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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  06.07.2021 

 

Z á p i s n i c a  

z 22. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 24. 05. 2021 v posluchárni B 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Bátorová, Bohdal, Černeková, Demetrian, Filo, Grajcar, Janáček, Klas, Kožehubová, Kundracik, 

Mačaj, Pardubská, Pekár, Ševčík, Škoviera, Tekel, Winczer 

študentská komora  

Bobáľ, Csiba, Eckerová, Krnáč, Omasta, O. Tóth 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká  komora 

Blaho, Kočvarová, Plecenik 

študentská komora  

Agarský, König, Lettrichová, Otruba 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

--- 

študentská komora  

--- 

 

Pozvaní hostia: 

Ševčovič (dekan FMFI UK), Jajcay, Kúš (do 14.37 hod.), Rostás, J. Tóth (prodekani FMFI UK) 

Sandanusová (tajomníčka FMFI UK, do 14.55 hod.) 

Kysel (zástupca fakulty v AS UK a tajomník AS FMFI UK) 

 

Hostia: 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie. 

3. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty. 

4. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ. 

5. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2020. 
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6. Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020. 

7. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2021. 

8. Návrh na zmenu v zložení Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov. 

9. a) Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú komoru. 

b) Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

10. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku FMFI UK. 

11. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho  

štúdia FMFI UK. 

12. Rôzne. 

13. Záver. 

 

Začiatok zasadnutia: 14.07 hod. 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie Akademického senátu FMFI UK otvoril a viedol predseda AS S. Ševčík, ktorý privítal 

prítomných členov AS, dekana D. Ševčoviča, prodekanov R. Jajcaya, P. Kúša, K. Rostás a J. Tótha, 

tajomníčku fakulty M. Sandanusovú a tajomníka AS R. Kysela. Osobitne privítal predsedníčku 

Akademického senátu UK prof. PhDr. Zlaticu Plašienkovú, PhD., ktorá sa ako hosť zúčastnila 

zasadnutia. 

 

Predseda AS pripomenul, že od posledného prezenčného zasadnutia AS v októbri 2020 uplynulo viac 

ako šesť mesiacov, počas ktorých AS päťkrát rokoval videokonferenčne. Je potrebné dúfať, že 

epidemiologická situácia umožní ďalšie zasadnutia AS, ako aj výučbu, konávať prezenčne. 

 

Predseda AS, konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 23 členov AS, z toho 6 členov študentskej 

komory AS (študentská komora AS je uznášaniaschopná pre vykonanie volieb podpredsedu 

študentskej komory AS). O ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí požiadali A. Blaho (mimo 

územia SR), J. Kočvarová (zdravotné dôvody), T. Plecenik (očkovanie), A. Otruba a E. Letrrichová 

(študijné dôvody), D. König (karanténa), I. Agarský (zasadnutie pracovnej skupiny akreditačnej 

agentúry). 

 

Predseda AS predložil návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov AS 

a pozvaných hostí, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. Súčasne navrhol, aby bol 

program zasadnutia doplnený o nový bod „9a“ s názvom „Voľba podpredsedu Akademického senátu 

FMFI UK za študentskú komoru“ a pôvodne navrhovaný bod „9“ bol označený ako bod „9b“. 

 

Podpredseda AS za študentskú komoru O. Tóth sa v súlade s čl. 5 ods. 6 písm. a) Rokovacieho 

poriadku AS ústnym vyhlásením do zápisnice vzdal funkcie podpredsedu AS. Vzdanie sa funkcie 

odôvodnil obmedzenými časovými možnosťami vykonávať túto funkciu (príprava dizertačnej práce 

a iné povinnosti do skončenia doktorandského štúdia v septembri 2021). Pôvodne sa výkon jeho 

funkcie podpredsedu AS mal skončiť riadnymi voľbami do študentskej komory AS v októbri 2020, 

ktoré sa však z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie nekonali. 

Predseda AS S. Ševčík sa O. Tóthovi v mene všetkých členov AS poďakoval za jeho pôsobenie 

vo funkcii podpredsedu AS za študentskú komoru a zaželal mu úspešné obhájenie dizertačnej práce. 

