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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 2016 do 30. júna 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviská orgánov AS FMFI UK  

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál je zaradený  

na 27. riadne zasadnutie dňa 16.10.2017 

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) 

 



 ii

i 

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 01.07.2016 do 30.06.2017 

(8. volebné obdobie 2014-2018) 

 
Činnosť AS FMFI UK sa v období od 01.07.2016 do 30.06.2017 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. 

Členovia akademickej obce FMFI UK významne ovplyvňovali činnosť Akademického 

senátu UK. Funkciu predsedu AS UK vykonáva prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., člen AS 

FMFI UK, ktorý bol do tejto funkcie zvolený na ustanovujúcom zasadnutí AS UK dňa 

02.12.2015. Funkciu podpredsedu AS UK za študentskú časť senátu zastával Mgr. Marek 

Pleva, ktorý v tejto funkcii pôsobil od 02.12.2015 do 17.05.2016. Vo Finančnej komisii 

AS UK pôsobili doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. a doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. V Komisii 

pre rozvoj a informačné technológie AS UK pracovali RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. (nečlen 

AS UK), prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a Mgr. Marek Pleva. Členom Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK bol Mgr. Marek Pleva. V Pedagogickej 

a vedeckej komisii AS UK pracovali doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (nečlen AS UK) 

a prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. Vo Volebnej a mandátovej komisii AS UK je členom 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (podpredseda komisie). Vo funkcii tajomníka AS UK 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (súčasne tajomník AS FMFI UK) významne prispieva 

k organizácii zasadnutí AS UK a pri príprave predkladaných materiálov pre rokovanie 

Predsedníctva AS UK a pléna AS UK. 

Trvalou úlohou AS FMFI UK je posudzovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov 

fakulty a AS. Najdôležitejším materiálom v hodnotenom období boli konkretizácia 

Dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2017, Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku 

FMFI UK a Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK. Výročná správa 

o hospodárení FMFI UK a Výročná správa o činnosti FMFI UK, rozpočet fakulty, kritéria pre 

prijímacie konanie a návrhy poplatkov a školného patria k pravidelným agendám senátnych 

komisií a zasadnutí pléna AS. Na každom zasadnutí AS bol zaradený bod zameraný na 

informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty a bod zameraný na informácie 

zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ. V zápisniciach zo zasadnutí AS sú informácie 

o týchto bodoch rokovania obvykle podrobne uvedené a prispievajú tak k informovaniu 

všetkých členov akademickej obce fakulty o aktuálnych strategických a operatívnych 

aktivitách fakulty. 

Pravidelnou agendou Predsedníctva AS FMFI UK a pléna AS je vyhlásenie a organizačné 

zabezpečenie riadnych a doplňujúcich volieb do samosprávnych orgánov akademickej obce 

UK a fakulty. V dňoch 02.-03.11.2016 sa konali súčasne doplňovacie voľby do ŠČAS UK, 

riadne voľby delegáta UK do ŠRVŠ, doplňovacie voľby do ŠKAS a ZKAS vo volebnom 

obvode Matematika. Riadne voľby do ŠKAS sa konali v dňoch 10.-11.05.2017. 

 

Rekapitulácia volebných výsledkov do ŠČAS UK, ŠRVŠ, riadnych volieb do ŠKAS 

FMFI UK, doplňujúcich volieb do ŠKAS a ZKAS FMFI UK a zmeny v zložení 

uvedených samosprávnych orgánov v hodnotenom období.  

 

Doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK na funkčné obdobie do 31.10.2019 

K 23.6.2016 v súvislosti s riadnym skončením štúdia na FMFI UK zaniklo členstvo v ŠČAS 

UK M. Šormanovej. Vo voľbách bol navrhnutý jediný kandidát Askar Gafurov. V zozname 

oprávnených voličov bolo 1 574 študentov, vydaných a odovzdaných bolo 84 hlasovacích 
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lístkov, 2 boli neplatné. A. Gafurov získal 82 hlasov. Druhý zástupca FMFI UK v ŠČAS UK 

v hodnotenom období bol naďalej M. Pleva. 

