
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 

 

Materiál na 30. riadne zasadnutie  

Akademického senátu FMFI UK 

dňa 28. 03. 2022 

 

 

 

 

Vyhodnotenie Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK 

na rok 2021 

__________________________________________________ 

 

 

 

Materiál obsahuje: 

1. Stanoviská orgánov AS FMFI UK. 

2. Vyhodnotenie Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021. 

 

 

Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Vyhodnotenie Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja 

FMFI UK na rok 2021. 

 

 

 

 

 

 

Predkladateľ: 

 

Materiál vypracoval: 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

dekan FMFI UK dekan FMFI UK 

  



 2 

 

Stanoviská orgánov AS FMFI UK  

 

Predsedníctvo AS FMFI UK ----- 

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) 

 



1 

 

Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021  
 

Oblasť vzdelávania 

Konkretizácia na rok 2021 Vyhodnotenie plnenia 
Začneme realizovať rozširujúce štúdium 

aprobačných predmetov matematika, fyzika 

a informatika. 
 
Rozšírime ponuku vzdelávacích programov pre 

učiteľov základných a stredných škôl o inovačné 

vzdelávanie v predmetoch matematika, fyzika, 

informatika a deskriptívna geometria. 

Čiastočne splnené.  
Realizácia programov rozširujúceho štúdia 

matematiky,  fyziky a informatiky sa začala od 

akademického roka 2021/2022. 
 
Programy inovačného vzdelávania neboli 

pripravené z dôvodu zmeny legislatívy (novela 

zákona č. 138/2019 Z. z. účinná od 1.1.2022 

umožnila, aby programy inovačného vzdelávania 

schvaľoval rektor vysokej školy, do 31.12.2021 

bolo potrebné schválenie MŠVVaŠ SR). 
Zhodnotíme, ktoré úkony spojené so zápisom a 

štúdiom by boli možné vykonať čisto iba 

elektronicky. 

Splnené:  
Prihlášky na akademický rok 2020/21 uchádzači 

podali výlučne iba elektronicky. Okrem 

maturitného vysvedčenia a od zahraničných 

uchádzačov rovnocennosť vzdelania, uchádzači 

nemuseli dodať žiadny iný dokument listinnou 

formou.  
 
Pre študentov (okrem 1. ročníka) zápis prebehol 

elektronicky, prípadné žiadosti študenti posielajú 

elektronicky.   
Rozšírime spoluprácu s ústavmi SAV na 

realizácii doktorandského štúdia.  
Splnené:  
Bola podpísaná nová dohoda o spolupráci 

s Ústavom merania SAV v študijnom programe 

aplikovaná matematika. ÚM SAV navrhol témy 

od ak. roku 2021/2022. 
Partnerským organizáciám na SAV sme poskytli 

inštruktáž a manuály na prácu v AIS2. 
Zavedieme mechanizmus vyhodnocovania 

publikačnej činnosti doktorandov, ktorý nám 

umožní väčšiu priebežnú informovanosť 

a využívanie motivačných nástrojov. 

Priebežne plnené. 
Kontrolujeme plnenie publikačných kritérií pri 

podávaní dizertačných prác k obhajobe. Súčasťou 

návrhu predsedu OK musí byť aj informácia o 

plnení publikačných kritérií.   
Zorganizujeme konferenciu doktorandov, na 

ktorej vystúpia doktorandi 2. a 3. roku štúdia. 
 
Naďalej budem pokračovať v propagácii ŠVK 

medzi doktorandmi a vytvoríme neformálne 

fórum na pracovné stretnutia doktorandov. 

Nesplnené. 
Predovšetkým z dôvodu zlej epidemiologickej 

situácie. 
Súčasťou vyhodnotenia žiadostí doktorandov 

o jednorazové mimoriadne štipendium je aj ich 

zapojenie do ŠVK.  
Zavedieme pravidelný celofakultný 

doktorandský seminár s prednáškami širšieho 

obsahového záberu. 

Nesplnené. 
Predovšetkým z dôvodu zlej epidemiologickej 

situácie. Ani na UK resp. SR úrovni sa v tomto 

roku nekonali pravidelné doktorandské stretnutia 

a prezentácie výsledkov. 
Zavedieme systém na udržiavanie kontaktov 

s absolventmi (od akademického roka 

2021/2022). 