 

Predseda AS S. Ševčík informoval o situácii v študentskej komore AS. Podľa Zásad volieb do AS sa 

riadne voľby do študentskej komory AS konajú každý rok, obvykle v máji. V roku 2020 sa riadne 

voľby do študentskej komory AS na funkčné obdobie do 31. mája 2022 z dôvodu pandémie 

koronavírusu v máji 2020 nekonali. Na 15. riadnom zasadnutí AS dňa 29. júna 2020 boli riadne voľby 

do študentskej komory AS na funkčné obdobie do 31. mája 2022 vyhlásené na 13. a 14. októbra 2020, 

z dôvodu prerušenia prezenčnej výučby sa však voľby nemohli uskutočniť a dodatkom k Zásadám 
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volieb do AS boli odložené. V študentskej komore AS vznikla komplikovaná situácia, avšak všetkých 

10 mandátov členov študentskej komory AS je ku dňu konania zasadnutia AS obsadených. Dňa 

31. mája 2021 by malo uplynúť dvojročné funkčné obdobie ďalším piatim členom študentskej 

komory AS, na základe zákona č. 93/2020 Z. z. však funkčné obdobie bude naďalej plynúť (skončí 

sa posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, ak technické 

možnosti neumožňujú vykonanie riadnych volieb). Nejde o špecifikum FMFI UK, problémy 

s vykonaním riadnych volieb v aktuálnej pandemickej situácii majú aj akademické senáty na iných 

fakultách UK, ako aj Akademický senát UK (viacerým členom študentskej časti v júni 2021 zanikne 

členstvo v dôsledku skončenia štúdia). Vzniknutá situácia bola posudzovaná aj na zasadnutí 

Mandátovej komisie AS, pričom so súhlasom zástupcov študentskej komory AS sa navrhuje vyhlásiť 

riadne voľby do študentskej komory AS v októbri 2021 (dúfajúc, že riadne voľby sa budú môcť 

uskutočniť), a to na všetkých 10 mandátov. Predseda AS pripomenul, že funkčné obdobie členov 

zamestnaneckej komory AS sa končí 31. mája 2022. 

M. Demetrian sa opýtal, či sa riadne voľby do študentskej komory AS v októbri 2021 uskutočnia 

elektronicky. 

Predseda AS S. Ševčík odpovedal, že o možnostiach elektronických volieb prebehla na zasadnutí 

Mandátovej komisii AS diskusia. 

M. Grajcar sa opýtal, či sa už mimoriadna situácia v SR skončila (na jej skončenie sa viaže 

uplynutie funkčného obdobia členov AS). 

Predseda AS S. Ševčík a predseda Mandátovej komisie AS J. Janáček odpovedali, že sa skončil 

núdzový stav, mimoriadna situácia však naďalej trvá. 

 

Keďže iný návrh na zmenu alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS dal hlasovať 

o upravenom návrhu programu zasadnutia v znení pozmeňujúceho návrhu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 23 12 22 0 1 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 22. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 

24. mája 2021. 

 

 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie 

Za overovateľov zápisnice Predsedníctvo AS navrhlo Z. Černekovú a B. Eckerovú. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 23 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice RNDr. Zuzanu Černekovú, 

PhD. a Mgr. Barboru Eckerovú. 

 

Za členov volebnej komisie Predsedníctvo AS navrhlo M. Winczera (predseda), Ľ. Kožehubovú 

a O. Tótha. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 23 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Akademický senát FMFI UK volí volebnú komisiu v zložení:  

RNDr. Michal Winczer, PhD. (predseda), Mgr. Ľubomíra Kožehubová a Mgr. Ondrej Tóth. 
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Bod č. 3: Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty 

Informácie vedenia fakulty 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že o činnosti vedenia fakulty sú členovia AS pravidelne informovaní 

formou zápisníc. V oblasti projektu ACCORD sa podarilo finalizovať niektoré verejné obstarávania, 

ide o zásluhu prodekana P. Kúša a tajomníčky fakulty M. Sandanusovej. Dňa 26. apríla 2021 sa 

konalo zasadnutie Kolégia rektora UK, na ktorom boli za účasti štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR 

Ľudovíta Paulisa prerokované zásadné pripomienky UK k Plánu obnovy a odolnosti SR.  