Doplňovacie voľby do ŠČAS UK riadila volebná komisia v zložení F. Herman (predseda), 

M. Winczer (podpredseda), a členovia L. Klinovská, J. Pukancová, S. Töröková, A. Blaho, 

M. Demetrian, M. Polednová. Voľby sa konali v dňoch 02.-03.11.2016 a boli spojené aj 

s riadnymi voľbami delegáta UK za FMFI UK do ŠRVŠ, doplňujúcimi voľbami do ŠKAS 

FMFI UK a doplňujúcimi voľbami do zamestnaneckej komory AS FMFI UK vo volebnom 

obvode Matematika. 

 

Riadne voľby delegáta UK za FMFI UK do Študentskej rady vysokých škôl 

Po skončení štúdia M. Šormanová ukončila členstvo aj v ŠRVŠ. Riadne voľby sa konali 

v rovnakom termíne a riadila ich tá istá volebná komisia, aká je uvedená pre doplňovacie 

voľby do ŠČAS UK. Vo voľbách kandidovali A. Gafurov a R. Laluha. Uznesením AS UK 

z 22.06.2016 bolo stanovené, že každý volebný obvod (fakulta) bude zastupovať jeden 

delegát. Vo voľbách bolo vydaných a odovzdaných 91 hlasovacích lístkov, 3 boli neplatné. 

A. Gafurov získal 47 hlasov a stal sa delegátom UK v ŠRVŠ. R. Laluha získal 41 hlasov. 

 

Doplňujúce voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 

31.05.2017 

Voľby sa konali v rovnakom termíne a riadila ich tá istá volebná komisia, aká je uvedená pre 

doplňovacie voľby do ŠČAS UK (pozri vyššie). V ŠKAS zaniklo členstvo Š. Krakovskému 

(21.06.2016), P. Kubincovej (22.06.2016) a A. Vargovej (23.06.2016). Z piatich náhradníkov 

z riadnych volieb (11.-12.05.2015) na funkčné obdobie do 31.05.2017 súhlasil s členstvom 

v ŠKAS iba Ticián Babka (vznik členstva od 03.10.2016), preto podľa Zásad volieb do AS 

FMFI UK predsedníctvo AS vyhlásilo doplňovacie voľby na zvyšné dva uvoľnené mandáty. 

Kandidovali a boli zvolení dvaja študenti: Jakub Bahyl (89 hlasov) a Richard Púpala (44 

hlasov). Zoznam oprávnených hlasovať obsahoval 1 574 študentov, hlasovalo 103 študentov.  

 

Doplňujúce voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 

31.05.2018 vo volebnom obvode Matematika 

K 01.07.2016 zaniklo  členstvo v ZKAS  M. Niepelovi. Vzhľadom na to, že všetci náhradníci 

vo volebnom obvode Matematika vzniknuvší z riadnych volieb konaných 12.-13.05.2014 už 

nastúpili za členov AS, boli v tomto obvode vyhlásené doplňujúce voľby. Konali sa súčasne 

s voľbami uvedenými vyššie a riadila ich volebná komisia v rovnakom zložení. Vo voľbách 

kandidovali RNDr. Martina Bátorová, PhD. (KAGDM) a doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

(KAMŠ). Zoznam oprávnených hlasovať obsahoval 67 voličov, vydaných a odovzdaných 

bolo 36 lístkov, 1 bol neplatný. Vo voľbách bola zvolená M. Bátorová (21 hlasov) a J. Pekár 

získal 14 hlasov a stal sa náhradníkom.  

 

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od 01.06.2017 

do 31.05.2019 

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.  

Dňom 31.05.2017 uplynulo dvojročné funkčné obdobie J. Bahylovi, A. Buchholcerovej 

a F. Hermanovi. K 14.03.2017 zaniklo členstvo T. Babkovi a k 06.03.2017 aj R. Púpalovi, 

obom ešte pred ukončením ich funkčného obdobia k 31.05.2017. 

Riadne voľby do ŠKAS sa konali v dňoch 10.-11.05.2017 a riadila ich volebná komisia 

v zložení: A. Badík (predseda), J. Pukancová (podpredseda), F. Herman a S. Žákovičová. 
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Vo voľbách boli zvolení: Zuzana Halgašová, 1AIN, (112 hlasov), Bc. Jakub Bahyl, 

1mFTL, (87 hlasov), Adam Štefunko, 2INF, (85 hlasov), Bc. Miroslava Slobodová, 1mMMN, 

(80 hlasov) a Bc. Justína Nováková, 1mFJF (49 hlasov). V zozname voličov bolo 1 483 

študentov, vydaných bolo 170 hlasovacích lístkov. 

