a k návrhu metód a foriem
potláčania tohto neduhu (podrobný priebeh diskusie a názorov je uvedený v zápisnici).
V diskusii sa opätovne otvorila otázka dvojitej evidencie štúdia v študijných indexoch
a v AiS-e a o nedostatkoch s používaním tohto systému.
Predseda Mandátovej komisie AS FMFI UK J. Janáček informoval, že k 21.09. 2015 sa
písomným vyhlásením vzdal členstva v AS Martin Oberuč (ŠKAS).
9. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.10.2015
Predseda AS S. Ševčík informoval o výsledkoch doplňujúcich volieb do ŠKAS, v ktorých sa
novými členmi stali Askar Gafurov a Estilla Alföldiová na funkčné obdobie do 31.05.2016.
Informoval ďalej o výsledkoch všeobecných volieb do AS UK. Do zamestnaneckej časti boli
zvolení D. Ševčovič, J. Boďa a S. Ševčík, do študentskej časti AS UK boli zvolení
M. Šormanová a M. Pleva.
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Predseda AS pozval na zasadnutie prof. RNDr. Annu Zuzanu Dubničkovú, DrSc.
v súvislosti s jej ukončením členstva AS UK. Poďakoval jej za 16-ročnú aktivitu v čelných
funkciách v AS FMFI UK a v AS UK.
AS prerokoval a zobral na vedomie informáciu prodekana Kúša o priebežnom čerpaní
dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2015. Predseda KHaR
S. Ševčík informoval o priebehu zasadnutia komisie k uvedenému bodu. Diskusia na
zasadnutí AS bola zameraná na predstavy a spôsobe použitia predpokladaného kladného
hospodárskeho výsledku, na spôsob čerpania výnosov budúcich období, na rekonštrukciu
praktík a s tým spojených problémov vo verejnom obstarávaní, na rekonštrukciu veľkých
posluchární.
AS prerokoval a schválil návrh dekana na výšku školného a vybraných poplatkov na
FMFI UK pre AR 2016/2017, v ktorom neboli oproti minulosti zmeny.
Dekan informoval senát o svojich predstavách a aktivitách súvisiacich s vymenovaním
nového prodekana pre oblasť postgraduálneho štúdia, nakoľko doterajšiemu prodekanovi
prof. RNDr. Jánovi Filovi, CSc. dňa 31.10.2015 končilo funkčné obdobie. AS zobral na
vedomie ústnu informáciu dekana o dočasnom poverení prof. Filu výkonom tejto funkcie
s účinnosťou od 01.11.2015. Dekan informoval, že v začiatkom roka 2016 podá návrh
kandidáta na funkciu prodekana.
V bode rokovania zameranom na otázky na členov Vedenia FMFI UK bola diskusia
orientovaná na (ne)zverejňovanie výsledkov študentskej ankety a povinnosti katedier
reagovať na jej výsledky a na aktuálny stav s otvorením Vedeckého parku UK. Na zasadnutí
bol opäť otvorený problém podvádzania na skúškach v súvislosti s organizovaním besedy
„Hanba nám“ plánovanej na 05.11.2015.
10. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK dňa 15.02.2016
Mimoriadne zasadnutie AS bolo zvolané na základe žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov
ŠKAS. Na zasadnutí bolo formulované stanovisko AS FMFI UK k prebiehajúcemu štrajku
učiteľov, ktorý organizovala Iniciatíva slovenských učiteľov a Iniciatíva vysokoškolských
učiteľov. Úvodné slovo predniesol predseda ŠKAS M. Švehlík (úplné znenie je uvedené
v zápisnici). Predseda AS S. Ševčík rekapituloval priebeh aktivít ISU a IVU a reakcie
reprezentácie UK, SRK, školských odborov a vyjadrenie dekana FMFI UK, ktorý poslal
e-mail pre zamestnancov a študentov dňa 13.02.2016. Členovia AS obdržali 6 návrhov
uznesení (3 podal M. Švehlík a 3 S. Ševčík). V rozprave vystúpilo 14 diskutujúcich (podrobný
priebeh je uvedený v zápisnici). Procedurálnym návrhom bolo schválené poradie hlasovania
o uzneseniach.
