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Stanoviská orgánov AS FMFI UK

Predsedníctvo AS FMFI UK
odporúča schváliť po dopracovaní časti 

o aktivitách Študentskej komory AS FMFI UK

(prerokované na 15. riadnom zasadnutí 13.12.2019)

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.
(tajomník AS FMFI UK)

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.



Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.06.2018 do 30.06.2019

(9. volebné obdobie 2018-2022)

Činnosť  AS  FMFI  UK  sa  v období  od  01.06.2018  do  30.06.2019  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 a vo vedecko-
výskumnej činnosti.

A. Všeobecné hodnotenie činnosti AS FMFI UK

V posudzovanom období  bola  najdôležitejšou  udalosťou  nepochybne  voľba  kandidáta  na
dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1.  februára 2019 do 31. januára 2023, ktorá sa
uskutočnila na zasadnutí AS dňa 3. decembra 2018. Novozvolený dekan prof. RNDr. Daniel
Ševčovič,  DrSc. na nasledujúcich zasadnutiach AS predložil  návrhy na schválenie nových
prodekanov fakulty (doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., prodekan pre vedu, výskum a zahraničné
vzťahy  a  doc.  RNDr.  Martin  Homola,  PhD.,  prodekan  pre  IT,  vzťahy  s  verejnosťou
a spoluprácu s praxou) a nových členov Vedeckej rady FMFI UK na funkčné obdobie od
1. mája 2019 do 30. apríla 2023.

Trvalou úlohou AS FMFI UK je posudzovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov
fakulty navrhovaných dekanom a schvaľovanie predpisov AS, ktorými sa riadi vnútorný život
senátu  (rokovací  poriadok,  zásady  volieb).  Najdôležitejším  návrhom  dekana  v  oblasti
vnútorných predpisov, ktorý AS schválil, bolo uznesenie o pokračovaní v používaní výkazu
o štúdiu (index) ako povinného dokladu o štúdiu na fakulte  v akademickom roku 2019/2020.
AS taktiež aktívne vystupoval pri pripomienkovaní návrhu Študijného poriadku UK. Novými
vnútornými predpismi na fakulte sa po schválení AS stali Disciplinárny poriadok FMFI UK
pre študentov a Rokovací  poriadok Disciplinárnej  komisie  FMFI UK pre študentov, ktoré
vznikli úpravou disciplinárnych vnútorných predpisov UK na špecifické fakultné podmienky.
V nadväznosti na praktické skúsenosti s aplikovaním Poriadku volieb kandidáta na dekana pri
voľbe kandidáta na dekana v roku 2018 bol vypracovaný dodatok k poriadku volieb.

Dekan prof. Ševčovič spolu s vedením fakulty pokračovali v systematickom plánovaní
rozvoja fakulty definovanom v Dlhodobom zámere rozvoja FMFI UK na obdobie 2016-2024.
AS  FMFI  UK  posudzoval  vyhodnotenie  konkretizácie  dlhodobého  zámeru  za  rok  2018
a schvaľoval Konkretizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2019.

Výročná  správa  o hospodárení  FMFI  UK  a Výročná  správa  o  činnosti  FMFI  UK,
rozpočet fakulty, podmienky na prijatie na štúdium a návrhy školného a vybraných poplatkov
spojených so štúdiom 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 vo „vyšších orgánoch“:
v Akademickom  senáte  UK  (AS  UK),  Rade  vysokých  škôl  (RVŠ)  a Študentskej  rade
vysokých  škôl  (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.

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.
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B. Rekapitulácia výsledkov volieb do Akademického senátu FMFI UK

Voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa v posudzovanom období nekonali. Ostatné
riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od 01.06.2018 do
31.05.2022 sa konali v dňoch 16.-17.05.2018.

Doplňujúce voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 31.05.2019

Keďže v období  máj  až august  2018 sa Študentskej  komore  AS FMFI UK uprázdnili  tri
mandáty  na  funkčné  obdobie  od  01.06.2017  do  31.05.2019,  dňa  24.10.2018  sa  konali
doplňujúce voľby. 

Doplňujúce  voľby  do  ŠKAS  riadila  volebná  komisia  v zložení  B.  Bobáľ  (predseda),
M. Zelenayová (podpredsedníčka), D. Bobok, A. Miklášová, R. Števaňák.

Vo voľbách kandidovalo 7 kandidátov. V zozname voličov bolo zapísaných 1389 študentov,
volilo 148 študentov (10,7 %).

V doplňujúcich voľbách do ŠKAS bol zvolení:
Bc. Viktor Baniar (2. rok magisterského študijného programu MMN, 78 hlasov), 
Mgr. Terézia Eckertová (1. rok doktorandského študijného programu JSF, 38 hlasov),
Bc. Jaromír Mikulec (1. rok magisterského študijného programu MAT, 31 hlasov).

Náhradníkmi sa stali Ivan Agarský (2INF, 30 hlasov), Mgr. Marek Vidiš (3dFKA, 30 hlasov),
Martin Botlo (1FYZ, 24 hlasov).

Dodatočné voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 31.05.2020

Keďže v riadnych voľbách do Študentskej  komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od
01.06.2018 do 31.05.2020 konaných v dňoch 16.-17.05.2018 ostal jeden mandát neobsadený,
dňa 24.10.2018 sa konali dodatočné voľby. 

Dodatočné  voľby  do  ŠKAS  riadila  volebná  komisia  v zložení  B.  Bobáľ  (predseda),
M. Zelenayová (podpredsedníčka), D. Bobok, A. Miklášová, R. Števaňák.

Vo voľbách kandidovali  4 kandidáti.  V zozname voličov bolo zapísaných 1389 študentov,
volilo 143 študentov (10,3 %).

V dodatočných voľbách do ŠKAS bol zvolení  Ján Krnáč (2.  rok bakalárskeho študijného
programu MMN, 49 hlasov). Náhradníkmi sa stali Mgr. Samuel Omasta (2dFPL, 36 hlasov)
a Ivan Agarský (2INF, 26 hlasov).

Riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od 01.06.2019 do
31.05.2021

Funkčné obdobie piatich členov ŠKAS končilo 31.05.2019. AS FMFI UK vyhlásil  riadne
voľby do ŠKAS dňa 11.03.2019 na svojom 5. riadnom zasadnutí.  Riadne voľby sa konali
v dňoch 14.-15.05.2019.
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Riadne  voľby  do  ŠKAS  riadila  volebná  komisia  v zložení  B.  Bobáľ  (predseda),
E. Letterichová (podpredsedníčka), V. Bečková, J. Krnáč, R. Kysel, M. Zelenayová.

Vo voľbách kandidovali  7 kandidáti.  V zozname voličov bolo zapísaných 1280 študentov,
volilo 165 študentov (12,9 %).

V riadnych voľbách do ŠKAS boli zvolení:

Bc. Adam Štefunko – 1. rok magisterský študijný program IKV (84 hlasov),
Martin Csiba – 1. rok bakalársky študijný program BMF (74 hlasov),
Damián König – 1. rok bakalársky študijný program MMN (66 hlasov),
Mgr. Barbora Eckerová – 1. rok doktorandský študijný program JSF (65 hlasov),
Ivan Agarský – 2. rok bakalársky študijný program INF (64 hlasov).

# Náhradníci:
Bc. Jaromír Mikulec – 1. rok magisterský študijný program MAT (60 hlasov),
Adam Otruba – 3. rok bakalársky študijný program FYZ (58 hlasov).

C. Zloženie Akademického senátu FMFI UK

Zamestnanecká komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2018 - 31. 05. 2022):

 Členovia zastupujúci celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty:

prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Mgr. Ing. arch. Jana Kočvarová
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (do 31.01.2019)
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. (do 31.01.2019)
RNDr. Michal Winczer, PhD.

 Členovia zastupujúci volebné obvody (VO):

VO Matematika (KAG, KAMŠ, KMANM, ODM KDMFI)
RNDr. Martina Bátorová, PhD.
RNDr. Michal Demetrian, PhD.
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. (od 11.02.2019)

VO Fyzika (KAFZM, KEF, KJFB, KTF, ODF KDMFI)
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
RNDr. Matej Klas, PhD. (od 11.02.2019)
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.

VO Informatika (KAI, KI, ODI KDMFI)
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
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RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
doc. RNDr. Martin Homola, PhD. (do 31.01.2019)
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (od 11.02.2019)

VO Podporné katedry (KJP, KTVŠ)
Mgr. Ľubomíra Kožehubová

K 30.06.2019 mala zamestnanecká komora AS 20 členov. 

Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2017 - 31. 05. 2019):
Zuzana Halgašová (3EFM)
Bc. Adam Štefunko (1mIKV)
Bc. Justína Nováková (2mJSF) (do 14.6.2018)
Mgr. Oto Kohulák (4dFKA) (do 23.8.2018)
Bc. Viktor Baniar (2mMMN) (od 25.10.2018)
Mgr. Terézia Eckertová (1dJSF) (od 25.10.2018)
Bc. Jaromír Mikulec (1mMAT) (od 25.10.2018)

Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2018 - 31. 05. 2020):
Boris Bobáľ  (3FYZ)
Ján Krnáč  (3MMN) (od 25.10.2018)
Erika Lettrichová  (3EFM)
Mgr. Ondrej Tóth  (3dFKA)
Mária Zelenayová (3FYZ) (do 30.09.2019)
Mgr. Samuel Omasta  (2dFPL) (od 14.10.2019)

Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2019 - 31. 05. 2021):
Ivan Agarský  (3INF)
Martin Csiba  (2BMF)
Damián König  (2MMN)
Mgr. Barbora Eckerová  (2dJSF)
Bc. Adam Štefunko  (2mIKV)

K 30.06.2019 mala študentská komora AS 20 členov. 

D. Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ

Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK (funkčné obdobie od 01.11.2015 do 31.10.2019):

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (do 31.01.2019)
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Mgr. Marek Pleva (do 30.06.2018)

Riadne voľby zástupcov fakulty v AS UK sa konali v dňoch 19. a 20. októbra 2015.

Mgr. Askar Gafurov (od 04.11.2016)

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UK sa konali v dňoch 2. a 3. novembra 2016.
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Bc. Adam Štefunko (od 25.10.2018)

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UK sa konali dňa 24. októbra 2018.

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (od 06.03.2019)

Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UK sa konali dňa 5. marca 2019.

K 30.06.2019  zastupujú  FMFI  UK traja  členovia  v zamestnaneckej  časti  a dvaja  členovia
v študentskej časti AS UK.

Členovia  akademickej  obce  (AO)  FMFI  UK  významne  participovali  na  aktivitách
Akademického senátu UK. Funkciu predsedu AS UK do 31. januára 2019 vykonával prof.
RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc., člen AS FMFI UK, ktorý bol do tejto funkcie zvolený na
ustanovujúcom  zasadnutí  AS UK  dňa  02.12.2015.  Vo  funkcii  tajomníka  AS  UK  RNDr.
Róbert Kysel, PhD. (súčasne aj tajomník AS FMFI UK) významne prispieval k organizácii
zasadnutí  AS UK a najmä v legislatívnej  príprave predkladaných materiálov pre rokovania
Predsedníctva  AS  UK  a pléna  AS  UK.  Stále  komisie  AS  UK  majú  dôležité  postavenie
v činnosti  senátu,  pretože  navrhujú  schvaľovacie  stanoviská  pre  rokovania  pléna  AS UK.
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,  neskôr  RNDr.  Róbert  Kysel,  PhD.  V Pedagogickej  a vedeckej  komisii  AS  UK
pracovali doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (nečlen AS UK), prof. RNDr. Daniel Ševčovič,
DrSc., Mgr. Askar Gafurov a RNDr. Róbert Kysel, PhD. Vo Volebnej a mandátovej komisii
AS UK bol členom doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (podpredseda komisie).

Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK:
Mgr. Askar Gafurov (funkčné obdobie od 01.12.2018, trvá)

Riadne voľby delegáta v ŠRVŠ sa konali dňa 24. októbra 2018.

Zástupca FMFI UK v RVŠ:
doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. (funkčné obdobie od 01.06.2015 do 31.05.2019)
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (funkčné obdobie od 01.06.2019, trvá)

Voľba zástupcu fakulty v RVŠ sa uskutočnila na 6. riadnom zasadnutí AS dňa 15.apríla 2019.

