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Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu FMFI UK za 

obdobie od 1. júla 2020 do 30. júna 2021. 

 

 

Predkladateľ: 

 

Materiál vypracovali: 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

predseda AS FMFI UK predseda AS FMFI UK 

  

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

 tajomník AS FMFI UK 

  

 Bc. Boris Bobáľ 

 predseda ŠKAS FMFI UK 



 

 

Stanoviská orgánov AS FMFI UK  

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
odporúča schváliť s pripomienkami * 

(prerokované na spoločnom zasadnutí 04.10.2021) 

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 ----- 

* pripomienky Predsedníctva AS FMFI UK boli do materiálu zapracované 

 

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 volebného obdobia. Správu zverejní na webovom 

sídle FMFI UK najmenej na štyri roky. 
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Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.07.2020 do 30.06.2021 

(9. volebné obdobie 2018 - 2022) 

 
Činnosť AS FMFI UK sa v období od 01.07.2020 do 30.06.2021 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 

 

Činnosť AS FMFI UK v posudzovanom období negatívne zasiahla druhá vlna pandémie 

koronavírusu. Rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. svojím príkazom nariadil 

prerušenie prezenčnej formy výučby na UK, a to počnúc 5. októbrom 2020. V dôsledku toho 

nebolo možné uskutočniť riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné 

obdobie do 31. mája 2022, ktoré AS FMFI UK na svojom zasadnutí v júni 2020 vyhlásil na 

13. a 14. októbra 2020. Dodatkom č. 5 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK 

schválenými na 16. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 12. októbra 2020 prišlo k prerušeniu 

plynutia volebných lehôt vo fáze navrhovania kandidátov s tým, že plynutie volebných lehôt 

malo opätovne pokračovať po obnovení prezenčnej formy výučby, resp. kombinovanej formy 

výučby (časť vzdelávacích aktivít by sa uskutočňovala prezenčnou formou a časť dištančnou 

formou). Predpoklad, že v priebehu akademického roka 2020/2021 príde k obnoveniu 

prezenčnej formy výučby, sa ukázal ako „priveľmi optimistický“.  

V jesenných a zimných mesiacoch roka 2020, ale najmä v prvých mesiacoch roka 2021, 

sa epidemická situácia prudko zhoršila a bola obmedzená sloboda pohybu v dôsledku 

núdzového stavu. Povinná práca z domu („home office“), núdzový stav a limitované možnosti 

osobného stretávania zamestnancov a študentov v priestoroch fakulty významne komplikovali 

a z hľadiska času predlžovali prípravu materiálov na rokovanie AS FMFI UK. Obmedzenia 

vyplývajúce z druhej vlny koronavírusu a „únava“ z dištančnej výučby sa podpísali pod 

celkovú psychickú vyčerpanosť členov AS FMFI UK a členov Vedenia FMFI UK, v dôsledku 

čoho bolo viacero materiálov (pôvodne plánovaných na prerokovanie v letnom semestri akad. 

roka 2020/2021) presunutých do plánu riadnych zasadnutí AS FMFI UK v zimnom semestri 

akademického roka 2021/2022. 

Keďže nedošlo k uskutočneniu riadnych volieb do Študentskej komory AS FMFI UK na 

funkčné obdobie do 31. mája 2022 (v pôvodne plánovanom termíne 13. a 14. októbra 2020 

a ani počas celého akademického roka 2020/2021), piati členovia Študentskej komory AS 

FMFI UK, ktorým sa „riadne“ funkčné obdobie skončilo 31. mája 2020, pokračovali vo 

výkone svojich mandátov na základe § 108e ods. 1 zákona o vysokých školách (funkčné 

obdobie členov akademického senátu fakulty, ktoré uplynie v čase mimoriadnej situácie, 

núdzového stavu alebo výnimočného stavu, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho 

kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú 

zvoliť nových členov akademického senátu fakulty). 

Od 15. októbra 2020 bol vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR obmedzený 

počet osôb na hromadných podujatiach do tej miery, že nebolo možné uskutočňovať 

zasadnutia AS FMFI UK a jeho kolektívnych orgánov (predsedníctva a komisií) prezenčnou 

formou. Štyri riadne zasadnutia AS FMFI UK (7.12.2020, 8.2.2021, 29.3.2021 a 19.4.2021), 

mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 3.3.2021, ako aj zasadnutia Predsedníctva AS 

FMFI UK a komisií AS FMFI UK k prerokovaniu materiálov predložených na uvedené 



2 

zasadnutia AS FMFI UK, sa uskutočnili prostredníctvom videokonferencie. Zasadnutia AS 

FMFI UK prezenčnou formou sa konali až v závere letného semestra (24.5.2021 a 28.6.2021) 

v čase uvoľňovania protipandemických opatrení v dôsledku ústupu druhej vlny koronavírusu. 

V nadväznosti na pozitívne skúsenosti s dištančnou formou zasadnutí Predsedníctva AS 

FMFI UK a komisií AS FMFI UK bol na zasadnutí AS FMFI UK v júni 2021 schválený 

Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK, ktorým sa umožnilo konávať 

videokonferenčné zasadnutia kolektívnych orgánov AS FMFI UK aj mimo času krízovej 

situácie (v prípadoch, keď je táto forma ich zasadnutí účelná).  

 

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). Najdôležitejšími návrhmi dekana v oblasti vnútorných 

predpisov, ktorý AS prerokoval, bol Štatút Dočasnej akreditačnej rady FMFI UK a Pravidlá 

prijímacieho konania na FMFI UK (oba vnútorné predpisy sú súčasťou vnútorného systému 

kvality fakulty a schvaľuje ich Vedecká rada FMFI UK). Na návrh predsedu AS FMFI UK 

boli schválené nové Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK, ktoré rozširujú 

spôsoby vykonania tajného hlasovania vo voľbách do Akademického senátu FMFI UK 

o elektronické hlasovanie, kombinované hlasovanie (prezenčné hlasovanie na volebnom 

mieste a elektronické hlasovanie) a korešpondenčné hlasovanie. 

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 2020 

a schvaľoval Konkretizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021. 

Výročná správa o hospodárení FMFI UK a výročná správa o činnosti FMFI UK, rozpis 

delenia finančných prostriedkov 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 FMFI UK. Na každom zasadnutí AS FMFI UK 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. 

 

 

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. a 17.05.2018. 

 

Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa v posudzovanom období nekonali. Riadne 

voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2022 boli 

pôvodne stanovené na 13. a 14. októbra 2020. Prechodnými ustanoveniami Dodatku č. 5 

k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (schváleným na 16. riadnom zasadnutí 

AS FMFI UK dňa 12. októbra 2020) sa prerušilo plynutie lehoty na podávanie návrhov 
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kandidátov. Taktiež prišlo ku zmene dní konania volieb, a to z pôvodne určených dní  

13. a 14.10.2020 na stredu a štvrtok v druhom výučbovom týždni po obnovení prezenčnej 

metódy alebo kombinovanej metódy výučby. Keďže k obnoveniu prezenčnej metódy výučby 

počas celého akademického roka 2020/2021 nedošlo, prechodným ustanovením k novým 

Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK (schválenými na 23. riadnom zasadnutí 

AS FMFI UK dňa 28. júna 2021) boli tieto riadne voľby zrušené. Keďže 1. 6. 2021 uplynulo 

ďalším piatim členom Študentskej komory AS FMFI UK ich „riadne“ funkčné obdobie, 

v druhej polovici septembra 2021 Predsedníctvo AS FMFI UK, na ktorého prešla právomoc 

vyhlasovať riadne voľby do AS FMFI UK, vyhlási riadne voľby do Študentskej komory AS 

FMFI UK na všetkých 10 mandátov. 