Za náhradníkov do študentskej komory AS boli zvolení Mgr. Oto Kohulák, 3dFKA, 

a Bc. Jarier Wannous, 2muMAFY, s právom nahradzovať vyššie uvedených riadnych členov 

ŠKAS. 

 

Akademický senát FMFI UK pracoval v zložení: 

 

Zamestnanecká komora AS FMFI UK:  

 členovia zastupujúci celú akademickú obec: Z. Kubáček, D. Ševčovič, S. Ševčík, 

F. Kundracik, M. Škoviera, M. Winczer, J. Kočvarová, 

 členovia zastupujúci volebný obvod Matematika: M. Polednová, M. Demetrian, 

K. Rostás (do 31.12.2016), J. Mačutek, M. Bátorová (od 04.11.2016), J. Pekár (od 

10.01.2017), 

 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 30.06.2017 mala zamestnanecká komora 20 členov.  

 

Študentská komora AS FMFI UK (členovia k 30.06.2017 sú označení tučným písmom):  

Anna Buchholcerová (2dFMK) od 01.06.2015 (vznik členstva na základe riadnych volieb 

v dňoch 11.-12.05.2015) do 31.05.2017,  

František Herman (4dVMF) od 01.06.2015 (vznik členstva na základe riadnych volieb 

v dňoch 11.-12.05.2015) do 31.05.2017,  

Jakub Bahyl (3FYZ) od 04.11.2016 (vznik členstva na základe doplňujúcich volieb v dňoch 

02.-03.11.2016) do 31.05.2017, 

Ticián Babka od 03.10.2016 (nástup z pozície náhradníka) do 14.03.2017, 

Richard Púpala (1INF) od 04.11.2016 (vznik členstva na základe doplňujúcich volieb v dňoch 

02.-03.11.2016) do 06.03.2017, 

Simona Töröková (3FYZ) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch 

10.-11.05.2016) do 29.06.2017,  

Júlia Pukancová (4dINF) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch 

10.-11.05.2016) doteraz, funkčné obdobie do 31.05.2018, 

Andrej Badík (1mMMN)od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch 

10.-11.05.2016) doteraz, funkčné obdobie do 31.05.2018, 

Lucia Klinovská (1muMAFY) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb 

v dňoch 10.-11.05.2016) do 10.04.2017, 

Simona Vajdiarová (1muMAFY) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb 

v dňoch 10.-11.05.2016) doteraz, funkčné obdobie do 31.05.2018, 

Silvia Žákovičová (3MMN) od 10.04.2017 (nástup z pozície náhradníka) doteraz, funkčné 

obdobie do 31.05.2018, 

Jakub Bahyl (1mFTL) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch 

10.-11.05.2017), funkčné obdobie do 31.05.2019, 

Zuzana Halgašová (2AIN) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb 

v dňoch 10.-11.05.2017), funkčné obdobie do 31.05.2019, 
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Justína Nováková (2mFJF) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb 

v dňoch 10.-11.05.2017), funkčné obdobie do 31.05.2019, 

Miroslava Slobodová (2mMMN) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb 

v dňoch 10.-11.05.2017), funkčné obdobie do 31.05.2019, 

Adam Štefunko (3INF) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch 

10.-11.05.2017), funkčné obdobie do 31.05.2019. 

 

K 30.06.2017 mala študentská komora 9 členov, jeden mandát je neobsadený. 

 

Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK: 

Daniel Ševčovič od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK 

v dňoch 19.-20.10.2015) doteraz, 

Ján Boďa 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 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK 

v dňoch 19.-20.10.2015) doteraz,  

Mária Šormanová od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK 

v dňoch 19.-20.10.2015) do 23.06.2016, 

Askar Gafurov od 04.11.2016 (na základe doplňovacích volieb v dňoch 02.-03.11.2016) 

doteraz.  

K 30.06.2017 zastupujú FMFI UK traja členovia v zamestnaneckej časti a dvaja členovia 

v študentskej časti AS UK. 

 

Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK: 

Askar Gafurov od 04.11.2016 (na základe riadnych volieb do ŠRVŠ v dňoch 02.-03.2016) 

doteraz. 

 

Zástupca FMFI UK v RVŠ: 

Ján Boďa od 01.06.2015 doteraz. 

 

Zasadnutia AS FMFI UK od 01.07.2016 do 30.06.2017 

Podkladové materiály k zasadnutiam 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. 