E. Prehľad zasadnutí AS FMFI UK

Podkladové  materiály  k zasadnutiam  senátu  boli  v zmysle  Rokovacieho  poriadku  AS
zasielané členom AS dostatočne včas a zverejňované na webovom sídle FMFI UK. Zápisnice
zo  zasadnutí  AS  s  uzneseniami  a  výsledné  znenia  materiálov  po  schválení  AS  boli
zverejňované  na  webovom  sídle  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  zúčastňovali  dekan fakulty,  prodekani
a pri zasadnutiach zameraných na hospodárenie aj tajomníčka fakulty. S. Ševčík pravidelne
informoval o práci AS UK, A. Gafurov o činnosti ŠRVŠ. Pravidelným bodom rokovaní AS
FMFI UK boli informácie vedenia fakulty 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  siedmich  riadnych  zasadnutiach.  Predseda  AS  zaraďoval
jednotlivé  body  programu  zasadnutí  AS  po  prerokovaní  v  Predsedníctve  AS  na  základe
písomných  návrhov  dekana  a prodekanov  FMFI  UK,  vždy  až  po  prerokovaní  návrhu
v komisii AS, do agendy ktorej predmetný návrh prislúchal.

Na zasadnutiach AS FMFI UK boli prerokované nasledovné hlavné body:

Ustanovujúce zasadnutie AS FMFI UK pre 9. volebné obdobie dňa 11.06.2018
Podľa čl. 4 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK malo ustanovujúce zasadnutie pevne
určený  program  a  viedol  ho  predseda  odstupujúcej  Mandátovej  komisie  AS  J.  Janáček.
Novozvolení  členovia oboch komôr AS si z rúk predsedu Mandátovej komisie AS prevzali
osvedčenia  o zvolení  za  členov AS FMFI UK. Následne senát  zobral  na  vedomie  správu
Mandátovej komisie AS o overení platnosti voľby členov AS FMFI UK.

V tajnom hlasovaní bol za predsedu AS FMFI UK zvolený S. Ševčík, za podpredsedov
AS FMFI UK J. Mačutek (zamestnanecká komora) a A. Štefunko (študentská komora), ktorý
sa tým stal aj predsedom ŠKAS. Za podpredsedu ŠKAS bol zvolený O. Tóth.

V tajnom hlasovaní boli zvolení predsedovia stálych komisií AS: T. Plecenik (komisia
pre  hospodárenie  a  rozvoj),  D.  Ševčovič  (koncepčná  a  právna  komisia),  J.  Janáček
(mandátová komisia), J. Filo (pedagogická komisia).

Za  členov  Mandátovej  komisie  AS  boli  spôsobom  en-bloc  zvolení  M.  Bátorová,
Ľ. Kožehubová, A. Štefunko, J. Tóth a O. Tóth.

1. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.09.2018
Predseda AS otvoril  riadne zasadnutie  senátu v novom zložení  (v zamestnaneckej  komore
8 nových členov, 12 členov z predchádzajúceho volebného obdobia). Vyslovil presvedčenie,
že senát bude v novom volebnom období rokovať konštruktívne a múdro. 

Dekan FMFI UK prof.  J.  Masarik predložil  Dodatok č.  1 k Podmienkam prijatia  na
štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK pre akademický rok 2019/2020,
v ktorom sa doplnili podmienky na prijatie uchádzačov na nový akreditovaný ŠP technická
fyzika. AS dodatok schválil. V diskusii vyplynula nutnosť upresniť a doplniť aj podmienky na
prijatie na doktorandské štúdium, ktoré budú implementované v ďalšom dodatku. 

Diskusiu v pléne vyvolal dokument Republikovej únie zamestnávateľov, v ktorom boli
hodnotené akademické senáty ako orgány, ktoré na VŠ neprispievajú k pružnejšej aktualizácii
študijných programov pre potreby trhu a preferované bolo manažérske riadenie cez správne
rady vysokých škôl. Členovia senátu sa nestotožnili s týmito argumentami. 

Senát vyhlásil voľbu kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1.2.2019 do
31.1.2023  a zvolil  volebnú  komisiu  pre  túto  voľbu  v zložení  M.  Demetrian,  J.  Tóth,
M. Škoviera, A. Zemanová a A. Gafurov. AS schválil členov stálych komisií AS a zvolil do
funkcie tajomníka AS R. Kysela.
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2. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 21.10.2018
AS  zobral  na  vedomie  správu  o priebežnom čerpaní  dotačných  prostriedkov  z fakultných
fondov k 30.9.2018. V diskusii dekan prof. J. Masarik reagoval na stanovisko člena komisie
pre hospodárenie a rozvoj AS  M. Grajcara, ktorý sa na zasadnutí komisie kriticky vyjadril
k neúplným informáciám o spôsobe čerpania fondu dekana. Nedorozumenie vzniklo z faktu,
že  hodnotenie  používania  fondu  dekana  nebolo  nikdy  v minulosti  predmetom  správ
o priebežnom čerpaní, pretože dekan informoval senát o nakladaní s prostriedkami, ktoré mu
odsúhlasil senát až pri schvaľovaní výročnej správy o hospodárení. 

AS schválil návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK
v akad.  roku 2019/2020.  AS schválil  Dodatok č.  7  k Organizačnému poriadku FMFI UK,
v ktorom bola implementovaná úprava súvisiaca s upresnením názvu novovzniknutej katedry
(katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky).

AS  schválil  Disciplinárny  poriadok  FMFI  UK  pre  študentov  a Rokovací  poriadok
disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov, ktoré dekan predložil ako úpravu a doplnenie
Disciplinárneho poriadku UK pre študentov so zohľadnením špecifík fakulty. Senát v tajných
voľbách schválil návrh dekana na vymenovanie predsedu a členov disciplinárnej komisie.

3. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 03.12.2018
Hlavným bodom programu zasadnutia bola voľba kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné
obdobie  od  1.2.2019  do  31.1.2023.  Voľba  kandidáta  na  dekana  sa  uskutočnila  tajným
hlasovaním.  Podpredseda  volebnej  komisie  pre  voľbu  kandidáta  na  dekana  J.  Tóth
informoval, že jediný kandidát pre voľbu prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. splnil všetky
podmienky  ustanovené  vnútorným  predpisom  Poriadok  voľby  kandidáta  na  dekana
FMFI UK. V rozprave prof. Ševčovič zodpovedal na otázky členov AS. V tajnom hlasovaní
získal  nadpolovičnú  väčšinu  hlasov  všetkých  členov  senátu  (27  odovzdaných  hlasovacích
lístkov, 3 hlasovacie lístky neplatné, 23 členov podporilo návrh, 1 sa zdržal).

Dekan J. Masarik informoval o návrhu ministerskej metodiky rozpisu dotácie verejným
vysokým školám na rok 2019 a o podstatných zmenách v jej obsahu a parametroch (kvartily,
váhy,  koeficienty  a  pod.).  AS  schválil  spoločné  pripomienky  AS  a  vedenia  FMFI  UK
k návrhu Metodiky rozpisu dotácie verejným vysokým školám na rok 2019.

4. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 28.01.2019
AS tajným hlasovaním schválil návrh na vymenovanie doc. RNDr. M. Homolu, PhD. a doc.
RNDr. J. Tótha, PhD.  do funkcie prodekanov FMFI UK na funkčné obdobie od 1.2.2019 do
31.1.2023. Návrh predložil dekan prof. J. Masarik po dohode s novovymenovaným dekanom
prof. D. Ševčovičom.

Senát zobral na vedomie prehľad čerpania dotačných prostriedkov z fakultných fondov
za  rok  2018.  Posúdil  a schválil  vyhodnotenie  Konkretizácie  dlhodobého  zámeru  rozvoja
FMFI UK na rok 2018. Schválil vnútorný predpis Zásady rigorózneho konania na FMFI UK,
v ktorých sa upravovali ustanovenia Zásad rigorózneho konania na UK na špecifiká fakulty.

Schválený Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku zosúladil predpis s novelami zákona
o vysokých školách č. 270/2018 Z. z. a č. 318/2018 Z. z. a upravil platové triedy doktorandov.
AS schválil aj úpravy v Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK, ktoré vyplynuli aj
z negatívnych skúseností s voľbami tohto druhu na iných fakultách UK. 

Schválením  návrhu  dekana  bol  odvolaný  prof.  M.  Fila  z členstva  v disciplinárnej
komisii fakulty pre študentov v súvislosti s vymenovaním do inej funkcie (vedúceho KAMŠ)
a schválil  za  nového  člena  disciplinárnej  komisie  prof.  J.  Filu  (vedúceho  matematickej
sekcie).  Senát  prerokoval  akreditáciu  bakalárskeho  ŠP  dátová  veda  a magisterského  ŠP
technická  fyzika.  V ďalšej  časti  zasadnutia  nastala  diskusia  k  otázke  nerovnomerného
pedagogického zaťaženia doktorandov. Senát zvolil volebnú komisiu fakulty pre doplňovacie
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voľby  do  AS  UK,  nakoľko  prof.  Ševčovičovi  vymenovaním  do  funkcie  dekana  fakulty
zaniklo členstvo v AS UK (a tým aj funkcia predsedu AS UK).

Po prestávke v zasadnutí  v rámci  bodu Rôzne dekan J.  Masarik predniesol  odpočet
plnenia svojho volebného programu. Doslovný prepis jeho vystúpenia je uvedený v zápisnici
zo zasadnutia AS.

5. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.03.2019
Akademický senát prerokoval návrh dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady FMFI UK
na funkčné obdobie od 1.4.2010 do 31.3.2023. Senát všetky nominácie dekana akceptoval.

Senát prerokoval Dodatok č. 8 k Organizačnému poriadku FMFI UK, v ktorom dekan
navrhol  úpravu pôsobnosti  prodekanov a  upresnil  kompetencie  prodekana pre informačné
technológie,  vzťahy  s  verejnosťou  a  spoluprácu  s  praxou  a  prodekanky  pre  bakalárske
a magisterské štúdium v oblasti organizácie študentskej ankety.

AS schválil stanovisko k návrhu Študijného poriadku UK, v ktorom navrhol posunutie
účinnosti  predpisu  o  jeden akademický  rok,  navrhol  vypustenie  ustanovení  o  prijímacom
konaní,  ktoré  spadajú  do  vnútorného  systému  zabezpečenia  kvality  a  navrhol  vypustenie
ustanovenia o zrušení študijných poriadkov fakúlt.

Senát  prerokoval  a  schválil  Dodatok  č.  3  k  Rokovaciemu  poriadku  AS FMFI UK,
v ktorom  boli  upresnené  ustanovenia  o  voľbe  členov  komisií  AS  a  o  členstve  predsedu
dočasnej komisie v Predsedníctve AS.

Senát schválil návrh na zriadenie Dočasnej komisie AS pre revíziu Zásad volieb do AS
FMFI UK, zvolil členov komisie a jej predsedu . Ďalej senát vyhlásil riadne voľby do ŠKAS
na  funkčné  obdobie  od  1.6.2019  do  31.5.  2021.  V  tajnom  hlasovaní  zvolil  za  predsedu
Koncepčnej a právnej komisie AS doc. J. Pekára. 

6. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 15.04.2019
AS zvolil prof. RNDr. J. Masarika, DrSc za zástupcu FMFI UK do Rady vysokých škôl na
funkčné obdobie  od  1.6.2019 do 31.5.2023.  Dekan predložil  návrh  na  rozdelenie  dotácie
pracoviskám  fakulty  na  rok  2019.  Diskusia  bola  orientovaná  najmä  na  započítavanie
publikácii doktorandov do výkonov katedier. Ich výkony sa v rozdelení započítavajú, hoci nie
je táto prax explicitne uvedená v metodike.