 

 

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. 

 RNDr. Michal Winczer, PhD. 

 

➢ Členovia zastupujúci volebné obvody (VO): 

 

 VO Matematika (KAG, KAMŠ, KMANM, ODM KDMFI) 

 RNDr. Martina Bátorová, PhD. 

 RNDr. Róbert Bohdal, PhD. 

 RNDr. Michal Demetrian, PhD. 

 doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. 

 doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

 

 VO Fyzika (KAFZM, KEF, KJFB, KTF, ODF KDMFI) 

 prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. 

 RNDr. Matej Klas, PhD. 

 doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 Mgr. Juraj Tekel, PhD. 

 

 VO Informatika (KAI, KI, ODI KDMFI) 

 RNDr. Andrej Blaho, PhD. 

 RNDr. Zuzana Černeková, PhD. 

 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

 doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 

 

 VO Podporné katedry (KJP, KTVŠ) 

 Mgr. Ľubomíra Kožehubová 

 

K 30.06.2021 mala zamestnanecká komora AS 20 členov.  
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Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2018 - 31. 05. 2020): 

 Bc. Boris Bobáľ  (1mFJF) 

 Ján Krnáč  (4MMN)     (do 18.06.2021) 

 Erika Lettrichová  (1mEMM) 

 Mgr. Ondrej Tóth  (4dFKA)    (do 30.06.2021) 

 Mgr. Samuel Omasta  (4dFPL) 

 

Podľa § 113aj ods. 2 zákona o vysokých školách sa funkčné obdobie skončí uplynutím 

posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak počas 

tohto obdobia budú vykonané riadne voľby na nové funkčné obdobie, funkčné obdobie sa 

skončí dňom riadnych volieb. 

 

Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2019 - 31. 05. 2021): 

 Bc. Ivan Agarský  (1mINF) 

 Martin Csiba  (3BMF) 

Damián König  (3MMN)    (do 18.06.2021) 

 Mgr. Barbora Eckerová  (3dJSF) 

 Bc. Adam Otruba (1mEOM)   (od 21.09.2020) 

Bc. Adam Štefunko  (2mIKV)   (do 25.08.2020) 

 

K 01.07.2021 mala študentská komora AS 7 členov, 3 miesta boli uprázdnené. 

 

 

D. Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 

 

Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK (funkčné obdobie od 01.11.2019 do 31.10.2023): 

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM) 

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (KI) 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM) 

Bc. Boris Bobáľ (1mFJF) 

Mgr. Askar Gafurov (3dINF) 

 

Všeobecné voľby do AS UK sa konali v dňoch 15. a 16. októbra 2019. 

 

Členovia akademickej obce (AO) FMFI UK významne participovali na aktivitách 

Akademického senátu UK. Predsedom Finančnej komisie AS UK a súčasne členom 

Predsedníctva AS UK bol doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 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. Sebastián Ševčík, CSc., 

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. a RNDr. Róbert Kysel, PhD. V Komisii pre rozvoj 

a informačné technológie AS UK pracovali Mgr. Askar Gafurov a RNDr. Jaroslav Janáček, 

PhD. (nečlen AS UK). Členom Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK bol 

Mgr. Samuel Omasta (nečlen AS UK). V Pedagogickej a vedeckej komisii AS UK pracovali 

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. a Mgr. Askar Gafurov. V Právnej komisii AS UK pracoval 

Bc. Boris Bobáľ. Vo Volebnej a mandátovej komisii AS UK fakulta zastúpenie nemala. 
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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: 

 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 

FMFI UK zasielané členom AS FMFI UK dostatočne včas a zverejňované na webovom sídle 

FMFI UK. Zápisnice zo zasadnutí AS FMFI UK spolu s výpisom uznesení a výsledné znenia 

materiálov po schválení AS FMFI UK boli zverejňované na webovom sídle fakulty a úradnej 

výveske AS FMFI UK a boli tak dostupné pre všetkých členov akademickej obce fakulty 

a širokú verejnosť. 

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

a pri zasadnutiach zameraných na hospodárenie aj tajomníčka fakulty. S. Ševčík a R. Kysel 

pravidelne informovali o práci AS UK, A. Gafurov o činnosti ŠRVŠ a J. Masarik o činnosti 

RVŠ. Pravidelným bodom rokovaní AS FMFI UK boli informácie vedenia fakulty 

o aktuálnych aktivitách fakulty spolu s otázkami členov AS FMFI UK, členov AS UK 

zastupujúcich fakultu a zástupcov fakulty v RVŠ a ŠRVŠ na vedenie fakulty.  

Z každého zasadnutia AS FMFI UK bol zhotovený zvukový záznam (zo zasadnutí 

konaných videokonferenčne zvukovo-obrazový záznam), ktorý pomáhal zabezpečiť presnú 

písomnú formuláciu stanovísk uvádzaných v zápisniciach z rokovaní senátu. 

AS FMFI UK rokoval na siedmich riadnych zasadnutiach. Predseda AS FMFI UK 

zaraďoval jednotlivé body programu zasadnutí AS po prerokovaní v Predsedníctve AS 

FMFI UK na základe písomných návrhov dekana a prodekanov FMFI UK, vždy až po 

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

 

Na zasadnutiach AS FMFI UK boli prerokované nasledovné hlavné body: 

 

16. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 12.10.2020 

 

AS FMFI UK tajným hlasovaním schválil návrh dekana na vymenovanie RNDr. Kristíny 

Rostás, PhD. do funkcie prodekanky FMFI UK na druhé funkčné obdobie od 1. januára 2021 

do 31. decembra 2024 a súčasne schválil návrh na jej vymenovanie do funkcie predsedníčky 

Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov. Tajným hlasovaním bol schválený návrh 

dekana na vymenovanie dvoch členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov (prof. 

P. Markoš, E. Lettrichová). 

Predseda AS FMFI UK na návrh Mandátovej komisie AS FMFI UK predložil Dodatok 

č. 5 k Zásadám volieb do AS FMFI UK, ktorý riešil situáciu vzniknutú prerušením prezenčnej 

výučby na fakulte počas plynutia lehoty na podávanie návrhov kandidátov do riadnych volieb 

do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2022. Dodatkom sa 

prerušilo plynutie volebných lehôt v fáze navrhovania kandidátov a posunul sa termín konania 

volieb do času, keď bude obnovená prezenčná forma výučby. Senát dodatok schválil v znení 



6 

pozmeňujúceho návrhu (zmena konania riadnych volieb bola ponechaná na schvaľovanie 

v pléne AS FMFI UK). 

Senát schválil návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom fakulte 

v akademickom roku 2021/2022 a Dodatok č. 4 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre 

študentov (presnejšie vymedzenie okolností, za ktorých možno udeliť jednotlivé disciplinárne 

opatrenia - pokarhanie, podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia). 