Čiastočne splnené. 
Odbory s väčším počtom absolventov (ako napr. 

mEMM, dAPM, ale aj iné)  pravidelne udržujú 

kontakt s bývalými doktorandami, pozývajú ich 

na spoločné projekty a k vedeniu záverečných 

prác.   
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Priorita:  
Pripravíme realizáciu júnového zápisu na 

akademický rok 2021/22 pre novoprijatých 

študentov prvého roka štúdia bakalárskych 

študijných programov.  

Čiastočne splnené. 
 
V harmonograme na 2021/22 bol vytvorený 

priestor na koniec júna, kedy by mohli prebehnúť 

zápisy do 1. roka štúdia.  
Zvýšime dostupnosť študijnej literatúry (riešenie 

dlhodobých problémov s dostupnosťou skrípt, 

systematizácia akvizície knižničných fondov). 

Splnené. 
V spolupráci s KEC sme v období zhoršenej 

epidemiologickej situácie zabezpečili študijnú 

literatúru prostredníctvom skenovania častí skrípt 

a učebníc.  
Zhodnotíme vyváženosť zapojenia doktorandov 

do priamej a nepriamej pedagogickej činnosti. 
Priebežne vyhodnocujeme tieto aktivity. Vedúci 

prác, predsedovia OK a vedúci katedier ročne 

predkladajú vyhodnotenie zapojenia doktorandov 

do výučby. V spolupráci s garantmi, vedúcimi 

oddelení a rozvrhármi kontrolujeme vyváženosť 

ich záťaže. 
Budeme pokračovať v kurze prípravy 

začínajúcich doktorandov s cieľom skvalitnenia 

ich pedagogických schopností. 

Nesplnené. 
Predovšetkým z dôvodu zlej epidemiologickej 

situácie, ktorá znemožnila prezenčnú výučbu.  
Pokračujeme v poskytovaní PPS a VPS. 

Vypíšeme výzvu na letný semester akad. roka 

2020/2021 a zimný semester akad. roka 

2021/2022 v rámcovom rozsahu 11 000 Euro na 

semester. 

Splnené. 
Boli vyhlásené a vyhodnotené výzvy na VPS 

a PPS v LS akad. roka 2020/2021 (rámcový 

rozsah 10 000 €) aj ZS akad. roka 2021/2022 

(rámcový rozsah 12 000 €). 
V procese realizácie projektu ACCORD 

nadviažeme kontakty s fakultami STU s cieľom 

vytvorenia spoločných študijných programov. 

Čiastočne splnené. 
Uskutočnila sa séria stretnutí dekanov FIIT 

a FMFI s cieľom prípravy spoločných 

doktorandských študijných programov v oblasti 

informatiky a  kybernetickej bezpečnosti. 
Vytvoríme celofakultný katalóg pozvaných 

prednášok zabezpečovaný odborníkmi z praxe, 

ktorý nám umožní lepšie, pružnejšie a vo väčšej 

miere využívať takúto formu spolupráce. 
 
V roku 2021 by sme chceli pilotne vyskúšať zber 

takýchto (a rôznych iných) údajov cez MS 

Forms, a ich následné zverejnenie pre 

zamestnancov, študentov, prípadne aj len pre 

vybrané osoby. 

Čiastočne splnené. 
 
Informácie o predmetoch a prednáškach 

v spolupráci s praxou sú k dispozícii 

vo vytvorenom web formulári: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5CSnp

6JULHEg-

yBqZWxBFob0KFuHTMFu_awnx_kOLg/edit?u

sp=sharing  

Vytvoríme zoznam online kurzov (predmetov) 

v študijných programoch uskutočňovaných 

na fakulte a zverejníme ho v prehľadnej forme 

na webovom sídle fakulty. 

Čiastočne splnené. 
Niektoré on-line kurzy sú na youtube kanáli 

MatFyzjeIn. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5CSnp6JULHEg-yBqZWxBFob0KFuHTMFu_awnx_kOLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5CSnp6JULHEg-yBqZWxBFob0KFuHTMFu_awnx_kOLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5CSnp6JULHEg-yBqZWxBFob0KFuHTMFu_awnx_kOLg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p5CSnp6JULHEg-yBqZWxBFob0KFuHTMFu_awnx_kOLg/edit?usp=sharing
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Oblasť vedy a výskumu 
Konkretizácia na rok 2021 Vyhodnotenie plnenia 
Budeme pokračovať v udeľovaní cien dekana 

mladým vedeckým pracovníkom a v udeľovaní 

cien dekana za najlepšiu dizertačnú prácu.  