Na zasadnutiach AS FMFI UK sa pravidelne zúčastňovali dekan fakulty, prodekani a pri 

zasadnutiach zameraných na hospodárenie aj tajomníčka fakulty. D. Ševčovič a S. Ševčík 

pravidelne informovali o práci AS UK, A. Gafurov 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.  

Z každého zasadnutia AS FMFI UK bol zhotovený zvukový záznam, ktorý pomáhal 

zabezpečiť presnú písomnú formuláciu stanovísk uvádzaných v zápisniciach z rokovaní 

senátu. 

AS FMFI UK rokoval na piatich riadnych zasadnutiach. Termíny zasadnutí boli stanovené 

vopred na daný semester. Predseda AS  zaraďoval jednotlivé body programu zasadnutí AS po 

schválení v predsedníctve AS na základe písomných návrhov dekana a prodekanov FMFI UK, 
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prípadne na základe pokynov AS UK, ktoré sa viazali na voľby, ale vždy až po prerokovaní 

návrhu v komisii AS, do agendy ktorej predmetný návrh prislúchal. 

 

Na zasadnutiach AS FMFI UK boli prerokované nasledovné hlavné body: 

 

14. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 10.10.2016 

AS schválil návrh dekana FMFI UK na vymenovanie RNDr. Kristíny Rostás, PhD. do funkcie 

prodekanky FMFI UK poverenej riadením pregraduálneho štúdia na funkčné obdobie od 

01.01.2017 do 31.12.2020. Prodekanka doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc., ktorej funkčné 

obdobie skončilo 31.10.2016, bola poverená vedením agendy do 31.12.2016. V tajnom 

hlasovaní bol návrh schválený. 

AS schválil Správu o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.06.2015 do 30.06.2016, 

ktorú predložil predseda AS S. Ševčík, schválil Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS 

FMFI UK v znení návrhu Mandátovej komisie AS (precizovanie ustanovení o platnej úprave 

hlasovacieho lístka v tajnom hlasovaní) a zvolil za predsedu Pedagogickej komisie AS RNDr. 

M. Winczera, PhD. Senát zvolil členov Volebnej komisie fakulty, ktorej úlohou bola 

organizácia riadnych volieb do ŠRVŠ, doplňujúcich volieb do AS UK a súčasne doplňovacích 

volieb do ŠKAS a ZKAS FMFI UK. 

V bode rokovania zameranom na otázky na členov vedenia FMFI UK bola diskusia 

orientovaná na stav implementácie výsledkov komplexnej akreditácie (zmena postavenia 

niektorých vysokých škôl), na aktuálny stav projektu k revitalizácii fakúlt v Mlynskej doline 

(súčasť projektu ACCORD).  

 

15. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 14.11.2016 

Predseda AS S. Ševčík informoval o výsledkoch riadnych volieb do ŠRVŠ (A. Gafurov), 

doplňujúcich volieb do ŠČAS UK (A. Gafurov), doplňovacích volieb do ŠKAS (J. Bahyl, 

R. Púpala) a doplňovacích volieb do ZKAS FMFI UK (M. Bátorová), ktoré sa konali  

v dňoch 02.-03.11.2016.  

AS prerokoval a zobral na vedomie informáciu prodekana P. Kúša o priebežnom čerpaní 

dotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2016. 

AS schválil Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku (ŠP) FMFI UK, ktorý bol vyvolaný 

úpravou ŠP UK (započítanie kreditov za predmety štátnej skúšky do VŠP), schválil návrh 

Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku FMFI UK, ktorý bol vyvolaný nutnosťou vyčerpať 

odborové motivačné štipendiá do konca kalendárneho roka. 

AS prerokoval a schválil návrh dekana na výšku školného a vybraných poplatkov na 

FMFI UK pre akad. rok 2017/2018, v ktorom bolo oproti minulosti doplnené školné za 

doktorandské štúdium v jazyku inom ako štátnom jazyku v učiteľských študijných 

programoch, schválený bol ďalej dodatok ku Kritériám pre prijímacie konanie na FMFI UK 

v akad. roku 2017/2018, ktorý jednoznačne upresnil kritéria pre prijímanie na magisterské 

programy. AS odporučil Vedeckej rade FMFI UK schváliť reakreditáciu troch magisterských 

študijných programov (mEMM, mEOM a mFPE).  