Dekan predložil návrh Dodatku č. 10 k Organizačnému poriadku FMFI UK, ktorým sa 

precizovali články o sústave poradných orgánov dekana a pôsobnosti tajomníka fakulty. 

V rozprave bol podrobne diskutovaný spôsob navrhovania a schvaľovania členov Rady pre 

kvalitu fakulty. Senát dodatok schválil v znení navrhovanom dekanom. 

Senát schválil nové znenie Štatútu Knižničného a edičného centra FMFI UK 

a aktualizáciu prevádzkových poriadkov hospodársko-správnych a informačných pracovísk a 

súčastí fakulty so špecifickým postavením. 

V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty členovia senátu ústne 

interpelovali vedenie fakulty vo veci nového spôsobu akreditácie študijných programov, 

vraku auta na pozemku fakulty a predĺženiu nájomnej zmluvy na priestory jedálne. 

 

17. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 07.12.2020 

 

AS FMFI UK zobral na vedomie Správa o priebežnom čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho 

rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov FMFI UK k 30. septembru 2020, zobral na vedomie 

presun finančných prostriedkov vo výške 550 000 EUR z podprogramu 077 12 

(Vysokoškolská veda a technika) a prvku 077 12 01 (Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre 

výskum a vývoj) na podprogram 077 11 (Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a 

zabezpečenie prevádzky vysokých škôl) a taktiež zobral na vedomie zámenu dotačných 

finančných prostriedkov vo výške 550 000 EUR z podprogramu 077 12 (Vysokoškolská veda 

a technika) a prvku 077 12 01 (Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj) a 

dotačných finančných prostriedkov vo výške 193 600 EUR z podprogramu 077 11 

(Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl) za 

nedotačné finančné prostriedky JLF UK vo výške 743 600 EUR. 

Senát schválil rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020. V rozprave viacerí 

členovia senátu kritizovali neskoré predloženie rozpočtu a možné porušenie zákona 

o vysokých školách. Dekan D. Ševčovič vysvetlil výnimočné okolnosti, pre ktoré bolo možné 

vypracovať rozpočet výnosov a nákladov fakulty na rok 2020 až v závere kalendárneho roka. 

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

projektu ACCORD a priebehu jednotlivých verejných obstarávaní. Senát ústnu informáciu 

zobral na vedomie. 

Dekan predložil na prerokovanie návrh na zloženie dočasnej akreditačnej rady fakulty 

s funkčným obdobím do 31.3.2021. V rozprave viacerí členovia senátu vyjadrili nespokojnosť 

s oneskorením doručením materiálu a neprerokovaním návrhu v odborných sekciách. 

Diskutovala sa aj otázka právomocí dočasnej akreditačnej rady fakulty a jej vzťah k Dočasnej 

akreditačnej rady UK. Senát návrh dekana na zloženie dočasnej akreditačnej rady fakulty 

zobral na vedomie a súčasne požiadal prorektorku UK pre kvalitu, aby bol vnútorný predpis 

o zriadení Dočasnej akreditačnej rady UK, ktorý bol predložený na decembrové riadne 

zasadnutie AS UK, doplnený o články upravujúce spôsob vytvárania a pôsobnosť dočasných 

akreditačných rád fakúlt UK. 

V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty členovia senátu ústne 

interpelovali vedenie fakulty vo veci aktuálnych problémov fakulty (mimoriadne opatrenie 

v pravidlách štúdia vzhľadom na pandemickú situáciu, rozdelenie doktorandského študijného 

programu informatika, napojenie firmy OTYK invest, s.r.o. na kanalizáciu UK, koncepcia 
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financovania Študentského vývojového tímu, perspektívy rozvoja IKT na fakulte, katalóg 

externých prednášajúcich z praxe). Senát uznesením odporučil prodekanovi pre IT, vzťahy 

s verejnosťou a spoluprácu s praxou, aby sa zameral na riešenie prevádzkových otázok 

Študentského vývojového tímu s vyššou prioritou a súčasne požiadal prodekana pre IT, 

vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou, aby písomne informoval AS FMFI UK 

o strednodobých a dlhodobých perspektívach rozvoja informačno-komunikačných technológií 

na fakulte. 

 

18. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 08.02.2021 

 

Vzhľadom na termín 31.03.2021, do ktorého fakulta potrebovala predložiť na akreditáciu 

spojené doktorandské študijné programy podľa nových akreditačných štandardov, vznikla 

potreba vytvoriť Dočasnú akreditačnú radu FMFI UK a pripraviť zodpovedajúci vnútorný 

predpis fakulty. Dekan na zasadnutie predložil Štatút Dočasnej akreditačnej rady FMFI UK. 

Dočasná akreditačná rada fakulty mala mať 8 členov a jej členmi mali byť emeritní profesori, 

zástupca zamestnávateľov a zástupca študentov. V rozprave členovia senátu diskutovali 

o spôsobe kreovania dočasnej akreditačnej rady a právomociach dekana a kolektívnych 

samosprávnych orgánov fakulty (akademický senát, vedecká rada) v procese výberu členov 

dočasnej akreditačnej rady. Senát návrh Štatútu Dočasnej akreditačnej rady FMFI UK bez 

pripomienok a odporučil ho vedeckej rade fakulty schváliť. 

Senát prerokoval návrh vnútorného predpisu Pravidlá prijímacieho konania na 

FMFI UK bez pripomienok a odporučil ho vedeckej rade fakulty schváliť. Pravidlá 

prijímacieho konania boli v minulosti súčasťou študijného poriadku fakulty, pričom od 

septembra 2020 boli pravidlá vyčlenené zo študijného poriadku (ide o požiadavku zákona 

o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, podľa ktorého pravidlá prijímacieho 

konania majú byť súčasťou vnútorného systému kvality). Pravidlá komplexne upravujú 

prijímacie konanie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia na fakulte. 

Dekan informoval o organizácii a harmonograme výučby na fakulte v letnom semestri 

akademického roka 2020/2021. Senát ústnu informáciu zobral na vedomie. 

 

19. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK dňa 03.03.2021 

 

Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK bolo zvolané v nadväznosti na koordinované úsilie 

AS UK, vedenia UK, akademických senátov fakúlt a vedení fakúlt k odmietnutiu návrhu 

novely zákona o vysokých školách, ktorá okliešťovala akademickú samosprávu verejných 

vysokých škôl a fakúlt. Novela zákona bola pripravená bez spoluúčasti orgánov reprezentácie 

vysokých škôl a bez diskusie s akademickou obcou vysokých škôl. Za najviac problematické 

časti novely zákona boli považované zmeny spôsobu voľby kandidáta na rektora (presun 

voľby z akademického senátu verejnej vysokej školy do pôsobnosti správnej rady), zmeny 

v zložení a kompetenciách správnych rád verejných vysokých škôl, podriadenosť dekanov 

fakúlt rektorovi a zrušenie akademických senátov fakúlt a vedeckých rád fakúlt a ich 

nahradenie nevolenými vedecko-pedagogickými radami fakúlt. 

AS FMFI UK a vedenie fakulty uznesením vyjadrili podporu Stanovisku AS UK a 

vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách. 