AS FMFI UK sa stotožnil s vyhláseniami predstaviteľov UK v Bratislave z 03.02.2016
a aktivity ŠKAS zhodnotil ako prejav snahy riešiť dlhotrvajúce problémy vo financovaní
a riadení vzdelávania na všetkých stupňoch škôl v SR. AS podporil požiadavky ISU a vyzval
vládu SR, aby sa nimi začala vážne zaoberať. AS zdôraznil, že si ctí ústavné práva
a neodopiera učiteľom a vedeckým pracovníkom fakulty právo zapojiť sa do štrajku a vyzval
k tolerantnosti k rôznym názorom na štrajk. AS FMFI UK nepodporil návrh uznesenia,
v ktorom bola priama výzva zapojiť sa do štrajku registráciou na stránke ISU a nepodporil ani
návrh na výzvu IVU vstúpiť do ostrého štrajku, ak sa vláda nebude urýchlene požiadavkami
zaoberať.
11. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.03.2016
AS v tajnom hlasovaní schválil návrh dekana na vymenovanie doc. RNDr. Róberta Jajcaya,
PhD. za prodekana pre oblasť postgraduálneho štúdia na funkčné obdobie od 01.05.2016 do
30.04.2020.
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Dekan predložil návrh Dlhodobého zámeru (DZ) rozvoja FMFI UK na obdobie 20162024 po prerokovaní vo vedení fakulty, v kolégiu dekana a na zasadnutí Vedeckej rady
FMFI UK. Rozprava k DZ bola zameraná na precizovanie zámerov na daný rok a ich kontrolu
plnenia, na opatrenia k rozbehnutiu činnosti realizačného centra fakulty a na prehodnotenie
súčasnej štruktúry pracovísk a ich personálneho obsadenia, ktoré sú v DZ uvedené. Dekan sa
taktiež vyjadril k ustanoveniam z DZ k autonómii a transparentnosti ako princípu fungovania
fakulty. V spojitosti s týmito princípmi M. Niepel navrhol v časti o organizácii, riadení
a vnútorného života fakulty doplniť úlohu, ktorú si dekan osvojil. AS FMFI UK Dlhodobý
zámer rozvoja FMFI UK schválil.
AS zobral na vedomie informáciu dekana o metodike delenia finančných prostriedkov
na odborné katedry v r. 2016, ktorá bez zmeny ostáva v platnosti po schválení v AS FMFI UK
v r. 2013 a doplnení v r. 2015.
AS vyhlásil riadne voľby do ŠKAS na funkčné obdobie od 01.06.2016 do 31.05.2018.
Termín volieb bol stanovený na 10.-11.05.2016. Senát zvolil volebnú komisiu v zložení
Š. Krakovský, P. Kubincová, D. Balabánová a F. Herman.
V rámci interpelácií na vedenie dekan opäť reagoval na zmeny vo zverejňovaní
výsledkov študentskej ankety.
Predseda AS S. Ševčík podrobne informoval o záveroch troch posledných zasadnutí
AS UK. Na ustanovujúcom zasadnutí AS UK dňa 02.12.2015 bol z FMFI UK za predsedu
AS UK zvolený prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc. a za podpredsedu Mgr. Marek Pleva.
M. Šormanová informovala o záveroch Valného zhromaždenia ŠRVŠ. Prodekanka
D. Pardubská predložila návrh na dodatočné priznanie odborových motivačných štipendií pre
19 študentov.
12. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 25.04.2016
AS prerokoval a schválil Dodatok č. 1 k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK, podľa
ktorého bude mať fakulta oprávnenie požadovať poplatok za opakovanie rigoróznej skúšky
od každého uchádzača.