 

Prodekan pre strategické projekty a rozvoj P. Kúš informoval o aktuálnom stave projektu ACCORD. 

Pesimistická verzia je, že MŠVVaŠ SR nespolupracuje, žiadosti o platbu meškajú 310 dní. Na 

základe podpísaných zmlúv s dodávateľmi majú byť faktúry preplácané maximálne do 120 dní, 

dodávatelia si môžu nárokovať penále za nezaplatené faktúry, prípadne si dodaný tovar vziať späť. 

Na základe výziev zo strany STU a UK prisľúbilo MŠVVaŠ SR rokovanie o problémoch projektu; 

rokovanie sa však ku dňu konania zasadnutia AS neuskutočnilo.  

Proces verejného obstarávania je časovo veľmi zdĺhavý. Verejné obstarávanie na opravu striech 

trvá už vyše 12 mesiacov, fakulte chýba rozhodnutie toho typu, aby mohla podpísať zmluvu. 

Účastníci obstarávania predložili ponuky za inej situácie s cenami stavebných materiálov (ceny ocele 

napríklad narástli o 80-90 %) a sú toho názoru, že verejné obstarávanie by sa malo zopakovať, čo by 

znamenalo katastrofu z hľadiska termínov projektu. Môže nastať situácia, že MŠVVaŠ SR 

uzatvorenie zmluvy s víťazom súťaže schváli, avšak víťaz súťaže zmluvu nepodpíše, prípadne ju 

podpíše, aby naspäť dostal zábezpeku, avšak vzápätí zmluvu vypovie. V prípade neuskutočnenia 

opráv striech a odstráneniu problémov so zatekaním by to znamenalo ohrozenie prevádzkyschopnosti 

fakulty v zimnom semestri akad. roka 2021/2022. Prodekan na záver svojho vystúpenia uviedol, že 

je z celej situácie znechutený. 

 

M. Grajcar sa opýtal, ako vzniknutá situácia ohľadom projektu ACCORD ovplyvňuje celkovú 

finančnú situáciu fakulty. 

Prodekan P. Kúš odpovedal, že fakulta má vysúťažené a zrealizované výmeny výťahov a nákup 

prístrojov. Pokiaľ ide o prístroje, ide o celkový objem približne 6 mil. €. Keďže však dodávatelia 

nevedia prístroje dodať v tomto kalendárnom roku, majú nárok na 40 % zálohovú platbu. Fakulta 

v tomto roku uhradí faktúry za výťahy. Za predpokladu, že víťaz súťaže na opravu striech od zmluvy 

neodstúpi a dokáže ju zrealizovať do konca kalendárneho roka (ide o 1,6 mil. €), fakulta v tomto roku 

musí uhradiť približne 2 mil. €, na ktoré má vytvorenú finančnú rezervu z hospodárenia minulých 

rokov a dokázala by preklenúť časové sklzy v uhrádzaní „ŽoP-iek“ zo strany MŠVVaŠ SR. V zložitej 

finančnej situácii sa však ocitla STU a PriF UK. Politické reprezentácie neplnia prísľuby o podpore 

projektu ACCORD, ktoré verejne deklarujú.  

Dekan D. Ševčovič doplnil, že vedenie fakulty robí všetko pre to, aby sa verejné obstarávanie na 

opravu striech dokončilo a oprava sa do jesenných mesiacov (obdobie dažďov) zrealizovala. Na 

opravu striech je naviazaná rekonštrukcia posluchární. V roku 2022 by potom fakulta financovala 

nákup prístrojov. Fakulte pomáhajú aj zámeny dotačných finančných prostriedkov fakulty za 

nedotačné finančné prostriedky JLF UK. 

 

Otázky na vedenie fakulty (tzv. ústne interpelácie) 

 

I. 

Finančný príspevok na stravovanie 

J. Janáček sa tajomníčky fakulty M. Sandanusovej opýtal, kedy bude zamestnancom fakulty  

umožnený výber medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravu.  

 

Tajomníčka fakulty M. Sandanusová odpovedala, že novela Zákonníka práce obsahuje prechodné 

ustanovenie, podľa ktorého do 31. decembra 2021 môže zamestnávateľ poskytovať zamestnancom 
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gastrolístky v prípade, že má zazmluvného dodávateľa gastrolístkov, čo je aj prípad UK. Záujem 

zamestnancov o poskytovanie príspevku na stravu bude zisťovaný prostredníctvom formulára 

v priebehu jesenných mesiacov, príspevok bude poskytovaný najskôr od 1. januára 2022. 