 

20. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 29.03.2021 

 

AS FMFI UK schválil Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja 

FMFI UK na rok 2020 a Konkretizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021. 
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Prodekan pre IT, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou M. Homola v nadväznosti 

na požiadavku AS FMFI UK zo zasadnutia v decembri 2020 predložil písomnú informáciu 

o strednodobých a dlhodobých perspektívach rozvoja IKT na FMFI UK. Senát správu zobral 

na vedomie. 

Predseda AS FMFI UK S. Ševčík predložil Dodatok č. 5 k Rokovaciemu poriadku AS 

FMFI UK. Dodatkom sa precizoval mechanizmus zvolania zasadnutia AS FMFI UK 

v prípade nečinnosti predsedu senátu, umožnilo sa vystúpenie hostí z radov zamestnancov a 

študentov fakulty a emeritných profesorov fakulty v rozprave ku ktorémukoľvek bodu 

programu bez predchádzajúceho schválenia takéhoto vystúpenia zo strany senátu a precizoval 

sa spôsob predkladania uznesení na zasadnutiach AS FMFI UK. Senát dodatok schválil. 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás predložila výšku poplatkov 

spojených s doplňujúcim pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom v akademickom roku 

2021/2022. Od akademického roka 2021/2022 bude fakulta realizovať aj rozširujúce štúdium. 

Senát výšku poplatkov schválil. Predseda senátu sa poďakoval prodekanke K. Rostás za 

prípravu programov rozširujúceho štúdia a ich schválenie vo vedeckej rade fakulty. 

Najvýznamnejším bodom programu zasadnutia bol návrh novej vizuálnej identity UK, 

ktorý predstavil prorektor UK pre vonkajšie vzťahy doc. PhDr. Radomír Masaryk, PhD. 

V rozsiahlej diskusii zazneli rozporuplné názory na novú vizuálnu identitu UK a postoj 

vedenia fakulty k novému logu fakulty, čo sa prejavilo v záverečnom hlasovaní o návrhu 

uznesenia („Akademický senát FMFI UK berie na vedomie informáciu prorektora UK pre 

vonkajšie vzťahy o návrhu novej vizuálnej identity UK.“), ktorý senát neschválil. 

 

21. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 19.04.2021 

 

AS FMFI UK zobral na vedomie Správu o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a 

výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2020. 

Senát schválil Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2021. 

V rozprave sa členovia senátu zaujímali o financovanie špičkových vedeckých tímov, výšku 

prostriedkov pridelených oddeleniu propagácie a na motivačné štipendiá a financovanie IT. 

V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty sa prerokovala odpoveď 

dekana na písomnú interpeláciu zástupcu fakulty v AS UK R. Kysela vo veci pokuty udelenej 

Národným inšpektorátom práce vo výške 33 tis. €. Ústne interpelácie členov senátu sa týkali 

informácie na webovom sídle UK k výučbe v zimnom semestri 2021/2022, možností 

ubytovania študentov počas štátnych skúšok na internátoch a využitiu priestoru bývalého 

bufetu v pavilóne F1. 

V bode Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ zástupca fakulty 

v AS UK S. Ševčík informoval o schválení návrhu rektora na odvolanie prorektora pre 

knižničné a informačné služby D. Olejára na mimoriadnom zasadnutí AS UK dňa 31.03.2021. 

 

22. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.05.2021 

 

Zasadnutia sa ako hosť zúčastnila predsedníčka AS UK prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

AS FMFI UK schválil Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za rok 2020, zobral na 

vedomie Správu o plnení rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020 a schválil 

Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2021. 

Senát tajným hlasovaní schválil návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej 

komisie FMFI UK pre študentov (prof. P. Babinec, E. Lettrichová, A. Goga, D. Mészáros). 

Študentská komora AS FMFI UK tajným hlasovaním zvolila za podpredsedu AS FMFI UK 

B. Bobáľa (vo funkcii nahradil O. Tótha, ktorý sa z časových dôvodov vzdal funkcie) a za 

podpredsedu Študentskej komory AS FMFI UK M. Csibu.  
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Senát schválil Dodatok č. 4 k Štipendijnému poriadku FMFI UK (doplnenie ustanovení 

o tehotenských štipendiách a prechodného ustanovenia k priznávaniu odborového štipendia 

študentom prvého roku bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022). 

V súvislosti sa zavedením rozširujúceho štúdia od akademického roka 2021/2022 dekan 

predložil Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku doplňujúceho pedagogického štúdia a 

rozširujúceho štúdia FMFI UK. Senát dodatok schválil. 

 

23. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 28.06.2021 

 

AS FMFI UK schválil Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2020 a Podmienky na 

prijatie na štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných fakultou 

v akademickom roku 2022/2023. Na rozdiel od minulosti neboli predložené podmienky na 

prijatie na štúdium všetkých stupňov štúdia, pričom podmienky na prijatie na štúdium 

magisterských a doktorandských študijných programov budú predložené na riadne zasadnutie 

AS v októbri 2021. 

Senát schválil Správu Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do AS 

FMFI UK a súčasne ukončil činnosť dočasnej komisie. Úlohy dočasnej komisie boli určené 

pri jej zriadení na 5. riadnom zasadnutí AS FMFI UK dňa 11.03.2019 a rozšírené na 

12. riadnom zasadnutí dňa 27.04.2020: vypracovať analýzu volebného systému 

uplatňovaného vo voľbách do oboch komôr AS FMFI UK so zameraním na historický vývin 

volebného systému, pozitíva a negatíva v minulosti uplatnených zmien volebného systému; 

porovnať volebný systém uplatňovaný vo voľbách do oboch komôr AS FMFI UK 

s volebnými systémami ostatných fakúlt UK, vybraných fakúlt verejných vysokých škôl 

v Slovenskej republike a vybraných štátov Európy (Česká republika, Nemecko, Rakúsko), 

analyzovať, aké zmeny v Zásadách volieb do AS FMFI UK je potrebné vykonať v súvislosti 

so zavedením elektronického spôsobu tajného hlasovania vo voľbách do oboch komôr AS 

FMFI UK, navrhnúť spôsob, ako umožniť účasť na voľbách do oboch komôr AS FMFI UK 

tým členom akademickej obce FMFI UK, ktorí v deň konania volieb nie sú z objektívnych 

dôvodov osobne prítomní na FMFI UK, zhodnotiť pozitíva a negatíva zavedenia štvorročnej 

dĺžky funkčného obdobia členov Študentskej komory AS FMFI UK za podmienky, že riadne 

voľby polovice členov Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať každé dva roky; 

navrhnúť spôsob, ako vykonať voľby do oboch komôr AS FMFI UK v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v prípade, že je znemožnená fyzická 

prítomnosť členov akademickej obce FMFI UK na akademickej pôde fakulty. Dočasná 

komisia pracovala v zložení: J. Janáček (predseda komisie), B. Bobáľ, M. Grajcar, 

Z. Kubáček, R. Kysel, D. Olejár, J. Pekár, A. Zemanová (členovia komisie). 

Senát schválil nové znenie Zásad volieb do AS FMFI UK, ktoré bolo vypracované na 

základe záverov Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do AS FMFI UK. 