Čiastočne splnené. 
Udelili sme ceny za najlepšie dizertačné práce. 

Neudelili sme ceny mladým pracovníkom do 

40. rokov.  
Kriticky zhodnotíme aktivitu/neaktivitu 

v podávaní grantov, zvlášť v prípade vedeckých 

pracovníkov. 
 
Budeme pokračovať v motivovaní a zároveň 

odmeňovať riešiteľov získaných grantov. 

Splnené. 
Zatiaľ sme motivovali pozitívnymi nástrojmi, 

finančným ohodnotením z fakultných zdrojov 

a vedúci katedier v rámci hodnotenia v položke 

výkon vo vede. 
 

Výskumné granty podané v roku 2021 sme 

podporili jednorazovou odmenou 300 Euro 

za každý podaný projekt pre zodpovedného 

riešiteľa, resp. jeho kolektív.  
 
Zaznamenali sme mierne zvýšenie podaných 

grantov v porovnaní s minulými rokmi.  
Vypracujeme analýzu skúseností z vytvorenia 

postdoktorandských miest na fakulte a posúdime 

možnosti rozšírenia týchto pozícií. 
 
Odovzdané správy z postdoktorandských 

pobytov budú pravidelne vyhodnocované. 

Splnené. 
Postdoktorandský program úspešne pokračoval aj 

v roku 2021. Pristúpili sme k rozšíreniu možnosti 

nástupu na postdoc pozície aj vo februári.  
 

Úspešne sme sa zapojili aj do výzvy RUK na 

postdoktorandské pobyty centrálne podporované 

z RUK. 
Zorganizujeme modifikovanú formu Študentskej 

vedeckej konferencie (podmienenú novou 

situáciou). Zvýšime finančné ohodnotenie prác, 

zjednodušíme účasť a prezentáciu prác. 

Splnené. 
ŠVK bola v roku 2021 organizovaná dištančnou 

metódou. Nominovali sme našich zástupcov na 

CS kolá ŠVK vo fyzike, matematike a didaktike.  
Kriticky zhodnotíme aktivitu/neaktivitu 

v publikovaní, zvlášť vedeckých pracovníkov. 
Splnené. 
V rámci príprav na akreditáciu sme vyhodnotili 

úroveň publikácií predložených na peer-review. 

Zatiaľ sme motivovali pozitívnymi nástrojmi, 

finančným ohodnotením v rámci metodiky 

katedier, hodnotenia v položke výkon vo vede. 
Zorganizujeme celofakultné kolokviá odborných 

prednášok matematikov, fyzikov a informatikov 

pre celú akademickú obec fakulty. 

Čiastočne splnené. 
Začali kolokviá vo fyzike. 

 

  



4 

 

Oblasť rozvoja fakulty 
Konkretizácia na rok 2021 Vyhodnotenie plnenia 
Prehodnotíme a budeme objektivizovať systém 

prideľovania finančných prostriedkov s ohľadom 

na reálne výkony, efektívnosť jednotlivých 

aktivít a ich prínos ku kvalitatívnemu rozvoju a 

plneniu úloh/cieľov fakulty. 

Čiastočne splnené. 
V roku 2021 bol opäť uplatnený dodatok k 

metodike delenia dotácie medzi pracoviská, 

ktorým sa prehodnotil systém hodnotenia za 

kreditoštudentov, menšou váhou sa zobrali 

do úvahy kolaboratívne publikácie, väčšou váhou 

boli hodnotené zahraničné granty. 
Vytvoríme predpoklady na prijímanie mladých 

pracovníkov s cieľom stabilizovať personálne 

obsadenie pracovísk. 

Priebežne plnené. 
Na všetky katedry boli v r. 2021 prijatí spravidla 

jeden až dvaja mladí učitelia s perspektívou 

vedeckého rozvoja. 
Realizáciou projektu ACCORD vybudujeme 

novú a súčasne skvalitníme existujúcu 

priestorovú a prístrojovú infraštruktúru na 

základný a aplikovaný výskum. 
 
Budeme realizovať rekonštrukciu výťahov, 

striech, vonkajších rozvodov vody a kanalizácie. 

Pripravíme zahájenie výstavby pavilónu 

špičkových technológií. 
 