 

II. 

Forma štátnych skúšok a možnosti ubytovania na internátoch 

M. Csiba sa opýtal, akou formou sa budú na fakulte realizované štátne skúšky a či sa budú môcť 

študenti, ktorí sa zúčastnia na štátnych skúškach prezenčnou formou, ubytovať na internátoch. 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás odpovedala, že študenti boli o forme 

štátnych skúšok informovaní e-mailom, forma štátnych skúšok závisí na dohode študentov s garantmi 

študijných programov. Menný zoznam štátnicujúcich študentov fakulta zaslala na Rektorát UK. 

Štátnicujúci študenti, ktorí majú platný zmluvný vzťah s internátmi, môžu o svojom návrate na 

internát priamo komunikovať s príslušným internátom. 

 

(Zo zasadnutia sa z dôvodu iných pracovných povinností ospravedlnil prodekan P. Kúš.) 

 

 

Bod č. 4: Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 

S. Ševčík z pozície zástupcu fakulty v AS UK informoval, že v stredu 5. mája 2021 sa konalo 

11. riadne zasadnutie Akademického senátu UK formou videokonferencie, na ktorom 

• boli schválené nasledovné dokumenty: Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku UK 

(upravujúci tehotenské štipendiá), Dlhodobý zámer rozvoja UK na roky 2021-2027 a jeho 

konkretizáciu, Výročná správa o činnosti UK za rok 2020,  

• bol schválený návrh na vymenovanie Ing. arch. Matúša Valla (primátora hl. mesta SR 

Bratislavy) za člena Správnej rady UK, 

• za nového podpredsedu AS UK za študentskú časť bol zvolený Bc. Matej Gajdoš (PdF UK), 

pričom kandidoval aj A. Gafurov (získal 20 hlasov z 56 hlasujúcich, jeho protikandidát získal 

36 hlasov), 

• boli schválené zľavy z nájomného zo schémy Ministerstva hospodárstva SR, zľavy 

z nájomného mimo schémy Ministerstva hospodárstva SR (vrátane žiadosti nájomcu 

FUNWESTON, s.r.o., ktorý prevádzkuje stravovacie zariadenia a automaty na fakulte, 

o zníženie nájomného o 60 %) a žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku. 

 

S. Ševčík pripomenul, že UK na jeseň čaká schvaľovanie vnútorných predpisov upravujúcich 

vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (akreditačná rada, pravidlá na 

habilitácie a inaugurácie, pravidlá pre vytváranie a úpravu študijných programov, atď.). Čaká sa na 

pokyny SAAVŠ k vytváraniu vnútorných systémov kvality. Vnútorné predpisy upravujúce vnútorný 

systém zabezpečovania kvality schvaľuje Vedecká rada UK (resp. vedecká rada fakulty) po 

prerokovaní v Akademickom senáte UK (resp. akademickom senáte fakulty). 

 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že zástupcovia v RVŠ a ŠRVŠ J. Masarik a A. Gafurov sa zo 

zasadnutia ospravedlnili. 

 

 

Bod č. 5:  Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2020 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Výročná správa má tabuľkovú časť a textovú časť (táto 

časť bude súčasťou aj výročnej správy o činnosti fakulty za rok 2020). Materiál bol prerokovaný na 

zasadnutí Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS, na ktorom bolo položených množstvo otázok, ktoré 

boli zodpovedané ním ako dekanom a tajomníčkou fakulty M. Sandanusovou. Uviedol, že je 

pripravený odpovedať aj na prípadné ďalšie otázky členov AS. 
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Predseda AS S. Ševčík v úlohe spravodajcu informoval, že Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS 

prerokovala materiál na zasadnutí dňa 17. mája 2021. Po rozsiahlej diskusii s množstvom otázok 

komisia odporučila AS výročnú správu schváliť v znení editačných úprav. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 23 12 21 0 2 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za rok 

2020. 

 

 

Bod č. 6:  Správa o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre 

hospodárenie a rozvoj AS, je však pripravený odpovedať aj na prípadné otázky členov AS. 