Prodekan pre hospodárenie a rozvoj P. Kúš predložil prehľad čerpania dotačných
a nedotačných finančných prostriedkov za rok 2015, ktorý prerokovala aj KHaR AS. Dekan
fakulty ďalej informoval o čerpaní Fondu dekana v roku 2015. V diskusii bolo posudzované
navýšenie platov pre technikov. AS zobral na vedomie uvedený prehľad. Komplexný prehľad
o nakladaní s finančnými prostriedkami bude uvedený vo výročnej správe o hospodárení
fakulty.
AS prerokoval a schválil Rozpočet FMFI UK na rok 2016, ktorý predložil dekan.
Celková dotácia pre fakultu je vo výške 11 278 356 EUR, fakulta dodatočne dostane ešte
559 644 EUR. V rámci diskusie k rozpočtu bola hodnotená výška príspevku na stravu
zamestnancov a zmena predpokladanej príjmovej položky v nedotačných prostriedkoch
za prenájmy.
AS prerokoval a schválil rozdelenie dotácie pre odborné katedry vo výške 4 280 000
EUR podľa výkonového modelu. Dekan zopakoval základné zásady rozdeľovania.
Prezentoval vývoj výkonov a tarifných platov na odborných katedrách za obdobie 2011-2016.
13. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 30.05.2016
AS po prerokovaní v komisiách AS schválil Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2015
a Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za rok 2015. Dekan uviedol, že všetky
pripomienky KHaR, KaPK a PK AS FMFI UK boli do správ zapracované. V diskusii
členovia AS upozornili na gramatické a formulačné chyby v správe o hospodárení a dekan
odpovedal na otázku súvisiacu s platovým ohodnotením profesorov.
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AS schválil Kritériá pre prijímacie konanie v AR 2017/2018, ktoré uviedla prodekanka
Pardubská. V kritériách nenastali zásadné zmeny oproti minulým rokom. Kritériá pre
prijímanie na program Aplikovaná informatika a Kognitívna veda budú predložené na
jesennom rokovaní AS.
AS schválil v tajnom hlasovaní za člena Vedeckej rady FMFI UK prodekana pre oblasť
postgraduálneho štúdia doc. R. Jajcaya. Prof. M. Škoviera sa k 30.05.2016 vzdal funkcie
podpredsedu AS FMFI UK pre zamestnaneckú komoru v súvislosti s vymenovaním do
funkcie vedúceho Katedry informatiky. Predseda AS navrhol za podpredsedu doc. Mgr. Jána
Mačutka, PhD., ktorého v tajnom hlasovaní AS schválil.
V súvislosti s ukončením štúdia sa písomným vyhlásením vzdali členstva v Disciplinárnej
komisii (DK) FMFI UK pre študentov S. Kováčik a P. Kubincová. Dekan navrhol na nových
členov DK Mgr. Vladimíra Božu a Mgr. Zuzanu Kučerovú. V tajnom hlasovaní boli oba
návrhy schválené.
D. Ševčovič informoval o dôvodoch, prečo nebola ešte schválená Výročná správa
o hospodárení UK za rok 2015 (nesúlad v tabuľkových hodnotách v správe a údajoch
vyplatených štipendií v CRŠ).
Predseda S. Ševčík odchádzajúcim členom ŠKAS M. Švehlíkovi, D. Balabánovej,
P. Kubincovej, Š. Krakovskému, A. Vargovej a M. Šormanovej z AS UK za ich aktívnu prácu
v senátoch a informoval, že im navrhol udeliť jednorázové mimoriadne štipendiá.
Ustanovujúce zasadnutie študentskej komory AS FMFI UK dňa 06.06.2016
V zmysle Rokovacieho poriadku AS FMFI UK po každých riadnych voľbách 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 bola na ustanovujúcom zasadnutí zvolená Mgr. Anna Buchholcerová a za
podpredsedu ŠKAS Simona Töröková.