Pripravíme verejné obstarávanie na rekonštrukciu 

prednáškových miestností, učební a laboratórií. 

Priebežne plnené. 
V roku 2021 sa pokračovalo v realizácii  

siedmich verejných obstarávaní, vrátane VO 

na vybudovanie návrhov pavilónu špičkových 

technológií. Prieťahy vo VO boli spôsobené 

námietkami a kladením dodatočných otázok 

zo strany účastníkov VO. VO na pavilón sa 

musela opakovane vyhlásiť z dôvodu nesplnenia 

podmienok zo strany uchádzačov.  

Zároveň aj prostredníctvom projektu ACCORD 

posilníme transfer technológií do praxe, 

započneme aktivity vedúce k vzniku efektívnych 

start-upov a spin-offov. 

Priebežne plníme. 
Fakulta podporuje zavádzanie nových patentov 

a priemyselných vzorov do praxe. Odmeňovala 

nositeľov patentov podľa záujmu praxe o tieto 

diela.  
Otvoríme komunitné centrum Unispace 

(plánujeme ho spojiť s termínom návratu 

študentov k prezenčnej výučbe; ak by sa termín 

otvorenia z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej 

situácie výraznejšie ďalej odsúval, otvoríme ho 

najneskôr so začiatkom v zimnom semestri akad. 

roka 2021/2022). 
 
Od roku 2021 zároveň spúšťame prvé 5-ročné 

obdobie prevádzky priestorov Unispace a 

Lounge v spolupráci s partnermi, ktorí ich 

financovali, ktoré po jeho ukončení 

vyhodnotíme. V prípade úspešnej spolupráce 

zvážime aj jej ďalšie pokračovanie. 

Splnené. 
V spolupráci s ITC, s.r.o.  sa podarilo dokončiť a 

27. 9. 2021 otvoriť coworkingový priestor 

Unispace s kapacitou 100 osôb. Priestor Unispace 

slúži študentom na prácu, ale aj oddych v čase 

kedy nemajú iné študijné povinnosti. 
 
V roku 2021 boli uzatvorené zmluvy o spolupráci 

pri prevádzke a rozvoji multifunkčných 

priestorov Vacuumlabs Lounge (kapacita 25-30 

osôb) a Unispace. Zmluvy o spolupráci boli 

uzatvorené na obdobie 5 rokov. 
 

Pod gesciou Študentskej komory AS FMFI UK 

započala rekonštrukcia priestoru bývalého bufetu 

v pavilóne F1 za účelom vytvorenia komunitného 

priestoru pre študentov a zamestnancov fakulty. 
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Oblasť vonkajších vzťahov 
Konkretizácia na rok 2021 Vyhodnotenie plnenia 
Pripravíme schému financovania Študentského 

vývojového tímu a budeme propagovať jeho 

činnosť medzi študentmi. 
 
Podporíme prácu Študentského vývojového tímu 

v rámci Výpočtového centra FMFI UK. 

Pripravili sme schému financovania týchto a 

podobných študentských aktivít v rámci podpory 

tzv. jednorazových pedagogických pomocných 

síl.  Získali sme odborného garanta ŠVT z radov 

docentov KAI. 

Posilníme organizovanie propagačných návštev 

pracovníkov a študentov fakulty na gymnáziách a 

stredných odborných školách. Nadviažeme užšiu 

spoluprácu s učiteľmi matematiky, fyziky a 

informatiky stredných a základných škôl. 
 

Prevažnú časť roka nebolo možné realizovať 

z dôvodu pretrvávajúcej pandémie. 

 
Niekoľko rokov po sebe sme organizovali 

propagačné návštevy pracovníkov a študentov 

fakulty na stredných školách. K tejto aktivite sa 

vrátime po skončení pandémie, výhľadovo od 

zimného semestra akad. roka 2021/2022. Budeme 

pokračovať v projekte adresného oslovovania 

úspešných riešiteľov odborných súťaží. 

Vyhodnotíme dosah a účinnosť týchto návštev a 

opatrení. 

Zmapujeme situáciu na slovenských a českých 

vysokých školách, z ktorých by sme potenciálne 

mohli získať magisterských študentov a 

doktorandov. 

Plnené zatiaľ len formou všeobecných 

komunikačných kanálov, napr. online kanálov 

na sociálnych médiách, a tiež účasťou UK 

a FMFI na veľtrhoch vzdelávania v ČR.  