Najpodstatnejšou zmenou v zásadách volieb je zavedenie nových spôsobov tajného 

hlasovania pri voľbách do AS FMFI UK popri doterajšom hlasovaní na volebnom mieste: 

elektronické hlasovanie, kombinácia elektronického hlasovania a hlasovania na volebnom 

mieste (kombinované hlasovanie), korešpondenčné hlasovanie. V prípade hlasovania na 

volebnom mieste sa umožnilo predčasné hlasovanie pre tých členov akademickej obce 

fakulty, ktorí v deň konania volieb z pracovných dôvodov, študijných dôvodov alebo vážnych 

osobných dôvodov nemôžu byť prítomní v priestoroch fakulty. V rozprave boli posudzované 

dva pozmeňujúce návrhy upravujúce inštitút náhradníkov (zavedenie minimálneho percenta 

hlasov pre vznik postavenia náhradníka), ktoré senát neschválil. 

Senát schválil Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK, ktorým sa 

umožnilo kolektívnym orgánom AS FMFI UK (komisiám a predsedníctvu) zasadať 

telekonferenčne aj mimo času krízovej situácie a taktiež sa umožnilo elektronické tajné 
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hlasovanie na zasadnutiach AS FMFI UK v čase krízovej situácie (s výnimkou voľby 

kandidáta na dekana a návrhu na odvolanie dekana).  

 

 

F. Činnosť Predsedníctva AS FMFI UK (PAS) 

 

Predseda AS: 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

Podpredsedovia AS: 

 (ZKAS)  RNDr. Martina Bátorová, PhD. 

 (ŠKAS)  Mgr. Ondrej Tóth   (do 24.05.2021) 

 (ŠKAS)  Bc. Boris Bobáľ   (od 24.05.2021) 

Predsedovia stálych komisií AS: 

 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

 prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

 doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. 

 doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

Podpredseda študentskej komory AS: 

 Bc. Boris Bobáľ    (do 24.05.2021) 

 Bc. Martin Csiba    (od 24.05.2021) 

 

PAS zasadalo jedenásťkrát, z toho 3 zasadnutia boli mimoriadne. PAS zabezpečovalo 

obsahovú a organizačnú prípravu riadnych zasadnutí AS FMFI UK. Na mimoriadnych 

zasadnutiach PAS schvaľovalo zmeny termínov riadnych zasadnutí AS FMFI UK 

a prerokúvalo aktuálne otázky týkajúce sa pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti 

vysokého školstva. 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 FMFI UK informovali o problémoch 

diskutovaných na zasadnutí komisií spadajúcich do ich kompetencie. PAS hodnotilo stav 

prípravy a posudzovania predkladaných materiálov na zasadnutia AS FMFI UK a navrhovalo 

na základe stanovísk komisií a vlastného stanoviska formuláciu uznesení pre rokovanie AS 

FMFI UK. PAS schvaľovalo spravodajcov pre predkladané materiály.  

 

 

G. Činnosť stálych a dočasných 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, predseda J. Pekár), mandátová 

komisia (MK, predseda J. Janáček) a pedagogická komisia (PK, predseda J. Filo), 

• jedna dočasná komisia AS FMFI UK: dočasná komisia pre revíziu Zásad volieb do AS 

FMFI UK (predseda: J. Janáček). 

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.  
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Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. 

Členovia komisie: 

 prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. 

 Bc. Erika Lettrichová (podpredsedníčka) 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. 

 RNDr. Richard Ostertág, PhD. 

 Ján Krnáč     (do 19.03.2021) 

 doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 

 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj (KHaR) zasadala päťkrát. Na zasadnutiach komisie sa 

zúčastňovali dekan prof. D. Ševčovič, prodekan pre strategické projekty a rozvoj P. Kúš 

a tajomníčka fakulty M. Sandanusová. 

Na zasadnutí dňa 05.10.2020 komisia posudzovala priebežné čerpanie fakultných 

prostriedkov k 30.9.2020, Dodatok č. 10 k Organizačnému poriadku FMFI UK (precizovanie 

ustanovení o poradných orgánoch dekana a tajomníkovi fakulty) a dodatky k prevádzkovým 

poriadkom hospodársko-správnych a informačných pracovísk fakulty (komisia neodporučila 

dekanovi predložiť dodatky k prevádzkovým poriadkom Správy budov a Detašovanému 

pracovisku Turany v navrhovanom znení). Komisia prerokovala návrh na prenájom priestorov 

jedálne, bufetu v pavilóne M a nápojových automatov pre nájomcu FUNWESTON s.r.o. 

a zobrala ho na vedomie. 

Na zasadnutí dňa 02.12.2020 komisia prerokovala doplnený materiál s priebežným 

čerpaním fakultných prostriedkov k 30.9.2020, rozpočet výnosov a nákladov fakulty na rok 

2020, zmluvy o spolupráci so spoločnosťou ITC, s.r.o. (priestor Unispace) a vacuumlabs s.r.o. 

(priestor Lounge). Komisia prerokovala návrh novej vizuálnej identity UK a zobrala ho na 

vedomie. 

Na zasadnutí dňa 19.03.2021 komisia prerokovala vyhodnotenie plnenia Konkretizácie 

dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na rok 2020 a Konkretizáciu dlhodobého zámeru rozvoja 

fakulty na rok 2021.  

Na zasadnutí dňa 12.04.2021 komisia hodnotila čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu 

a vlastných zdrojov fakulty za rok 2020 a prerokovala návrh Rozpisu delenia finančných 

prostriedkov fakulty na rok 2021. V rámci diskusie v bode prevádzkové otázky fakulty sa 

členovia komisie pýtali na opätovné otvorenie vrátnice v pavilóne M, fungovanie podateľne 

fakulty a dobeh akademického roka. 

Na zasadnutí dňa 17.05.2020 komisia hodnotila a odporučila schváliť Výročnú správu 

o hospodárení fakulty za rok 2020 a Rozpočet výnosov a nákladov fakulty na rok 2021. 

Komisia odporučila zobrať na vedomie Správu o čerpaní rozpočtu výnosov a nákladov 

fakulty za rok 2020. V bode venovanom prevádzkovým otázkam fakulty prebehla diskusia 

o rekonštrukcii výťahov v budovách fakulty a (ne)dostatočnosti šírky dvier výťahov. 

 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

Podpredseda komisie: 

 Bc. Boris Bobáľ 

Členovia komisie: 
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 Bc. Ivan Agarský 

 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. (nečlen AS) 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 Mgr. Juraj Tekel, PhD. 

 doc. Mgr. Tomás Vinař, PhD. (nečlen AS) 

 

Koncepčná a právna komisia (KaPK) zasadala päťkrát, z toho dve zasadnutia boli spoločné 

s Pedagogickou komisiou AS (PK) a jedno zasadnutie bolo spoločné s Mandátovou komisiou 

AS (MK). 