Dekan predložil návrh Rozpočtu FMFI UK na rok 2019. Predniesol základné kritéria
v rozdelení štátnej dotácie  a reagoval na podnety zo zasadnutia  Komisie pre hospodárenie
a rozvoj AS. V rozprave vznikla ostrá výmena názorov medzi prof. M. Grajcarom a dekanom,
v ktorej sa riešila otázka, čo je a mal by byť rozpočet fakulty. Prof. Grajcar presadzoval, že
rozpočet  je  v  zmysle  zákona  o  vysokých  školách  rozpočet  výnosov  a  nákladov.  Dekan
upozornil,  že  tento  typ  rozpočtu  bude  schvaľovaný  na  nasledujúcom zasadnutí  AS spolu
s výročnou  správou  o  hospodárení  FMFI  UK  a na  zasadnutí  predkladá  rozpočet  príjmov
a výdavkov odvodený z pridelenej štátnej dotácie. AS po ukončení rozpravy návrh Rozpočtu
príjmov a výdavkov FMFI UK na rok 2019 a predpokladaný rozpis čerpania nedotačných
príjmov fakulty na rok 2019 schválil. 

7. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 27.05.2019
Akademický senát  schválil  Výročnú správu o činnosti  FMFI UK za rok 2018 a Výročnú
správu o hospodárení  za rok 2018. Senát následne schválil  Rozpočet výnosov a nákladov
FMFI UK na rok 2019. Dekan ďalej informoval o presune finančných prostriedkov medzi
FMFI UK a JLF UK zo dňa 13.5.2019, ktorý AS zobral na vedomie.

AS ďalej prerokoval a schválil Konkretizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na
rok 2019.
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V zmysle  pozmeňujúcich  návrhov boli  schválené  Podmienky na  prijatie  na  štúdium
študijných programov uskutočňovaných na FMFI UK v akademickom roku 2020/2021. Senát
ďalej  prijal  uznesenie,  ktorým  podľa  č.  50a  ods.  2  Študijného  poriadku  UK  ponechal
používanie  výkazov  o  štúdiu  (indexy)  v  rozsahu,  ktorý  určuje  platné  znenie  Študijného
poriadku FMFI UK.

Senát  schválil  Dodatok č.  1 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov a
v tajnom hlasovaní schválil návrh na vymenovanie členov disciplinárnej komisie.

Senát prerokoval návrh na akreditáciu konverzných bakalárskych študijných programov
bioinformatika,  dátová  veda,  fyzika,  obnoviteľné  zdroje  energie  a  environmentálna  fyzika
a študijného programu technická fyzika a odporučil ich Vedeckej rade FMFI UK schváliť.

F. Činnosť Predsedníctva AS FMFI UK (PAS)

Predseda AS:

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (od 11.06.2018, trvá)

Podpredsedovia AS:

(ZKAS)  doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD. (od 11.06.2018, trvá)

(ŠKAS)  Bc. Adam Štefunko (od 11.06.2018 do 31.05.2019)

(ŠKAS)  Mgr. Ondrej Tóth (od 17.06.2019, trvá)

Predsedovia stálych komisií AS:

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. (od 11.06.2018, trvá)

prof. RNDr. Ján Filo, CSc. (od 11.06.2018, trvá)

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. (od 11.06.2018, trvá)

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (od 11.06.2018 do 31.01.2019)

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. (od 11.03.2019, trvá)

Podpredseda študentskej komory AS:

Mgr. Ondrej Tóth (od 11.06.2018 do 31.05.2019)
Boris Bobáľ (od 17.06.2019, trvá)

PAS zasadalo dvanásťkrát.  PAS zabezpečovalo obsahovú a organizačnú prípravu riadnych
zasadnutí  AS.  Do  kompetencie  PAS  patrilo  tiež  vyhlásenie  a príprava  doplňujúcich  a
dodatočných  volieb  do  AS  FMFI  UK  a schvaľovanie  harmonogramu  zasadnutí  AS  a ich
predbežný  program.  Predsedovia  komisií  AS  informovali  o problémoch  diskutovaných  na
zasadnutí  komisií  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. 

G. Činnosť stálych komisií AS FMFI UK

V hodnotenom období pracovali štyri stále komisie AS FMFI UK: komisia pre hospodárenie
a rozvoj  (KHaR,  predseda  T.  Plecenik),  koncepčná  a právna  komisia  (KaPK,  predsedovia
D. Ševčovič  a  J.  Pekár),  mandátová  komisia  (MK,  predseda  J.  Janáček)  a pedagogická
komisia  (PK,  predseda  J.  Filo).  V každej  komisii  boli  zástupcovia  študentov  a taktiež
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nečlenovia  AS,  ktorí  majú  skúsenosti  v danej  oblasti  a boli  väčšinou  pre  prácu  komisií
a posudzovaní návrhov predkladaných na zasadnutia AS prínosní. 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK

Predseda komisie:
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. (od 11.06.2018)

Členovia komisie:
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. (od 24.09.2018)
Erika Lettrichová (podpredsedníčka) (od 24.09.2018)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (od 24.09.2018)
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. (od 24.09.2018 do 31.01.2019)
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. (nečlen AS, od 22.10.2018)
RNDr. Richard Ostertág, PhD. (nečlen AS, od 22.10.2018)
Ján Krnáč (od 28.01.2019)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (od 11.03.2019)

Komisia pre hospodárenie a rozvoj (KHaR) zasadala štyrikrát.  Na zasadnutiach komisie sa
zúčastňovali dekan prof. D. Ševčovič a tajomníčka fakulty M. Sandanusová.

Na  zasadnutí  dňa  15.10.2018  komisia  posudzovala  priebežné  čerpanie  dotačných
a nedotačných  prostriedkov  fakulty  k 30.9.2018.  Diskusia  bola  zameraná  okrem iného  na
čerpanie  mzdového  fondu  dekanátu,  čerpanie  fondu  dekana,  čerpanie  „fondu  obnovy“  a
spôsobu  účtovania  financií  zo  zostatkového  účtu.  Komisia  v  tajnom hlasovaní  zvolila  za
podpredsedníčku komisie E. Lettrichovú.

Na  zasadnutí  dňa  21.01.2019  komisia  hodnotila  celkové  čerpanie  dotačných
prostriedkov  z fakultných  fondov  za  rok  2018,  ktoré  komentoval  prodekan  prof.  P.  Kúš
a tajomníčka  fakulty  M.  Sandanusová.  Komisia  posudzovala  vyhodnotenie  Konkretizácie
dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2018 a odporučila ho AS schváliť.