Do budúcna chceme hľadať aj špecifickejšie 

komunikačné kanály pre oslovenie potenciálnych 

uchádzačov z radov absolventov bakalárskeho 

štúdia v SR aj ČR. 
Budeme pokračovať v propagácii štúdia 

na fakulte vo všetkých troch stupňoch mimo 

územia Slovenskej republiky. 

Čiastočne splnené posilnením online aktivít, 

online DOD, a online kanálov na YouTube a 

iných sociálnych médiách (viď nižšie). 
Priorita: 
V budúcnosti budeme ďalej stále posilňovať 

prezentáciu v online priestore a na našom 

YouTube kanáli. Po výraznom náraste 

sledovanosti v roku 2020 bude našim cieľom 

udržať sledovanosť v priemere aspoň na 120 

000 pozretiach mesačne. Využijeme aj 

možnosti prezentovania našich výsledkov 

v printových médiách. 

Prezentáciu našich výsledkov a popularizáciu 

vedy realizujeme jednak v klasických 

elektronických a printových médiách. V roku 

2021 sme napr. posilnili spoluprácu s časopisom 

QUARK, kde autori z FMFI majú teraz články už 

v každom novom čísle. 
V roku 2021 nastal z dôvodu pandémie 

vo všeobecnosti presun mnohých aktivít do 

online priestoru. Toto sa nám podarilo dobre 

podchytiť a zužitkovať. Zvýšili sme jednak 

publikovanie videí na našom YouTube kanáli 

MatfyzJeIn a zaradili sme aj niekoľko live 

prenosov. Taktiež DOD sa presunul do online 

priestoru na tento kanál. Náš YouTube kanál patrí 

dlhodobo medzi najsledovanejšie online 

akademické médiá v slovenskom ale aj českom 

priestore, napriek tomu zaznamenal rekordný 

nárast sledovanosti predovšetkým počas prvej 

vlny pandémie v jarných mesiacoch.  
Na webovom sídle fakulty budeme naďalej 

prezentovať základné informácie o vedeckých 

projektoch a dosiahnuté výsledky. 
 

Vedenie fakulty podporí podpísanie zmlúv a 

hodnotiacich správ pre výskumné agentúry po 

zverejnení dosiahnutých výsledkov v populárnej 

forme na webovom sídle fakulty. 

Priebežne plníme. 
Tieto informácie prezentujeme o časti projektov, 

pričom iniciatíva je ponechaná najmä ich 

riešiteľom. Do budúcna budeme hľadať 

možnosti, ako informovanie zlepšiť a riešiteľov 

k tomu viac motivovať. 
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Budeme analyzovať možnosti rozšírenia 

dopytovo orientovaného výskumu na fakulte. 
 

Aj počas pandémie sme nadviazali kontakty 

s technologickými firmami (napr. BOGE, 

združenie VacuumLabs, Dell, Superscale, 

Tachyum, Nexteria a ďalšie) s cieľom nadviazať 

dopytovo orientovanú spoluprácu s praxou.  
Zverejníme na webovom sídle fakulty zahraničné 

návštevy na FMFI UK s cieľom lepšej 

propagácie fakulty navonok. 
 
Posilniť propagovanie a zverejňovanie 

zahraničných výskumných návštev a spoluprác 

na webovom sídle fakulty a na sociálnych 

médiách fakulty.  

Priebežne plníme. 
Uverejňujeme predovšetkým významnejšie 

návštevy spojené s pozvanou prednáškou alebo 

podobne. 

Vyhodnotíme doterajšie spôsoby spolupráce 

fakulty s jej absolventmi, a to na úrovni fakulty, 

pracovísk fakulty a študijných programov, ktoré 

fakulta uskutočňuje. 

Priebežne plníme. 
Spolupráca s absolventmi je stále viac menej na 

ad-hoc úrovni, ale prebieha. Je v našom záujme 

ju v budúcnosti posilniť. 
Na fakultnej webovej stránke pripravíme sekciu 

Odborníci pre médiá podľa oblastí, ktorá umožní 

koordinovanejší styk predovšetkým zo strany 

médií, ktoré často potrebujú v krátkom čase 

spracovať vyjadrenie alebo spot s odborníkom 

na nejakú oblasť. Tento model už adoptovali 

niektoré iné fakulty UK a jeho cieľom je zvýšiť 

počet mediálnych vyjadrení našich odborníkov 

v médiách, keďže budú takto ľahšie 

dosiahnuteľní. 
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Oblasť organizácie, riadenia a vnútorného života fakulty 
Konkretizácia na rok 2021 Vyhodnotenie plnenia 
V rozpočte fakulty na rok 2021 vyčleníme 

prostriedky pre zabezpečenie spoločenských, 

športových a kultúrnych podujatí na fakulte 

spojených s oslavami 40. výročia založenia 

fakulty.  
 