Na samostatnom zasadnutí dňa 05.10.2020 komisia prerokovala návrh Dodatku č. 4 k 

Disciplinárnemu poriadku fakulty pre študentov (presnejšie vymedzenie okolností, za ktorých 

možno udeliť jednotlivé disciplinárne opatrenia) a v 2. čítaní návrh Dodatku č. 10 

k Organizačnému poriadku fakulty (precizovanie ustanovení o poradných orgánoch dekana 

a tajomníkovi fakulty). Komisia posudzovala aktualizáciu prevádzkových poriadkov 

hospodársko-správnych a informačných pracovísk fakulty a súčastí fakulty so špecifickým 

postavením a odporučila ich schváliť. Komisia sa zaoberala viacerými pripomienkami 

súvisiacimi so štruktúrou organizačných útvarov dekanátu a centra projektovej podpory, ako 

aj ich vzájomných vzťahov, pričom odporučila dekanovi, aby sa v budúcnosti zaoberal 

reorganizáciou dekanátu a centra projektovej podpory. 

Na spoločnom zasadnutí KaPK a PK dňa 01.02.2021 boli prerokované návrhy Štatútu 

Dočasnej akreditačnej rady fakulty a Pravidiel prijímacieho konania na fakulte. Komisie 

odporučili oba materiály na prerokovanie AS FMFI UK po zapracovaní pripomienok. 

Na spoločnom zasadnutí KaPK a PK dňa 22.03.2021 boli prerokované nasledovné 

materiály: vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na rok 

2020, Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021, Informácia 

prodekana pre IT, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou M. Homolu o strednodobých a 

dlhodobých perspektívach rozvoja IKT na fakulte, návrh poplatkov spojených s doplňujúcim 

pedagogickým štúdiom a rozširujúcim štúdiom v akademickom roku 2021/2022 a návrh 

Dodatku č. 5 k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK. 

Na samostatnom zasadnutí dňa 17.05.2021 komisia prerokovala návrh Dodatku č. 4 

k Štipendijnému poriadku fakulty (doplnenie ustanovení o tehotenských štipendiách a 

prechodného ustanovenia k priznávaniu odborového štipendia študentom prvého roku 

bakalárskeho štúdia v akademickom roku 2021/2022). Komisia prerokovala písomný podnet 

člena komisie T. Vinařa, ktorého obsahom boli výhrady k spôsobu, akým sa implementujú 

zásahy do vnútorných priestorov fakulty a nedostatok komunikácie smerom dovnútra fakulty 

o týchto zásahoch (v kontexte rekonštrukčných prác viažucich sa k projektu ACCORD). 

Na spoločnom zasadnutí KaPK a MK dňa 21.06.2021 bola prerokovaná Výročná správa 

o činnosti fakulty za rok 2020. Komisie posudzovali nové znenie Zásad volieb do AS 

FMFI UK a odporučili ho schváliť po zapracovaní pripomienok. V nadväznosti na nové 

Zásady volieb do AS FMFI UK bol vypracovaný Dodatok č. 6 k Rokovaciemu poriadku AS 

FMFI UK, ktoré obe komisie taktiež odporučili schváliť. 

 

Pedagogická komisia AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

Podpredseda komisie: 

 RNDr. Michal Winczer, PhD. 

Členovia komisie: 
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 RNDr. Andrej Blaho, PhD. 

 Bc. Martin Csiba 

 Mgr. Askar Gafurov (nečlen AS) 

 doc. RNDr. František Kundracik, CSc. 

 doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 

Bc. Adam Štefunko    (do 25.08.2020) 

 Mgr. Ondrej Tóth    (do 30.06.2021) 

 

Pedagogická komisia (PK) zasadala štyrikrát, z toho dve zasadnutia boli spoločné s KaPK 

(prehľady zasadnutí sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch správy).  

Na zasadnutí dňa 05.10.2020 komisia prerokovala návrh školného a vybraných 

poplatkov spojených so štúdiom na fakulte v akademickom roku 2021/2022 a návrh Dodatku 

č. 4 k Disciplinárnemu poriadku fakulty pre študentov (presnejšie vymedzenie okolností, za 

ktorých možno udeliť jednotlivé disciplinárne opatrenia). 

Na zasadnutí dňa 21.06.2021 komisia prerokovala Výročnú správu o činnosti fakulty za 

rok 2020 a posudzovala návrh Podmienok na prijatie na štúdium bakalárskych študijných 

programov uskutočňovaných fakultou v akademickom roku 2022/2023. 

 

Mandátová komisia AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

Podpredsedníčka komisie: 

 Mgr. Ľubomíra Kožehubová 

Členovia komisie: 

 RNDr. Martina Bátorová, PhD. 

 Bc. Boris Bobáľ 

 Mgr. Ondrej Tóth    (do 30.06.2021) 

 RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. (nečlen AS) 

 

Mandátová komisia (MK) zasadala šesťkrát, z toho jedno zasadnutie bolo spoločné s KaPK. 

MK priebežne vykonávala kontrolu mandátov členov AS FMFI UK a vyhlasovala nastúpenie 

náhradníkov v prípade uprázdnenia miesta členov AS FMFI UK.  

Na zasadnutiach dňa 02.10.2020 a 12.10.2020 komisia prerokovanie dopadov zrušenia 

prezenčnej výučby na riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK v dňoch 13. a 14. 

októbra 2020, návrh na zmenu termínu riadnych volieb do Študentskej komory AS FMFI UK 

a návrh Dodatku č. 5 k Zásadám volieb do AS FMFI UK (obsahoval prerušenie lehoty na 

podávanie návrhov kandidátov a posun termínu riadnych volieb do ŠKAS FMFI UK). 

Na zasadnutí dňa 19.03.2021 komisia prerokovala návrh Dodatku č. 5 k Rokovaciemu 

poriadku AS FMFI UK (umožnenie vystúpenia členov akademickej obce fakulty na 

zasadnutiach AS FMFI UK bez potreby predchádzajúceho schválenia tohto vystúpenia). 

Komisia posudzovala možnosti ďalšieho postupu pri vyhlásení a uskutočnení riadnych volieb 

do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2021 do 31. mája 2023. 

 

Dočasná komisia AS FMFI UK pre revíziu Zásad volieb do AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

Členovia komisie: 

 Bc. Boris Bobáľ 
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prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. 

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. (nečlen AS) 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. (nečlen AS) 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. (nečlen AS) 

doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

PhDr. Alena Zemanová (nečlen AS) 

 

Dočasná komisia pre revíziu Zásad volieb do AS FMFI UK zasadala trikrát (14.05.2021, 

27.05.2021, 14.06.2021). Záverečná správa dočasnej komisie obsahuje:  

• analýzu volebného systému uplatňovaného vo voľbách do oboch komôr AS FMFI UK 

so zameraním na historický vývin volebného systému, pozitíva a negatíva v minulosti 

uplatnených zmien volebného systému,  

• porovnania volebného systému uplatňovaného vo voľbách do oboch komôr AS 

FMFIUK s volebnými systémami ostatných fakúlt UK, vybraných fakúlt verejných 

vysokých škôl v Slovenskej republike a vybraných štátov Európy, 

• analýzu, aké zmeny v Zásadách volieb do AS FMFI UK je potrebné vykonať 

v súvislosti so zavedením elektronického spôsobu tajného hlasovania vo voľbách do 

oboch komôr AS FMFI UK, 

• návrh spôsobu, ako umožniť účasť na voľbách do oboch komôr AS FMFI UK tým 

členom akademickej obce FMFI UK, ktorí v deň konania volieb nie sú z objektívnych 

dôvodov osobne prítomní na FMFI UK, 

• zhodnotenie pozitív a negatív zavedenia štvorročnej dĺžky funkčného obdobia členov 

Študentskej komory AS FMFI UK za podmienky, že riadne voľby polovice členov 

Študentskej komory AS FMFI UK sa budú konať každé dva roky, 

• návrh spôsobu, ako vykonať voľby do oboch komôr AS FMFI UK v čase mimoriadnej 

situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v prípade, že je znemožnená 

fyzická prítomnosť členov akademickej obce FMFI UK na akademickej pôde fakulty. 