AS v tajnom hlasovaní schválil návrh dekana na odvolanie predsedu a členov 

Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov k 31.12.2016 a zvolil nové zloženie komisie: 

RNDr. K. Rostás, PhD. (predseda), prof. RNDr. M. Fila, DrSc., prof. RNDr. R. Ďurikovič, 

PhD., prof. RNDr. P. Markoš, DrSc., Bc. A. Gafurov, Bc. M. Jamrišková, Mgr. J. Kováč 

a Mgr. Z. Kučerová s účinnosťou od 01.01.2017. 

V bode rokovania zameranom na otázky na členov vedenia FMFI UK bola diskusia 

orientovaná (ne)zachovanie indexov a na harmonogram opráv budov fakulty. Dekan 

informoval o spôsobe čerpania fondu obnovy (fasády, modernizácia praktík, spolufinan-
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covanie projektu ACCORD) a informoval o samotnej náplni projektu ACCORD (postavenie 

nového pavilónu technológií, výmena infraštruktúry v budovách fakulty). 

 

16. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 13.03.2017 

AS nepodporil zaradenie 8. bodu  (Vyjadrenie AS k spájaniu mena fakulty s vyhlásením NEF 

Hospodárskeho klubu) do programu zasadnutia. Na návrh ŠKAS predsedníctvo AS schválilo 

zaradenie tohto bodu do programu väčšinou hlasov. Návrh na vyradenie bodu programu podal 

M. Škoviera a podporil ho S. Ševčík a ďalší členovia AS.  

AS prerokoval a schválil správu o čerpaní dotačných prostriedkov z fakultných fondov za 

celý rok 2016. Senát schválil Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku, Dodatok č. 2 k Zása-

dám rigorózneho konania na FMFI UK. 

Ústredným bodom zasadnutia bol návrh dekana na konkretizáciu dlhodobého zámeru 

rozvoja FMFI UK (koncipovaný na obdobie 2016-2024) na rok 2017. Materiál bol 

prerokovaný vo všetkých komisiách senátu. Diskusia bola zameraná na úlohu zameranú na 

modernizáciu fyzikálnych praktík, ktorej zaradenie do konkretizácie bolo pozitívne 

hodnotené, ďalej na prípravu spoločného študijného programu „technická fyzika“, na 

problémy s administráciou programu Erasmus+, ktorú kritizovali členovia pedagogickej 

komisie AS, ďalej na iniciovanie novej smernice dekana o pomocných pedagogických silách 

a vedeckých pomocných silách, ktoré mali v minulosti na fakulte tradíciu. 

AS vyhlásil riadne voľby do ŠKAS v termíne 10.-11.5.2017 a volebnú komisiu v zložení 

A. Badík, F. Herman, L. Klinovská a J. Pukancová. 

V bode rokovania zameranom na otázky na členov vedenia FMFI UK prodekanka 

K. Rostás informovala o poklese počtu uchádzačov o bakalárske štúdium v akad. roku 

2017/18 oproti akad. roku 2016/17. V diskusii členovia senátu zvažovali možné príčiny 

poklesu a navrhovali aktivity fakulty, ktoré v budúcnosti môžu čeliť tomuto trendu. 

 

17. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 10.04.2017 

AS prerokoval a schválil Rozpočet FMFI UK na rok 2017. Na základe rozpočtu dekan 

predložil návrh rozdelenia dotácie pracoviskám fakulty na rok 2017 podľa platnej metodiky. 

Informoval, že bola navýšená suma, ktorá sa rozpisovala na pracoviská. Šesť pracovísk 

výkonovo presiahlo tarifné platy o viac ako 150% a žiadna katedra výkonovo neklesla pod 

100% tarifných platov. AS rozdelenie dotácie na pracoviská schválil. 

AS schválil Dodatok č. 3 k Študijnému poriadku FMFI UK, v ktorom boli zmenené alebo 

doplnené ustanovenia týkajúce sa ustanovení o spôsobe predkladania dokladov v prijímacom 

konaní, v spôsobe podávania elektronickej prihlášky, upravené bolo ustanovenie o podávaní 

individuálneho plánu doktorandov, publikačného minima a spôsobe tajného hlasovania 

v komisiách pre obhajobu dizertačných prác. 