 

Predseda AS S. Ševčík v úlohe spravodajcu informoval, že Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS 

prerokovala materiál na zasadnutí dňa 17. mája 2021 a odporučila ho AS zobrať na vedomie. Výnosy 

a náklady uvádzané v správe sú zároveň uvedené aj vo výročnej správe o hospodárení fakulty. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 23 12 22 0 1 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie Správu o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov 

FMFI UK na rok 2020. 

 

 

Bod č. 7:  Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2021 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Materiál bol prerokovaný na zasadnutí Komisie pre 

hospodárenie a rozvoj AS a pripravila ho tajomníčka fakulty M. Sandanusová. Uviedol, že je 

pripravený odpovedať na prípadné otázky členov AS. 

 

Predseda AS S. Ševčík v úlohe spravodajcu informoval, že Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS 

prerokovala materiál na zasadnutí dňa 17. mája 2021 a odporučila ho AS schváliť. K materiálu 

komisia nemala žiadne pripomienky. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

M. Grajcar predniesol návrh, aby fakulta poskytla mladým (čerstvo habilitovaným a inaugurovaným) 

docentom a profesorom finančný príspevok („štartovné“), napríklad na prístrojové vybavenie, 

vybavenie laboratórií a pod. Takýto systém funguje na západných univerzitách. Návrh predniesol aj 

na zasadnutí Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS, dekan prisľúbil si tento návrh premyslieť, 

požiadal ho preto o stanovisko k návrhu. 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že podmienkou na západných univerzitách pri výberových 

konaniach na miesta profesorov je aj to, aby na fakultu priniesli peniaze vo forme projektov. 

Odporučil by skôr ísť cestou celofakultnej investičnej výzvy, v rámci ktorej je možné zvážiť 

zavedenie osobitnej kategórie vekovo mladších docentov a profesorov. Nepodporuje však paušálne 
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prispievanie mladším docentom a profesorom vo forme „štartovného“ tak, ako to navrhol M. Grajcar. 

Pripomenul, že podmienkou na habilitovanie sa je aj účasť v projektoch, v prípade inauguračného 

konania vedenie projektov. 

M. Grajcar reagoval, že na fakulte nebola kapitálová výzva viac ako 10 rokov, podstatné je 

umožniť tvorivým zamestnancom fakulty nakúpiť si prístroje cez kapitálové výdavky. 

Dekan D. Ševčovič požiadal AS o akceptovanie stavu, že v roku 2021 fakulta potrebuje mať 

finančnú rezervu na projekt ACCORD. V roku 2022, po vyjasnení situácie s plynulosťou preplácania 

žiadostí o platbu (tzv. ŽoP-ky), by bolo možné uvoľniť na investičnú výzvu 300 tis. €. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 23 12 22 0 1 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2021. 

 

(Zo zasadnutia sa z dôvodu iných pracovných povinností ospravedlnila tajomníčka fakulty 

M. Sandanusová.) 

 

 

Bod č. 8:  Návrh na zmenu v zložení Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Podľa Disciplinárneho poriadku FMFI UK pre 

študentov sú členmi Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov spravidla vedúci odborných 

sekcií. P. Markoš prestal byť vedúcim Fyzikálnej sekcie, z tohto dôvodu sa navrhuje jeho nahradenie 

v disciplinárnej komisii P. Babincom. Disciplinárna komisia sa zároveň dopĺňa o nových členov 

z radov študentov (A. Goga, D. Mészáros - dvojročné funkčné obdobie do 31. mája 2023; 

E. Lettrichová nahradí D. Königa na funkčné obdobie do 31. mája 2022). Účinnosť zmien v zložení 

disciplinárnej komisie sa navrhuje od 1. júna 2021. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. 

 

Prebehlo tajné hlasovanie o návrhu dekana na odvolanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre 

študentov. Výsledky tajného hlasovania vyhlásil predseda volebnej komisie M. Winczer. Všetky 

odovzdané hlasovacie lístky (v počte 23) volebná komisia uznala za platné. 

Tajné hlasovanie č. 1 

Odvolanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

meno a priezvisko nominanta za proti zdržal sa prítomných kvórum výsledok 

prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc. 22 1 0 
23 16 

schválený 

Damián König 23 0 0 schválený 

 

Uznesenie č. 7: 

Akademický senát FMFI UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh dekana na odvolanie prof. 