 

 

H. Činnosť Študentskej komory AS FMFI UK 

 

0. časť: ÚVOD 

 

Vzhľadom na pretrvávajúcu a nepriaznivú epidemiologickú situáciu v súvislosti s výskytom a 

nekontrolovateľným šírením ochorenia CoViD-19 bolo nevyhnutné obmedziť majoritnú časť 

aktivít Študentskej komory Akademického senátu, a to z dôvodu fyzickej neprítomnosti 

študentov v priestoroch fakulty. V tomto období sa ŠKAS zameral na mapovanie a 

zabezpečovanie hladkého priebehu nábehu na ostrú dištančnú výučbu v oboch semestroch.  

V dôsledku už spomenutej nepriaznivej epidemiologickej situácie spojenou s aktuálne 

platnou legislatívou (zákona č. 93/2020 Z. z.) nebolo možné uskutočniť voľby do Študentskej 

komory v máji 2020, preto boli naplánované na 13.10.2020-14.10.2020. Avšak v súvislosti 

s príkazom rektora UK ohľadom zatvorenia internátov a obnovenie dištančnej výučby zmarila 

tento pokus o uskutočnenie volieb.  

V akademickom roku 2020/2021 došlo k skončeniu mandátu v Študentskej komore len 

jednému členovi, Mgr. Adamovi Štefunkovi, ktorý úspešne ukončil v auguste 2020 

magisterské štúdium. Na zostávajúcu dĺžku mandátu bol, podľa poradovníka náhradníkov, 

oslovený Bc. Adam Otruba, ktorý ponuku prijal. Odhliadnuc od toho, že dvaja členovia pri 

príležitosti ukončenia bakalárskeho štúdia v júni 2021 sa rozhodli nepokračovať 

v nasledujúcom akademickom roku na magisterskom štúdiu a jeden člen Študentskej komory 
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si prerušil doktorandské štúdium, študentská komora počas drvivej väčšiny roku operovala 

v plnom, desaťčlennom, zložení.  

Dňa 17.novembra 2020 rezignoval člen Študentskej komory Bc. Boris Bobáľ na funkciu 

podpredsedu Študentskej komory, avšak naďalej ostal počas celého obdobia jej členom. 

Ďalšia obmena nastala dňa 24. mája 2020, kedy sa Mgr. Ondrej Tóth vzdal funkcie predsedu 

Študentskej komory z dôvodu finalizácie dizertačnej práce a na jeho miesto bol prítomnými 

členmi zvolený Bc. Boris Bobáľ, súčasne Martin Csiba bol zvolený za podpredsedu 

Študentskej komory.  

 

1. časť: Aktivity ŠKAS za akademický rok 2020/2021  

 

Letné prázdniny pred akademickým rokom 2020/2021 boli oproti minuloročným prázdninám 

veľmi pokojné, keďže počas tohto obdobia nebolo potrebné riešiť integrálne a priestorové 

otázky fungovania Študentskej komory. Gro činnosti sa preto prenieslo na plánovanie a 

materiálne zabezpečenie príprav na Prvácky týždeň. Mgr. Barbora Eckerová zaobstarala 

tričká s potlačou „MATFYZ since 2020“, Damián König a Boris Bobáľ zabezpečili 

aktualizáciu a tlač príručky „Matfyzákov sprievodca po galaxii“. Žiaľ, samotný Prvácky 

týždeň a kontaktná socializácia („grilovačka“, prechádzka mestom či návšteva AGO Modra) 

sa vzhľadom na Príkaz rektora UK nemohla konať.  

22. septembra 2020 sa ŠKAS v zastúpení Bc. Borisa Bobáľa, Damiána Königa, Martina 

Csibu a Bc. Ivana Agarského zúčastnili na stretnutí s vybranými členmi vedenia (PaedDr. 

Martina Sandanusová, PhD., doc. RNDr. Martin Homola, PhD., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, 

DrSc.) ohľadom priestoru bývalého bufetu situovaného pod schodiskom v pavilóne Fyziky, 

ohľadom Študentského vývojového tímu (ŠVT) a s problémom riešenia e-mailov pre 

študentov, ktorí sú v prechodnom štádiu medzi rôznymi typmi štúdia. Zo samotného stretnutia 

vzišli, toho času, len sľuby. E-maily pre študentov v hromadných mailinglistoch nie sú 

vyriešené ani do konca akademického roka 2020/2021, bufet v pavilóne Fyziky nebol 

vedením daný ŠKASu do užívania s cieľom vytvoriť plnohodnotný relax priestor a problém 

so ŠVT sa začal riešiť až po schválenom uznesení Akademického senátu navrhnutého 

Študentskou komorou.  

Súčasne začiatkom akademického roka vytvoril Bc. Ivan Agarský na popud e-mailu 

doc. Takáča (KAI) interaktívneho sprievodcu, ktorý je pre zahraničných študentov 

prehľadnejší a umožňuje prípadný okamžitý automatický preklad. Súčasne sa Ivan Agarský 

rozhodol vytvoriť anglickú mutáciu prekladu danej príručky.  

ŠKAS v novembri 2020 participoval na akcii „MiniErasmus“, avšak v podstatne menšej 

miere, ako po minulé roky. Damián König, Bc. Ivan Agarský, Martin Csiba, Bc. Boris Bobáľ 

a Bc. Erika Lettrichová sa zúčastnili otvorenej online diskusie s účastníkmi a potencionálnymi 

študentmi FMFI UK, ktorí mohli klásť ľubovoľné otázky, či už ohľadom na samotné štúdium, 

životom na internátoch alebo kolegiálneho vzťahu medzi pedagógom a žiakom.  

V súvislosti z obavy a možných indícií z nedostatočného zavedenia dištančnej výučby 

v zimnom a letnom semestri ŠKAS v zastúpení Bc. Adama Otrubu vytvoril a rozposlal 

dotazník pýtajúci sa na detaily ohľadom psychického stavu účastníkov dotazníka a na detaily 

ohľadom zavedenia dištančnej výučby. V úzkej spolupráci s garantmi a vedením FMFI UK 

ŠKAS prezentoval vybrané predmety, u ktorých bolo zjavné, že študenti predmetu buď majú 

nedostatočnú úroveň výučby zo strany vyučujúceho, prípade žiadna zavedená nebola.  

