
Predkladá:  

Boris Bobáľ, ŠK AS FMFI UK  

„Stanovisko AS FMFI UK k aktuálnej situácii na Ukrajine so zreteľom na členov akademickej 

obce fakulty pochádzajúcich z Ukrajiny“ (ďalej ako „Stanovisko“) 

 

Pozmeňujúce návrhy: 

 

1. V Stanovisku, v bode II návrhu uznesenia č. 1 navrhujem zmenu formulácie: 

„zmiernenie tvrdosti štúdia“ na „zmiernenie tvrdosti pravidiel štúdia“ 

 

Odôvodnenie: Pôvodná textácia by mohla evokovať zmiernenie hodnotenia 

(„stupnice“) zapísaných predmetov ukrajinských študentov, čo nie je cieľom podpory. 

Idea spočíval(a) v poskytnutí zmiernenia tvrdosti pravidiel štúdia pre ukrajinských 

študentov, poskytnutie možnosti vykonávať skúšky mimo skúškového obdobia, 

predĺženie lehôt odovzdávania zadaní, projektov, úloh a pod. vzhľadom na zreteľa 

hodné okolnosti.  

 

2. V Stanovisku, bode III návrhu uznesenia č. 1 navrhujem zmenu pojmu „nadštandardnej 

dĺžky štúdia“ na „štandardnej dĺžky štúdia“.  

 

Odôvodnenie: Oprava textácie.  

 

3. V Stanovisku, v návrhu uznesenia č. 2 navrhujem zmenu „Bieloruska“ na „Bieloruskej 

republiky“ 

 

Odôvodnenie: Zosúladenie štátov vzhľadom na ich oficiálne názvy. V texte sa 

nachádzajú iba oficiálne názvy inkriminovaných štátov, a to: Ruská federácia 

a Ukrajina. Tento pozmeňujúci návrh sa týka ako jadra uznesenia, tak i jeho názvu.  

 

4. V Stanovisku, v návrhu uznesenia č. 2 navrhujem doplnenie bodu II v znení:  

 

„Akademický senát FMFI UK v Bratislave žiada Vedenie FMFI UK v Bratislave, aby 

v súčinnosti s Vedením UK monitorovalo potreby študentov z Ruskej federácie 

a Bieloruskej republiky so zreteľom na negatívne ekonomické sankcie uvalených 

subjektami medzinárodného práva a súkromných korporácií.  

 

Predložené znenie návrhu uznesenia č. 2 sa označí ako bod I. 

 

Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť odstrihnutia Ruskej federácie a potencionálne 

i Bieloruskej republiky od systému SWIFT („Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication“ - Spoločnosť pre celosvetovú medzibankovú finančnú 

telekomunikáciu) môžu byť finančné platby z týchto krajín dramaticky obmedzené. 

Tieto kroky môžu negatívne ovplyvniť finančnú likviditu študentov týchto krajín 

z dôvodu znemožnenia poskytnutia finančných prostriedkov od rodinných príslušníkov 

nachádzajúcich sa v spomenutých krajinách.  

 

V prípade dlhotrvajúcich sankcií, zrušení vlakových a leteckých liniek do Ruskej 

federácie a Bieloruskej republiky európskymi vlakovými a leteckými  dopravcami  

a uzavretia vzdušného priestoru pre ruské letecké spoločnosti môže nastať nemožnosť 

odcestovať späť do rodných krajín, z čoho plynú potencionálne neočakávané výdavky 

na ubytovanie.  