 

18. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 29.05.2017 

Dekan fakulty po predchádzajúcej diskusii v odborných sekciách predložil návrh Dodatku č. 5 

k Organizačnému poriadku FMFI UK, v ktorom najdôležitejšia zmena súvisela so vznikom 

nového pracoviska Katedry didaktiky FMFI UK zlúčením príslušných didaktických oddelení 

na KTFDF a KAGDM s KZVI. Na zasadnutí sa zúčastnili vedúci dotknutých katedier (doc. 

RNDr. T. Blažek, PhD., doc. RNDr. P. Chalmovianský, PhD., prof. RNDr. I. Kalaš, PhD. 

a doc. RNDr. P. Demkanin, PhD.). Po rozsiahlej diskusii M. Winczer tlmočil nesúhlasný 

názor jeho kolegov z KZVI s návrhom a predložil pozmeňujúci návrh na vypustenie 

novelizačných bodov z dodatku, ktoré sa týkali vzniku nového pracoviska. Pozmeňujúci 

návrh nebol síce schválený, ale na základe počtu hlasov proti pozmeňujúcemu návrhu sa 

dekan rozhodol návrh dodatku stiahnuť z rokovania. 
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AS schválil Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2016 a Výročnú správu 

o hospodárení FMFI UK za rok 2016. Senát ďalej schválil Kritériá pre prijímacie konanie na 

FMFI UK v akad. roku 2018/2019. Prerokoval taktiež návrh dekana na odvolanie Bc. 

M Jamriškovej z Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov (DK) (ukončenie členstva 

v akademickej obci fakulty) a návrh na Bc. J. Bahyla za člena DK. V tajnom hlasovaní boli 

obidva návrhy schválené. AS schválil vytvorenie novej pracovnej pozície na Katedre telesnej 

výchovy a športu FMFI UK. 

Predseda AS vyslovil poďakovanie za aktivitu a prácu členom ŠKAS, ktorým 31.05.2017 

končí funkčné obdobie (Mgr. Anna Buchholcerová – predsedníčka ŠKAS, Mgr. František 

Herman, a Bc. Jakub Bahyl). 

 

Ustanovujúce zasadnutie študentskej komory AS FMFI UK dňa 06.06.2017 

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. Zasadnutie viedol predseda 

Mandátovej komisie AS FMFI UK J. Janáček. Za podpredsedu AS FMFI UK a predsedu 

ŠKAS bol na ustanovujúcom zasadnutí zvolený Andrej Badík a za podpredsedníčku ŠKAS 

Mgr. Júlia Pukancová.    

 

Zasadnutia Predsedníctva AS FMFI UK (PAS)  

PAS v hodnotenom období pracovalo podľa Rokovacieho poriadku AS FMFI UK v zložení 

S. Ševčík, J. Mačutek, Z. Kubáček, J. Janáček, M. Winczer (od 10.10.2016), J. Pukancová (od 

06.06.2017), A. Badík (od 06.06.2017), A. Buchholcerová (od 06.06.2016 do 31.05.2017), 

S. Töröková (od 06.06.2016 do 31.05.2017). 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 schvaľovalo spravodajcov pre predkladané materiály.  

 

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. Winczer). V každej komisii boli zástupcovia študentov a taktiež nečlenovia AS, 

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

predkladaných na zasadnutia AS prínosní. 

Koncepčná a právna komisia (KaPK) zasadala štyrikrát, z toho trikrát na spoločnom 

zasadnutí s Pedagogickou komisiou (PK) AS FMFI UK. Pracovala v zložení Z. Kubáček 

(predseda), J. Janáček (podpredseda), A. Buchholcerová (do 31.05.2017), A. Badík (od 

10.10.2016), S. Vajdiarová (od 10.10.2016), S. Ševčík, A. Ferko a E. Toman.   

Na samostatnom zasadnutí 07.03.2017 komisia podrobne posudzovala konkretizáciu 

„Dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na roky 2016-2024“ na rok 2017. Odporučila návrh 

dekana na konkretizáciu schváliť v AS s pripomienkami, ktoré dekan fakulty akceptoval. 

Na spoločnom zasadnutí KaPK a PK dňa 03.04.2017 prebehla rozsiahla diskusia k návrhu 

Dodatku č. 3 k Študijnému poriadku FMFI UK, najmä k spôsobu prihlasovania na štúdium, 

(ne)potrebe predkladať kópie dokladov, k individuálnemu plánu štúdia doktorandov, 

k problémom pri zápise a hodnotenie absolvovania povinných výberových predmetov, 

k spôsobu vykonávania a organizácie komisionálnej skúšky a štátnych skúšok a k splneniu 
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publikačného minima k obhajobe dizertačných prác doktorandov. Na zasadnutí sa zúčastnila 

prodekanka K. Rostas a prodekan R. Jajcay.  