Zasadnutia Predsedníctva AS FMFI UK (PAS)
PAS v hodnotenom období pracovalo podľa Rokovacieho poriadku AS FMFI UK v zložení
S. Ševčík, M. Škoviera (do 30.05.2016), J. Mačutek (od 30.05.2016), Z. Kubáček, J. Janáček,
M. Niepel (do 30.06.2016), D. Balabánová (do 31.05.2016), M. Švehlík (do 31.05.2016),
A. Buchholcerová (od 06.06.2016), S. Töröková (od 06.06.2016). PAS zasadalo šesťkrát.
PAS zabezpečovalo obsahovú a organizačnú prípravu zasadnutí AS. Do kompetencie
PAS patrilo tiež vyhlásenie a príprava volieb do AS FMFI UK a AS UK. Predsedovia komisií
AS informovali o problémoch diskutovaných v komisiách spadajúcich do ich kompetencie.
PAS hodnotilo stav prípravy a posudzovania predkladaných materiálov na zasadnutia AS
a navrhovalo na základe stanovísk komisií a vlastného stanoviska formuláciu uznesení pre
rokovanie AS. PAS Navrhovalo spravodajcov pre predkladané materiály.
Okrem bežnej agendy medzi najdôležitejšie patrila organizácia posúdenia Dlhodobého
zámeru rozvoja FMFI UK na roky 2016-2024, výročné správy za rok 2015 a príprava
Rozpočtu FMFI UK na rok 2016.
Podkladové materiály k rokovaniam senátu boli v zmysle Rokovacieho poriadku AS zasielané
členom AS dostatočne včas a zverejňované na webovej stránke FMFI UK. 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.
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Na zasadnutiach AS FMFI UK sa pravidelne zúčastňoval dekan fakulty, prodekani a pri
zasadnutiach zameraných na hospodárenie aj tajomníčka fakulty. D. Ševčovič a S. Ševčík
pravidelne informovali o práci AS UK, M. Šormanová o činnosti ŠRVŠ.
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 (KaPK, predseda Z. Kubáček), komisia pre hospodárenie a rozvoj (KHaR, predseda
S. Ševčík), mandátová komisia (MK, predseda J. Janáček) a pedagogická komisia (PK,
predseda M Niepel do 30.06.2016). 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 dvakrát. Pracovala v zložení Z. Kubáček (predseda),
J. Janáček (podpredseda), D. Balabánová (do 31.05.2016), A. Buchholcerová, S. Ševčík,
A. Ferko a E. Toman. Veľmi podrobne posudzovala Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na
roky 2016-2024 a Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2015. Jej pripomienky dekan
FMFI UK akceptoval a hodnotil ako prínosné.
Mandátová komisia posudzovala úplnosť a oprávnenosť zoznamov voličov pre riadne
a doplňujúce voľby. Komisia mala šesť zasadnutí a pracovala v zložení J. Janáček (predseda),
M. Pikna (podpredseda), A. Buchholcerová, K. Rostás, A. Vargová (do 23.06.2016),
A. Zemanová. Komisia hodnotila výsledky volieb, potvrdzovala ich legitímnosť, overovala
platnosť volieb a posudzovala, či celkový priebeh bol v súlade s vnútornými predpismi.
Komisia pre hospodárenie a rozvoj mala tri zasadnutia. Pracovala v zložení S. Ševčík
(predseda), K. Holý (podpredseda), F. Kundracik, O. Náther, M. Pikna, F. Herman,
M. Švehlík (do 31.05.2016), Š. Krakovský (do 21.06.2016), B. Kamrlová. Jedno zasadnutie
komisie nebolo uznášaniaschopné. Komisia posudzovala priebežné čerpanie dotačných
a nedotačných prostriedkov fakulty k 30.9.2015, hodnotila Výročnú správu o hospodárení
FMFI UK za rok 2015 a návrh Rozpočtu FMFI UK na rok 2016. Na zasadnutiach boli
kriticky hodnotené bežné prevádzkové problémy fakulty. Prodekan P. Kúš a tajomníčka
M. Sandanusová informovali tiež o aktuálnom stave obnovy budov, rekonštrukcii fyzikálnych
praktík a problémoch vo verejnom obstarávaní.