RNDr. Petra Markoša, DrSc. a Damiána Königa z funkcie členov Disciplinárnej komisie 

FMFI UK pre študentov s účinnosťou ku dňu 31. mája 2021. 

 

Následne prebehlo tajné hlasovanie o návrhu dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie 

FMFI UK pre študentov. Výsledky tajného hlasovania vyhlásil predseda volebnej komisie 

M. Winczer. Z 23 odovzdaných hlasovacích lístkov volebná komisia uznala 22 hlasovacích lístkov 

za platné a 1 hlasovací lístok za neplatný. 
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Tajné hlasovanie č. 2 

Vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 

meno a priezvisko nominanta za proti zdržal sa prítomných kvórum výsledok 

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. 21 0 1 

23 16 

schválený 

Bc. Erika Lettrichová 22 0 0 schválený 

Mgr. Adrián Goga 22 0 0 schválený 

Mgr. Dušan Mészáros 22 0 0 schválený 

 

Uznesenie č. 8: 

Akademický senát FMFI UK tajným hlasovaním schvaľuje návrh dekana na vymenovanie  

I. 

prof. RNDr. Petra Babinca, CSc. za člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov na 

funkčné obdobie od 1. júna 2021 do 31. mája 2025, 

II. 

Bc. Eriky Lettrichovej za členku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov na funkčné 

obdobie od 1. júna 2021 do 31. mája 2022, 

III. 

Mgr. Adriána Gogu a Mgr. Dušana Mészárosa za členov Disciplinárnej komisie FMFI UK 

pre študentov na funkčné obdobie od 1. júna 2021 do 31. mája 2023. 

 

 

Bod č. 9a:  Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú 

komoru 

Predseda AS S. Ševčík vyzval členov študentskej komory AS na podávanie návrhov kandidátov na 

podpredsedu AS za študentskú komoru. 

 

O. Tóth navrhol za kandidáta B. Bobáľa. Svoj návrh odôvodnil zodpovednosťou a aktívnym  

prístupom navrhnutého kandidáta. B. Bobáľ vyjadril ústny súhlas s kandidatúrou.  

 

Do rozpravy k navrhovanému kandidátovi sa nikto neprihlásil. 

 

Prebehlo prvé kolo voľby. Výsledky tajného hlasovania vyhlásil predseda volebnej komisie 

M. Winczer. Všetky odovzdané hlasovacie lístky (v počte 6) volebná komisia uznala za platné. 

Tajné hlasovanie č. 3 

Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú komoru 

I. kolo 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1.  Bc. Boris Bobáľ 6 0 0 6 6 

 

Uznesenie č. 9: 

Študentská komora Akademického senát FMFI UK tajným hlasovaním volí Bc. Borisa Bobáľa 

za podpredsedu Akademického senátu FMFI UK. 

 

 

Bod č. 9b:  Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

Predseda AS S. Ševčík vyzval členov študentskej komory AS na podávanie návrhov kandidátov na 

podpredsedu študentskej komory AS. 
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B. Bobáľ navrhol za kandidáta M. Csibu, ktorý vyjadril ústny súhlas s kandidatúrou.  

 

Do rozpravy k navrhovanému kandidátovi sa nikto neprihlásil. 

 

Prebehlo prvé kolo voľby. Výsledky tajného hlasovania vyhlásil predseda volebnej komisie 

M. Winczer. Všetky odovzdané hlasovacie lístky (v počte 6) volebná komisia uznala za platné. 

Tajné hlasovanie č. 4 

Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

I. kolo 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1.  Martin Csiba 6 0 0 6 6 

 

Uznesenie č. 10: 

Študentská komora Akademického senát FMFI UK tajným hlasovaním volí Martina Csibu za 

podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

 

Predseda AS S. Ševčík zablahoželal novým reprezentantom študentskej komory AS k zvoleniu do 

funkcií a požiadal ich, aby vo funkciách preklenuli zostávajúce obdobie do riadnych volieb do  

študentskej komory AS v októbri 2021. 