Martin Csiba a Damián König nadviazali spoluprácu s Oddelením propagácie a snažili 

sa Vedeniu UK a Vedeniu FMFI UK predložiť alternatívne logo, ktorého dizajn by bol ľahko 

identifikovateľný, čitateľný a ľahšie používateľný pri PR a marketingu. Žiaľ, spomenuté 

návrhy neboli akceptované, či zo strany Vedenia FMFI UK, Vedenia UK a vysúťaženej 

marketingovej firme, ktorej sa alternatívne návrhy nehodili do celkovej koncepcie 
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navrhnutých log. Následkom toho drvivá väčšina Študentskej komory nezobrala na vedomie 

predloženú koncepciu „Vizuálnej identity“ z dielne prorektora pre vonkajšie vzťahy, čo 

spôsobilo, že AS FMFI UK odmietol predloženú koncepciu en block.  

Členovia Študentskej komory s úzkou spoluprácou s Mgr. Adriánom Matejovom 

spolupracovala na propagácii (tento rok, žiaľ, pomerne obmedzenej), filtrovaní a 

vyhodnocovaní uskutočnených ankiet. Súčasne treba spomenúť, že Študentská komora nebola 

prizvaná na konzultáciu anketových otázok, na ktoré má podľa smernice o konaní a 

vyhodnocovaní právo v zastúpení študentov.  

V letnom semestri Damián König a Martin Csiba vytvorili koncepciu rekultivácie 

priestoru pod schodíkom v Pavilóne matematiky, ktoré bolo realizované v júli 2021. Do 

priestoru bolo dokúpených 6 ks modulárnych konferenčných stolíkov a 8 ks vysokých 

(barových) stoličiek, pričom ako stôl sa využije prítomný parapet. V blízkej budúcnosti budú 

osadené aj tulivaky, ktoré pôvodne boli alokované už dnes zaniknutej Cauchyho klubovni.  

 

2. časť: Evaluácia Študentskej komory študentami prostredníctvom ankety  

 

Zrkadlom našej činnosti v danom akademickom roku môžeme použiť hodnotenie udeleného 

študentmi v uskutočnených anketách za zimný a letný semester akademického roku 

2020/2021. Na ohodnotenie činnosti Študentskej komory môžeme využiť dva spôsoby – 

kvantitatívny a kvalitatívny. V udelenom hodnotení Študentská komora pokračuje v raste 

hodnotenia. V porovnaní s letným semestrom predošlého a  súčasného akademického roka si 

Študentská komora medziročne polepšila o 0,11 (resp. 4,24 za LS 19/20 a 4,35 za LS 20/21). 

Môžeme sa len domnievať o náraste hodnotenia. Študentská komora sa snažila študentom 

priblížiť prostredníctvom Facebookovej skupiny, prostredníctvom zápisníc zo zasadnutí 

Študentskej komory vypracovávaných na pravidelnej báze, či instagramovým účtom 

„@matfyz_skas“. Čiastočne sme narazili pri vyhodnocovaní aj na kvalitatívnu analýzu. 

Tradične sa vyskytujú komentáre ohľadom nedostatku informácií ohľadom Študentskej 

komory. Komunikačnú bariéru sa Študentská komora snažila vyriešil modernejšou a 

rýchlejšou komunikáciou so študentami. Taktiež narážame pri našej činnosti na fakt, že 

študenti nevedia, čo je a aké má právomoci Študentská komora, alebo, kto sú jej členovia.  

 

3. časť: Zastupovanie študentov na rôznych grémiách  

 

Členovia Študentskej komory boli pravidelne pozvaní na Vedenie FMFI UK (zúčastňoval sa 

predseda Ondrej Tóth, resp. podpredseda Boris Bobáľ), kde aktívne prezentovali problémy 

študentov. Študentská komora mala zastúpenie v každej komisii Akademického senátu 

FMFI UK, čo dáva dobrý predpoklad na kvalitné a vyvážené návrhy schvaľované v pléne 

Akademického senátu FMFI UK. Študentskí senátori sa pravidelne zúčastňovali zasadaní 

Akademického senátu FMFI UK, na ktorom prispievali pozmeňujúcimi (proštudentskými) 

návrhmi s cieľom vylepšiť schvaľované materiály. Zasadnutia Študentskej komory boli 

uskutočňované na pravidelnej báze. Jednotliví členovia Študentskej komory Akademického 

senátu FMFI UK sa zúčastňovali zasadnutí ŠKASu v rámci svojich študijných možností. Na 

zasadnutiach sa jednotliví členovia oboznamovali s prerokúvanými materiálmi na komisiách a 

činnosťou Študentskej komory ako celku. Dištančné zasadnutia Študentskej komory 

Akademického senátu sa konali prostredníctvom aplikácie MS Teams. Prítomnosť verejnosti 

bola zabezpečovaná vopred publikovanou pozvánkou, ktorej bol prítomný aj link na danú 

miestnosť. Aktivity Študentskej komory AS podporil dekan a Vedenie FMFI UK, ktorí jej 

v rozpise delenia finančných prostriedkov fakulty pridelili finančné prostriedky, ktorých 

výška pokrýva finančné nároky na podujatia a ďalšie činnosti organizované Študentskou 

komorou. 
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4. časť: Záver 

 

Jedným z nesplnených cieľov na akad. rok 2020/2021 môžeme zaradiť projekt rekultivácie 

priestoru bývalého bufetu FaynCoffee. Po ukončení zmluvy s firmou FUNWESTON s.r.o. nie 

je jasný zámer fakulty s daným priestorom. Teraz je už jasné, že pri klesajúcom počte 

študentov (spôsobené demografickou krivkou), vysokými tabelovanými cenami nájmov a 

rozľahlosťou priestorov, sú dané priestory pri súčasnej situácii v gastronomickom priemysle 

neprenajímateľné. 

ŠKAS sa bude v nasledujúcom volebnom období potykať s veľkými výzvami v dvoch 

smeroch. Prvý druh výzvy bude udržať a pozdvihnúť úroveň Študentskej komory, zlepšiť 

propagáciu a dosiahnuť lepšiu informovanosť ohľadom bazálnych činností Študentskej 

komory.  

Druhá výzva sa bude odohrávať polovici októbra (13.-14.10.2021) - pri riadnych 

voľbách. Pri týchto voľbách sa dovedna obmení všetkých desať senátorov za nových. Táto 

situácia nastala z dôvodu nemožnosti uskutočnenia volieb v akademickom roku 2019/2020, 

začiatkom zimného semestra 2020/2021, resp. na konci letného semestra 2020/2021. Z toho 

dôvodu sa stalo, že niektorí senátori nadstavovali o rok svoje mandáty. V októbri 2021 sa 

uskutočnia voľby na všetky mandáty (mandáty na obdobie 2020-2022, resp. 2021-2023). 

 

 

I. Záver 

 

Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom akademického senátu za prácu, 

ktorú vykonali v prospech fakulty od 01.07.2020 do 30.06.2021. AS prerokoval a schválil 

množstvo dokumentov potrebných pre plynulý chod fakulty, komisie AS významne pomohli 

pri konečnom schvaľovacom procese pléna senátu. Aktivity senátu, všetky prerokúvané 

dokumenty, 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.  

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 júl 2020 - jún 2021 možno charakterizovať 

ako veľmi úspešné. 

 

V Bratislave 20.09.2021 

 

Spracovali:  

S. Ševčík (časti A a I), R. Kysel (časti B až G), B. Bobáľ (časť H) 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 