Na zasadnutí dňa 08.04.2019 predložil dekan Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty
na rok 2019. Dekan upozornil, že je trvalá skupina katedier, ktoré v zmysle metodiky dostanú
1,1-násobok  tarifných  platov  a  druhá  skupina  „bohatších“  katedier  dostáva  1,5-násobok
tarifných platov. Nie je to celkom zdravý jav a bude potrebné korigovať metodiku. Oproti
minulým rokom fakulta  má menšie  výkony v zahraničných projektoch, pretože dva veľké
projekty boli ukončené. V diskusii M. Grajcar upozornil, že je nespravodlivé započítavanie
hromadných publikácii (CERN) a metodika neprihliada na kvalitu publikácii (impakt faktory,
kvartily).  Komisia  napokon  odporučila  schváliť  rozdelenie  dotácie  pracoviskám  fakulty.
Komisia posudzovala Rozpočet FMFI UK na rok 2019. M. Grajcar vzniesol pripomienku, že
rozpočtovať sa majú všetky prostriedky, aj tie, ktoré sú na zostatkovom účte, s čím nesúhlasil
J.  Janáček,  lebo  je  to  v  spore  s  rozpočtovými  pravidlami.  Komisia  odporučila  Rozpočet
príjmov a výdavkov FMFI UK na rok 2019 schváliť.

Na zasadnutí dňa 21.05.2019 komisia hodnotila konkretizáciu dlhodobého zámeru na
rok 2019. Ďalej hodnotila a odporučila schváliť Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za
rok 2018. Konštatovala, že senát by mal byť informovaný o presunoch prostriedkov medzi
fakultami UK a medzi podprogramami 07711 a 0712 01. 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK

Predseda komisie:
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. (od 11.06.2018 do 31.01.2019)
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. (od 11.03.2019)
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Členovia komisie:
Boris Bobáľ (podpredseda) (od 24.09.2018)
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. (od 24.09.2018)
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (nečlen AS, od 24.09.2018)
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD. (od 24.09.2018)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (od 24.09.2018)
Mgr. Juraj Tekel, PhD. (od 24.09.2018)

Pedagogická komisia AS FMFI UK

Predseda komisie:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.  (od 11.06.2018)

Členovia komisie:
RNDr. Andrej Blaho, PhD. (od 24.09.2018)
Mgr. Askar Gafurov (nečlen AS, od 22.10.2018)
doc. RNDr. František Kundracik, CSc. (od 24.09.2018)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (nečlen AS)
Bc. Adam Štefunko (od 24.09.2018)
Mgr. Ondrej Tóth (od 24.09.2018)
RNDr. Michal Winczer, PhD. (podpredseda) (od 15.10.2018)

Koncepčná a právna komisia (KaPK) zasadala päťkrát, z toho trikrát spoločne s PK. 
Dňa 15. 10. 2018 na spoločnom zasadnutí s PK komisia posudzovala návrh školného

a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2019/2020.
Obidve komisie odporučili materiál schváliť. Komisie ďalej hodnotili návrh Disciplinárneho
poriadku FMFI UK pre študentov a rokovacieho poriadku tejto komisie. Komisie odporučili
návrhy oboch vnútorných predpisov schváliť.  V Dodatku č.  7  k Organizačnému poriadku
FMFI UK bol predložený návrh na zmenu názvu rezortu prodekana (prodekan pre bakalárske
a  magisterské  štúdium) a v diskusii  sa  posudzoval  názov  novej  didaktickej  katedry.
Prodekanka K. Rostas predložila  štyri  alternatívy názvu, dve z nich komisie  konsenzuálne
neodporučili. Definitívny názov katedry bol následne dekanom predložený na zasadnutí pléna
AS. KaPK zvolila za podpredsedu B. Bobáľa a PK zvolila za podpredsedu M. Winczera.

 Na samostatnom zasadnutí  dňa 21.01.2019 bol hodnotený návrh Zásad rigorózneho
konania na FMFI UK, ktorý doplnil a zmenil ustanovenia Zásad rigorózneho konania na UK
pre  potreby  špecifík  rigorózneho  konania  na  fakulte.  Zavedený  bol  inštitút  konzultanta
rigoróznej práce, komisia upravila ustanovenia o publikovaní rigoróznej práce vo vedeckom
časopise,  ktoré  predpis  nepovažuje  za  podmienku  pre  jej  obhajobu.  Komisia  ďalej
posudzovala  Dodatok č.  1 k Štipendijnému poriadku FMFI UK, v ktorom boli  zosúladené
ustanovenia  s novelami  zákona o vysokých školách.  Komisia  odporučila  schváliť  Dodatok
č. 1 k Poriadku voľby kandidáta na dekana, ktorý bol zameraný na aplikovanie skúseností
a praxe z volieb kandidáta na dekana na fakultách UK. Napokon komisia odporučila schváliť
vyhodnotenie Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2018.

Na  samostatnom  zasadnutí  dňa  04.03.2019  komisia  posudzovala  Dodatok  č.  8
k Organizačnému poriadku FMFI UK, v ktorom bolo upravené postavenie stážistov a post-
doktorandov,  zmeny v pôsobnosti  prodekanov a zrušenie  mzdovej  komisie  ako poradného
orgánu  dekana.  Prodekan  pre  informačné  technológie,  vzťahy  s verejnosťou  a spoluprácu
s praxou  doc.  M.  Homola  podrobne  informoval  komisiu  o uskutočňovaných  aktivitách
a plánovaných  činnostiach  v oblasti  propagácie  fakulty  a  podpory  start-upov.  Členovia
komisie  odporučili  prodekanovi  niektoré  nové  aktivity.  V diskusii  bola  hodnotená  úloha
študentskej ankety a posudzované boli hlavné príčiny trendu maturantov odchádzať študovať
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do ČR. Dodatok č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK bol odporučený na schválenie
v pléne AS.

Dňa 08.03.2019 KaPK a PK na spoločnom zasadnutí pripomienkovali návrh Študijného
poriadku UK. Pripomienky sú podrobne uvedené v zápisnici zo zasadnutia.