 

 

Bod č. 10:  Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku FMFI UK 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Predmetom dodatku je zapracovanie aktuálnych zmien 

v nadradenej legislatíve (zavedenie tehotenských štipendií, vypustenie KAP ako podmienky pre 

priznávanie odborových štipendií). Keďže v aktuálnom školskom roku bola zrušená externá časť 

maturitnej skúšky z matematiky, prechodným ustanovením sa navrhuje upraviť kritériá pre 

priznávanie odborového štipendia študentom prvého roku bakalárskeho štúdia (rovnakým spôsobom, 

ako sa to udialo dodatkom k štipendijnému poriadku v júni 2020). 

 

Predseda Koncepčnej a právnej komisie AS J. Pekár informoval, že komisia prerokovala materiál na 

zasadnutí dňa 17. mája 2021 a odporučila ho AS schváliť v znení pripomienky k zneniu čl. 5 

(pripomienku dekan ako predkladateľ materiálu akceptoval). 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

Pripomenul, že ide o vnútorný predpis fakulty a na jeho schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina 

všetkých členov AS (čl. 29 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS) 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 23 16 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 11: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku FMFI UK.  

 

 

Bod č. 11:  Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia 

a rozširujúceho štúdia FMFI UK 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Pripomenul, že fakulta sa druhým rokom intenzívnejšie 

podieľa na poskytovaní programov ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. V ostatných 

mesiacoch prebieha na úrovni dekanov fakúlt vysokých škôl v SR intenzívnejšia komunikácia 
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s MŠVVaŠ SR vo veci takých legislatívnych zmien, aby doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) 

a rozširujúce štúdium (RŠ) mohli poskytovať len vysoké školy. 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás doplnila, že študijný poriadok pre DPŠ 

a RŠ bol schválený v máji 2020. Fakulta bude po prvýkrát poskytovať rozširujúce štúdium od 

septembra 2021. Pri schvaľovaní programov rozširujúceho štúdia a po otázkach uchádzačov o tento 

druh vzdelávania sa zistili mierne nedostatky študijného poriadku. Prodekanka poďakovala členom 

Koncepčnej a právnej komisie AS za konštruktívne prerokovanie dodatku, pripomienky komisie boli 

zohľadnené. 

 

Predseda Koncepčnej a právnej komisie AS J. Pekár informoval, že komisia prerokovala materiál na 

zasadnutí dňa 17. mája 2021 a odporučila ho AS schváliť v znení pripomienok (pripomienky dekan 

ako predkladateľ materiálu akceptoval). 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

J. Filo uviedol, že nepovažuje za vhodné písať dodatky k študijnému poriadku po každom semestri, 

lepšie by bolo počkať dva roky, kým budú programy DPŠ a RŠ bežať. 

Prodekanka K. Rostás odpovedala, že dodatok bolo potrebné vypracovať najmä pre to, aby bolo 

možné legálne prijať niektorých uchádzačov o rozširujúce štúdium. Keďže fakulta nemala s týmto 

druhom vzdelávania skúsenosti, pri príprave študijného poriadku v roku 2020 sa na niektoré prípady 

uchádzačov (napr. uchádzačov, ktorý majú kvalifikáciu na výučbu predmetu len pre druhý stupeň 

základnej školy a chcú si rozšíriť kvalifikáciu na výučbu predmetu aj pre strednú školu) nemyslelo. 

S. Ševčík doplnil, že na zasadnutí Koncepčnej a právnej komisie AS bolo konštatované, že ďalšie 

dodatky k študijnému poriadku budú predložené po tom, čo fakulta získa s poskytovaním DPŠ a RŠ 

skúsenosti. Predkladaný dodatok je predložený kvôli prijímaniu uchádzačov na RŠ. 

Dekan D. Ševčovič požiadal členov AS o podporu dodatku. Ak by fakulta neprijala niektorých 

uchádzačov na RŠ, uchádzači sa obrátia na metodické centrá (MPC), čo nie je v záujme fakulty. 