Pedagogická komisia rokovala na troch zasadnutiach a je v počte členov najväčšia. Pracovala
v zložení M. Niepel (do 30.06.2016, predseda), M. Winczer (podpredseda), J. Mačutek,
K. Rostás, I. Sýkora, E. Šikudová, A. Blaho, R. Jajcay (do 01.05.2016), D. Balabánová
(do 31.05.2016), Š. Krakovský (do 21.06.2016), P. Kubincová (do 22.06.2016). Komisia
podrobne posudzovala návrh kritérií pre prijímacie konanie pre AR 2017/2018, návrh
školného, posudzovala Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK a Výročnú správu o činnosti
FMFI UK. V spolupráci s prodekankou D. Pardubskou (na vybraných zasadnutiach aj
s prodekanmi J. Filom a R. Jajcayom) komisia diskutovala o širšom spektre problémov
v edukačnom procese, hodnotila výsledky študentskej ankety, priebeh akreditačného procesu,
odborové motivačné štipendiá, prečo veľké počty študentov radšej študujú v ČR, informovala
sa o príprave „prváckeho týždňa“ v AR 2016/2017.
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Činnosť študentskej komory AS FMFI UK
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 2016. Prostredníctvom
svojich členov v komisiách AS FMFI UK prispeli k diskusii o Dlhodobom zámere rozvoja
FMFI UK a iným materiálom schvaľovaným na zasadnutiach AS FMFI UK.
ŠKAS bola iniciátorom zvolania mimoriadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa
15.02.2016, na ktorom boli schválené stanoviská AS FMFI UK ku štrajku učiteľov, ktorý
vyhlásili zástupcovia Iniciatívy slovenských učiteľov a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov.
AS FMFI UK vyjadril podporu požiadavkám ISU. Členovia ŠKAS FMFI UK sa tiež
zúčastnili zasadnutia študentskej časti AS UK, na ktorej sa hľadali spoločné stanoviská
reprezentácii študentov ku štrajku. Vďaka podpore dekana FMFI UK členovia ŠKASu
zorganizovali v týždni 15.-19.02.2016 v prednáškovej miestnosti F1 cyklus prednášok
a diskusií o súčasnom stave školstva a o tom, čo možno skvalitniť na FMFI UK. Vybrané
časti programu je možné nájsť na YouTube kanáli MatFyzjeIn.
Členovia ŠKAS-u sa podieľali na organizácii diskusie „Hanba nám?!“, na ktorej študenti
kriticky a odmietavo hodnotili odpisovanie na skúškach a nekalé využívanie moderných
technologických komunikačných prostriedkov na písomkách.
Členovia ŠKAS-u sa aktívne zapojili do organizácie beánie matfyzákov, úspešný bol
vianočný matfyzácky punč a kapustnica, prispeli k organizácii Dňa otvorených dverí,
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, ktorá sa konala
na jeseň 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.
Vysoko kladne treba hodnotiť text „Prváckej príručky“ a jeho postupné prepracovanie
a aktualizovanie. Vytvorenie facebookovej stránky MatfyzJobs, na ktorej sú zverejňované
pracovné a študijné ponuky pre študentov fakulty, možno hodnotiť len kladne.
Aktivity študentskej komory AS podporilo Vedenie FMFI UK, ktoré jej v rozpočte
fakulty pridelilo finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR na rok 2015 a rovnako aj na rok
2016.
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 01.07.2015 do 30.06.2016 v prospech fakulty.
V Bratislave 03.10.2016

V mene Predsedníctva AS FMFI UK:

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

9