Na ďalšom spoločnom zasadnutí  KaPK a PK dňa 17.05.2019 prodekanka K. Rostas
predložila  Podmienky  na  prijatie  na  štúdium  študijných  programov  uskutočňovaných  na
FMFI UK v akademickom roku 2020/2021. Podporený bol pozmeňujúci návrh M. Winczera,
ktorý  rozšíril  možnosti  automatického  prijatia  uchádzačov  o štúdium,  ktorí  boli  aktívni
v súťažiach,  korešpondenčných seminároch a iných aktivitách.  Komisie  odporučili  schváliť
Výročnú  správu  o činnosti  FMFI  UK  za  rok  2018  s pripomienkami.  V Konkretizácii
dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na rok 2019 členovia komisií odporučili doplniť úlohu
o nutnosti posilniť diskusiu medzi garantmi, vyučujúcimi a študentami a zriadiť oddychové
zóny pre študentov. V Dodatku č. 1 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov boli
upravené ustanovenia o funkčnom období členov disciplinárnej komisie z radov študentov a
precizovanie spôsobu podávania podnetov na začatie disciplinárneho konania. V Dodatku č. 4
k Študijnému poriadku UK je obsiahnuté ustanovenie o zrušení výkazov o štúdiu (indexov).
Vedenie  fakulty  odporučilo  dekanovi  ponechať  indexy  ako  povinný  doklad  o  štúdiu  na
fakulte.  Prodekanka K.  Rostas  informovala,  že  otázka  používania  indexov bude opätovne
otvorená pri schvaľovaní nového Študijného poriadku FMFI UK.

Pedagogická komisia  (PK)  zasadala  štyrikrát,  pričom tri  zasadnutia  boli  spoločné s KaPK
(prehľady zasadnutí sú preto uvedené v predchádzajúcich odsekoch správy).

Na  samostatnom  zasadnutí  dňa  21.01.2019  komisia  odporučila  schváliť  Zásady
rigorózneho  konania  na  FMFI  UK  a Dodatok  č.  1  k Štipendijnému  poriadku  FMFI  UK.
Komisia  sa  oboznámila  s návrhom  bakalárskeho  študijného  programu  dátová  veda
a magisterského študijného programu technická fyzika. V tejto súvislosti sa členovia komisie
v diskusii  zamerali  na  zabezpečenie  výučby  v  týchto  programoch.  O.  Tóth  upozornil  na
existenciu  nerovnomerného  pedagogického  zaťaženia  doktorandov.  Komisia  požiadala
prodekana pre doktorandské štúdium,  aby sa v spolupráci  s vedúcimi  katedier  problémom
zaoberal.

Mandátová komisia AS FMFI UK

Predseda komisie:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.  (od 11.06.2018)

Členovia komisie:
RNDr. Martina Bátorová, PhD.  (od 11.06.2018)
Mgr. Ľubomíra Kožehubová (podpredseda) (od 11.06.2018)
Bc. Adam Štefunko  (od 11.06.2018)
doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD. (podpredseda) (od 11.06.2018 do 31.01.2019)
Mgr. Ondrej Tóth (od 11.06.2018)
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (od 01.02.2019 do 10.03.2019)
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. (od 11.03.2019)

Mandátová  komisia  (MK) zasadala  sedemkrát.  MK  posudzovala  úplnosť  a oprávnenosť
zoznamov  voličov  pre  voľby  všetkých  druhov  do  samosprávnych  akademických  orgánov
a prerokúvala harmonogram volieb do AS FMFI UK a AS UK. Komisia overovala platnosť
volieb  do  AS  FMFI  UK  a posudzovala,  či  celkový  priebeh  bol  v  súlade  s vnútornými
predpismi. Komisia vyhlasovala nastúpenie náhradníkov. 
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Na zasadnutí dňa 04.03.2019 komisia posudzovala návrh Dodatku č. 3 k Rokovaciemu
poriadku AS FMFI UK a odporučila ho schváliť.

H. Činnosť Študentskej komory AS FMFI UK

ŠKAS FMFI UK mal rozsiahle  aktivity,  ktorými chcel  zaujať študentov nielen vo voľno-
časových aktivitách, ale aj v aktivitách nasmerovaných k naplneniu hlavného poslania fakulty.
Zasadnutia  ŠKAS  boli  organizované  podľa  potreby.  V zverejňovaných  zápisniciach  sú
uvedené informácie o plánoch, návrhoch a stave rozpracovaných aktivít. 

Začiatok akademického roka bol pre ŠKAS výzvou. V riadnych voľbách konaných v dňoch
14.05.-15.05.2018 sa uchádzali o členstvo len traja študenti. Počas prvých mesiacov zimného
semestra mal ŠKAS dovedna 5 členov. 

Zuzana  Halgašová  udržovala  časť  stránky  fakulty  zameranú  na  aktivity  ŠKAS
(https://zona.fmph.uniba.sk/skas/).  Treba  skonštatovať,  že  údržba  stránky  (jej  priebežná
aktualizácia, pridávanie zápisníc a informácií o činnosti ŠKAS) bola robená sporadicky, resp.
s niekoľkotýždňovým  omeškaním.  Pozitívne  môžeme  hodnotiť  komplexnosť  a rozsiahlosť
zápisníc ŠKAS. 

Treba zdôrazniť, že nie všetci členovia ŠKAS rovnako participovali na aktivitách, ktoré
ŠKAS  vyvíjal.  Medzi  najaktívnejších  členov  patrili  Viktor  Baniar,  Boris  Bobáľ,  Jaromír
Mikulec, Adam Štefunko (predseda ŠKAS) a Mária Zelenayová. 

Na zasadnutiach AS FMFI UK členovia ŠKAS pripomienkovali materiály predkladané
dekanom fakulty a prodekanmi fakulty,  aktívne participovali  na organizačnom zabezpečení
doplňujúcich  a dodatočných  volieb  do  orgánov  akademickej  samosprávy  (ŠKAS,  AS UK
a ŠRVŠ) v októbri 2018 a riadnych voľbách do ŠKAS v máji 2019. Treba poznamenať, že
študenti mali zastúpenie vo všetkých komisiách v rámci AS FMFI UK, čím prispeli k diskusii
a vylepšeniu predkladaných materiálov. 