 

Predseda AS S. Ševčík pripomenul, že aktivity okolo DPŠ a RŠ zabezpečuje prodekanka K. Rostás, 

ide o mimoriadne záslužnú aktivitu. V mene AS jej preto vyjadril poďakovanie za prípravu 

programov DPŠ a RŠ. Po legislatívnej stránke dodatok pripravil tajomník AS R. Kysel. O programy 

DPŠ a RŠ fakulta eviduje zvýšený záujem napriek tomu, že si ich účastníci hradia. Poskytovanie 

programov DPŠ a RŠ je súčasťou plnenia poslania fakulty v oblasti didaktiky matematiky, fyziky 

a informatiky a poskytovania učiteľského štúdia. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. Pripomenul, že 

ide o vnútorný predpis fakulty a na jeho schválenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých 

členov AS (čl. 29 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS). 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 23 16 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 12: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku doplňujúceho 

pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK. 

 

 

Bod č. 12: Rôzne 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že 23. riadne zasadnutie AS je plánované na 28. júna 2021 

o 14.00 hod. v posluchárni B. Hlavnými bodmi programu budú: Výročná správa o činnosti FMFI UK 

za rok 2020, vyhlásenie riadnych volieb do študentskej komory AS a ďalšie materiály podľa potreby. 
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D. Pardubská uviedla, že dodatky k Štipendijnému poriadku FMFI UK a Študijnému poriadku 

doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK mali byť prerokované aj 

v Pedagogickej komisii AS. 

Predseda AS S. Ševčík sa za vzniknutú situáciu ospravedlnil, ako predseda AS materiály 

odporučil prerokovať v Koncepčnej a právnej komisii AS (pôvodne sa uvažovalo o spoločnom 

zasadnutí Koncepčnej a právnej komisie AS a Pedagogickej komisie AS, na ktorom mali byť 

prerokované aj podmienky prijatia na bakalárske štúdium na akademický rok 2022/2023, avšak 

prodekanka K. Rostás požiadala o odklad prerokovania tohto materiálu na júnové zasadnutie AS; 

z toho dôvodu sa spoločné zasadnutie komisií AS nekonalo).  

 

Predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. uviedla, že na zasadnutie prišla na 

základe srdečného pozvania predsedu AS S. Ševčíka, keďže ide o prvé prezenčné zasadnutie 

akademického senátu niektorej z fakúlt UK. Má záujem postupne navštíviť zasadnutia akademických 

senátov všetkých fakúlt UK, aby získala lepší prehľad o situácii na jednotlivých fakultách UK. Veľmi 

pozitívne hodnotí skutočnosť, že na zasadnutí AS je bod programu s informáciami zástupcov fakulty 

v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ. Personálne prepojenie medzi členstvom v AS fakulty a AS UK 

(D. Pardubská, S. Ševčík, B. Bobáľ) taktiež prispieva k lepšej informovanosti AS fakulty o činnosti 

AS UK. Zástupcovia FMFI UK v AS UK patria medzi najaktívnejšie vystupujúcich členov na 

zasadnutiach AS UK a komisií AS UK, čo môže vzbudzovať aj isté prirodzené „napätia“ (názorové 

nesúhlasy) zo strany niektorých členov AS UK a členov vedenia UK. Osobitne vyzdvihla pôsobenie 

S. Ševčíka ako predsedu Finančnej komisie AS UK a jeho dôslednú prípravu na zasadnutia komisie. 

Na záver svojho vystúpenia popriala všetkým členom AS úspešné ukončenie semestra.  

 

Predseda AS S. Ševčík poďakoval predsedníčke AS UK za povzbudivé slová. Uviedol, že sa môže 

pri výkone svojej funkcie spoliehať na maximálnu podporu zo strany zástupcov fakulty v AS UK. 

 

 

Bod č. 13: Záver 

Predseda AS S. Ševčík poďakoval členom akademického senátu, dekanovi, prodekanom 

a predsedníčke AS UK za účasť na prezenčnom zasadnutí a zasadnutie ukončil. 

 

Koniec zasadnutia: 15.36 hod. 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 

 
Zapísal: 

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

 

Overili: 

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. 

Mgr. Barbora Eckerová 

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z 22. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 24.05.2021. 

2. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2020 – textová časť. 

3. Výročná správa o hospodárení FMFI UK za rok 2020 – tabuľková časť. 
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4. Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2021. 

5. Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku FMFI UK. 

6. Štipendijný poriadok FMFI UK (úplné znenie). 

7. Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia 

FMFI UK. 

8. Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK (úplné 

znenie). 