Diskusia a pripomienkovanie návrhu novely zákona o vysokých školách a návrhu zákona 

o zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania boli predmetom ďalšieho spoločného 

zasadnutia KaPK a PK AS FMFI UK dňa 21.04.2017. Komisie odporučili, aby FMFI UK oba 

návrhy odmietla a podporili stanovisko Pedagogickej a vedeckej komisie AS UK a Právnej 

komisie AS UK k obom návrhom. Podrobný záznam zo zasadnutia je uvedený v zápisnici. 

Tretie spoločné zasadnutie KaPK a PK bolo dňa 22.05.2017 zamerané na zmeny 

v Organizačnom poriadku FMFI UK súvisiace najmä s návrhom vytvoriť Katedru didaktiky 

FMFI UK. Argumenty pre podporu vzniku nového pracoviska predložil dekan fakulty, ktorý 

informoval aj o stanoviskách odborných sekcií a dotknutých katedier (KTFDF, KAGDM 

a KZVI FMFI UK). KaPK navrhla dodatok k organizačnému poriadku schváliť, PK návrh 

nepodporila. Komisie ďalej odporučili senátu schváliť Výročnú správu o činnosti FMFI UK 

za rok 2016 a kritériá pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akad. rok 2018/2019. 

Pedagogická komisia (PK) rokovala na piatich zasadnutiach, z toho boli tri spoločné 

s KaPK AS FMFI UK (sú uvedené v predchádzajúcej časti správy). Komisia pracovala 

v zložení M. Winczer (predseda), E. Šikudová (podpredseda od 07.11.2017), J. Mačutek, K. 

Rostás (do 01.01.2017), I. Sýkora, A. Blaho, D. Pardubská (od 10.03.2017), J. Pekár (od 

10.03.2017), J. Pukancová (od 10.10.2016), L. Klinovská (od 10.10.2016 do 10.04.2017), F. 

Herman (do 31.05.2017).  

Na samostatnom zasadnutí dňa 07.11.2016 komisia posudzovala Dodatok č. 2 

k Študijnému poriadku FMFI UK (započítanie kreditového hodnotenia predmetov štátnych 

skúšok do váženého študijného priemeru), Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku FMFI UK 

(úprava vyplácania odborových motivačných štipendií v kalendárnom roku), ďalej dodatok 

ku kritériám pre prijímacie konanie na magisterské štúdium pre AR 2017/2018 (stanovenie 

jednoznačných kritérií), návrh reakreditácie študijných programov mEMM, mEOM a mFPE. 

Na druhom samostatnom zasadnutí dňa 06.03.2017 PK prerokovala návrh Dodatku č. 4 

k Štipendijnému poriadku FMFI UK (implementácia zmien v ŠP UK), Dodatok č. 2 

k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK (implementácia ustanovení k ochrane osobných 

údajov) a napokon posudzovala konkretizáciu Dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 

2017. Rozsiahla diskusia bola zameraná k príčinám poklesu počtu prihlásených študentov 

v AR 2017/18 oproti AR 2016/17. Na zasadnutiach komisie sa pravidelne zúčastňuje 

prodekanka pre pregraduálne štúdium a podľa potreby prodekan pre postgraduálne štúdium. 

Mandátová komisia (MK) posudzovala úplnosť a oprávnenosť zoznamov voličov pre 

voľby všetkých druhov do samosprávnych akademických orgánov. Komisia mala deväť 

zasadnutí a pracovala v zložení J. Janáček (predseda), M. Pikna (podpredseda), 

A. Buchholcerová (do 31.05.2017), K. Rostás (do 14.11.2016), A. Zemanová, S. Vajdiarová 

(od 10.10.2016), M. Polednová (od 14.11.2016). Komisia hodnotila výsledky volieb, 

potvrdzovala ich legitímnosť, overovala platnosť volieb a posudzovala, či celkový priebeh bol 

v súlade s vnútornými  predpismi. Na zasadnutí dňa 03.10.2016 komisia posudzovala dodatok 

k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK, ktorý zmenil spôsob úpravy hlasovacieho lístka 

v tajnom hlasovaní. 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj (KHaR) mala štyri zasadnutia. Pracovala v zložení 