Na zasadnutiach ŠKAS sa členovia navzájom oboznamovali s jednotlivými materiálmi
a závermi  rokovaní  jednotlivých komisií  AS, konzultovali  myšlienky,  ako zlepšiť  celkový
pobyt na v priestoroch fakulty a štúdium na fakulte, pripravovali akcie, workshopy, prednášky
a pod.  Na  niektorých  zasadnutiach  bol  prítomný  aj  dekan  fakulty,  členovia  ŠKAS  mali
možnosť konzultovať rôzne problémy študentov, ktoré sa spájajú so štúdiom a pobytom na
fakulte, napr. používanie výkazov o štúdiu (indexov), študentská anketa, relax priestory pre
študentov a pod. 

Medzi  najvýznamnejšie  aktivity  ŠKAS  možno  spomenúť  spoluúčasť  na  organizácii
prváckeho  týždňa,  zaobstaranie  tričiek  s potlačou  znaku  fakulty,  aktualizáciu  príručky
„Matfyzákov sprievodca po galaxii“ oboznámenie prvákov s priestormi fakulty a organizácia
tradičnej  prehliadky  Bratislavy.  V priebehu  októbra  2018  poslali  všetkým  prvákom
prostredníctvom  mailovej  komunikácie  formulár,  ktorého  hlavným  cieľom  bolo  zistiť
postrehy a námety na zlepšenie „prváckeho týždňa“ do budúcnosti. 

Členovia  ŠKAS sa  aktívne  zapojili  do  organizácie  Beánie  FMFI  UK.  Úspešný  bol
vianočný matfyzácky punč a kapustnica a tradičná tombola, akcie sa zúčastnilo približne 250
až  300  študentov.  Prispeli  k organizácii  Dňa  otvorených  dverí,  propagovali  fakultu  cez
sociálne siete prostredníctvom Facebookovej stránky „MatFyz je In“.

Medzi  ďalšie  činnosti  ŠKAS  treba  spomenúť  organizovanie  akcie  Mini-Erasmus
v spolupráci  s vedením  fakulty  (prodekan  T.  Vinař  a prodekanka  K.  Rostás),  vedúcou
propagačného oddelenia fakulty S. Gažákovou a občianskym združením Future Generation
Europe.  Vybraní  študenti  dostali  možnosť  sa  na  tri  dni  ocitnúť  v koži  vysokoškoláka;
zúčastniť  sa  riadneho  vyučovacieho  procesu,  navštíviť  laboratória,  lezeckú  stenu.  Po
„výučbe“ bol pre účastníkov organizovaný popoludňajší program. 
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V prvej polovici akademického roka ŠKAS organizoval diskusie s rôznymi odborníkmi
z praxe,  resp.  zo  zaujímavých  tém,  ktoré  by  mohli  študentov  zaujať,  napr.  diskusia
s Ľubomírom  Dragom  -  „Ako  si  napísať  úspešný  životopis“  (organizoval  Ondrej  Tóth),
diskusia s doc. RNDr. Danielom Olejárom, PhD. (prorektorom pre informačné technológie)
a Marekom Šebom - „Čo nám môže ponúknuť vysoká škola?“ (organizoval Adam Štefunko).
V rámci letného semestra bola organizovaná diskusia s RNDr. Jaroslavom Varcholom, PhD. -
diskusia na tému: „Čo je realita?“ (organizovala Mária Zelenayová).

ŠKAS  v nasledujúcom  akademickom  roku  čakajú  nové  výzvy.  ŠKAS  participoval
a spracoval myšlienku orientačných tabúľ, ktoré by mali sprehľadniť a zjednodušiť orientáciu
na fakulte pre návštevníkov a študentov fakulty. Zriadenie nových (spoločensko-pracovných)
miestností  externými  spoločnosťami  predstavovalo  novú  aktivitu  prodekana  M.  Homolu,
pričom  ŠKAS  dostal  ponuku  participovať  na  týchto  projektoch.  Taktiež  sa  nadviazala
spolupráca  pri  tvorbe  novej  smernice  dekana  o  organizačnom  zabezpečení  a  priebehu
študentskej ankety, spolupráca na posudzovaní komentárov v študentskej ankete či vytvorení
propagačných materiálov fakulty (tričká, mikiny, nálepky a pod.). 

Aktivity  študentskej  komory  AS  podporil  dekan  a  Vedenie  FMFI  UK,  ktorí  jej
v rozpočte fakulty pridelili finančné prostriedky, ktorých výška pokrýva finančné nároky na
podujatia organizované ŠKAS.

I. Záver

Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom akademického senátu za prácu,
ktorú vykonali  v prospech fakulty od 01.06.2018 do 31.06.2019. AS prerokoval a schválil
množstvo vnútorných predpisov fakulty a ich dodatkov, komisie AS významne pomohli pri
konečnom schvaľovacom procese pléna senátu. Aktivity senátu,  všetky vnútorné predpisy,
zmeny  v zložení  senátu,  zápisnice  z rokovania  pléna  senátu,  predsedníctva  a komisií  boli
zverejňované na webe fakulty. Každý pracovník fakulty a študent mal možnosť oboznámiť sa
s činnosťou senátu a jeho uzneseniami. 

Výsledok ostatných  riadnych  volieb  do  ZKAS v máji  2018,  keď 12 senátorov  bolo
zvolených z minulého volebného obdobia, dáva predpoklad kontinuity a prenosu skúseností
do  9. volebného  obdobia  2018 - 2022.  Osem  nových  senátorov  ZKAS  bude  mať  dobrú
možnosť pokračovať v nastúpenom trende a určite bude prinášať aj nové impulzy. 

Počas hodnoteného obdobia sa podarilo nájsť členov ŠKAS, členov Študentskej časti
AS  UK  a delegátov  ŠRVŠ  zastupujúcich  FMFI  UK,  ktorí  obetovali  svoj  čas  a pohodlie
a vykonali množstvo práce nad rámec, ktorý im stanovujú zákony a vnútorné predpisy. Preto
im treba osobitne poďakovať.

Spolupráca  a vzájomné  rešpektovanie  medzi  AS,  novozvoleným  dekanom  a novým
vedením fakulty podmienilo výsledok, že obdobie jún 2018 - jún 2019 možno charakterizovať
ako veľmi úspešné.

V Bratislave 13.12.2019

Spracovali: S. Ševčík, R. Kysel, B. Bobáľ

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