S. Ševčík (predseda), K. Holý (podpredseda), F. Kundracik, O. Náther, M. Pikna, F. Herman 

(do 31.05.2017), S. Töröková (od 10.10.2016 do 29.06.2017) a B. Kamrlová. Jedno 

zasadnutie komisie nebolo uznášaniaschopné. Komisia na zasadnutiach dňa 07.11.2016 

posudzovala priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov fakulty k 30.9.2016, 

dňa 06.03.2017 hodnotila celkové čerpanie dotačných prostriedkov z fakultných fondov za 

rok 2016, dňa 22.05.2017 hodnotila Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za rok 2016 

a na zasadnutí 03.04.2017 prerokovala návrh rozpočtu FMFI UK na rok 2017 a rozdelenie 
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dotácie pracoviskám fakulty na rok 2017. Na zasadnutiach boli 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 verej-

nom obstarávaní a stave príprav projektu ACCORD.   

 

Činnosť študentskej komory AS FMFI UK 

ŠKAS FMFI UK má rozsiahle aktivity, ktorými chce upútať študentov nielen vo voľno-

časových aktivitách, ale aj v aktivitách nasmerovaných k naplneniu hlavných cieľov fakulty. 

Zasadnutia ŠKAS sú organizované každý týždeň. V zverejňovaných zápisniciach sú uvedené 

informácie o plánoch, návrhoch a stave rozpracovaných aktivít. V poslednom roku sa výrazne 

zlepšila informovanosť o akciách organizovaných študentskou komorou AS. Zásluhu na tom 

má Mgr. Júlia Pukancová, ktorá starostlivo udržuje časť webovej stránky fakulty zameranú na 

aktivity ŠKAS   http://zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/skas/udalosti-20162017/.  

Na zasadnutiach členovia ŠKAS posudzovali návrhy dekana a prodekanov fakulty pre 

rokovania AS, pripravovali organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb a riadnych volieb 

do ŠKAS v máji 2017. Prostredníctvom svojich členov v komisiách AS prispeli k diskusii 

a vylepšeniu predkladaných materiálov. Obhajovali záujmy študentov. 

Členovia ŠKAS sa podieľali na organizácii prváckeho týždňa, zaobstarali matfyzácke 

tričká a oboznámili prvákov s možnosťami stravovania na internátoch, zabezpečili prehliadku 

Bratislavy a zorganizovali pre nových študentov „grilovačku“. Aktualizovaná bola prvácka 

príručka Matfyzákov sprievodca po galaxii. Tieto aktivity sú veľmi príťažlivé pre študentov 

a prispievajú k propagácii fakulty, ako fakulty, na ktorej je príjemná atmosféra, ale nároč-

nejšie štúdium. 

Členovia ŠKAS sa aktívne zapojili do organizácie Majálesu, úspešný bol vianočný 

matfyzácky punč a kapustnica, prispeli k organizácii Dňa otvorených dverí, propagovali 

fakultu cez sociálne siete. Premietanie filmov môže byť nová tradícia na fakulte, čo tu už 

v minulosti bola. Pri posluchárňach A a F1 boli vymenené oddychové hojdacie siete, moderne 

zariadená Cauchyho miestnosť je tradičným a využívaným miestom pre stretnutia študentov. 

Aktivity študenskej komory AS súvisiace s oddychovo-športovou zónou RELAX v areáli 

fakulty možno hodnotiť iba kladne. Nová Relax zóna bola vybudovaná v priestoroch F1.  

Organizácia stretnutia doktorandov a vzájomná výmena skúseností, organizácia matfyzác-

kych seminárov pre deti zo ZŠ vo Svite spolu s kolektívom Teach for Slovakia, aktívna účasť 

na študentskom Konvente UK a iniciácia a rozbiehanie projektu s názvom Propagácia fakulty  

sú všetko aktivity, ktoré reprezentujú fakultu a prispievajú k plneniu jej poslania.  

Aktivity študentskej komory AS podporil dekan a Vedenie FMFI UK, ktorí jej v rozpočte 

fakulty pridelili finančné prostriedky, ktorých výška pokrýva finančné nároky na akcie. 

 

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 01.07.2016 do 30.06.2017 v prospech fakulty. 

 

V Bratislave 11.10.2017 

 

Spracoval: 

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

predseda AS FMFI UK 