Oslavy a spomienkové akcie presunieme na 

najbližší možný termín na jeseň 2021 (výstava 

dokumentov a fotografií z histórie fakulty, 

výstava trojrozmerných predmetov, výstava kníh 

a publikácií autorov z fakulty). 

Čiastočne splnené. 
V rámci osláv 40. výročia vzniku fakulty sa dňa 

18.10.2021 uskutočnilo slávnostné zasadnutie 

Vedeckej rady FMFI UK a Akademického senátu 

FMFI UK v aule UK. Plánované výstavy neboli 

vzhľadom na tretiu vlnu pandémie zrealizované. 

Nevyčerpané finančné prostriedky budú využité 

v roku 2022. 

Budeme pokračovať v prezentácii významných 

osobností FMFI UK z minulosti a zo súčasnosti 

(vydávaním kníh, články v médiách, na internete 

a v priestoroch fakulty). 

Splnené. 
Podporili sme prípravu historicky prvého 

prekladu Euklidových základov do slovenčiny 

doplneného o komentáre prof. Čižmára. 
Budeme podporovať aj kolektívne súťaže a 

turnaje a účasť našich študentov vo 

vysokoškolských ligách a na medzinárodných 

súťažiach. Zámerom na akad. rok 2021/2022 je 

opäť úspešne rozbehnúť ligy a prezenčnú 

výučbu, športové dni a voľnočasové aktivity 

študentov a zamestnancov.  
 
FMFI UK spolu s PriF UK sa podarilo získať 

organizáciu Zimnej univerziády SR v januári 

2022. Zo získanej dotácie dokončíme 

rekonštrukciu telocvične a pripravíme sa na 

úspešné zvládnutie Zimnej univerziády.  

Čiastočne splnené. 
 

Telovýchovné aktivity pre našich študentov sme 

realizovali najmä v externom prostredí.  
 

Celý rok 2021 sme aktívne pokračovali v 

príprave na Zimnú univerziádu. V roku 2022. 

Počas roka bola zrekonštruovaná a 

zmodernizovaná telocvičňa na VŠ Mlyny 
 
V roku 2021 fakulta finančne podporila katedru 

a študentov na výmenu a nákup športového 

vybavenia. 
Zhodnotíme doterajšie skúsenosti s priebehom 

študentskej ankety. 

Na základe podnetov od študentov vedenie 

zhodnotilo študentskú anketu ako užitočný 

nástroj na získavanie spätnej väzby. Vedenie 

zároveň prihliadalo na podnety od študentov, 

predovšetkým pokiaľ ide o odozvu vedenia 

na opakované podnety študentov, a vydalo 

aktualizovanú smernicu dekana o študentskej 

ankete. V ankete sme zisťovali spokojnosť 

študentov s dištančnou metódou.  

 

 

Priorita: 
V súčinnosti s vedením UK pripravíme 

východiská vnútorného systému hodnotenia 

kvality na fakulte s cieľom prípravy 

na prechod na novú formu akreditácie 

študijných programov. 
 
Zriadime programové rady študijných programov 

predložených na novú akreditáciu a vymenujeme 

Dočasnú akreditačnú radu (DAR) fakulty. 

Vytvoríme Štatút DAR a samotnej Akreditačnej 

rady fakulty. 

Čiastočne splnené. 
 
V 2021 boli identifikované študijné programy, 

ktoré je potrebné reakreditovať, resp. zlúčiť. 

Akreditované boli nové dva zlúčené programy na 

III stupni. 
 

Zriadená bola Akreditačná rada fakulty, vytvorili 

sme systém garantujúcich pätíc, ktoré 

pozostávajú s funkčných docentov a profesorov 

fakulty. Vytvorené boli Rady študijných 

programov. Vytvorené a schválené boli príslušné 

štatúty Akreditačnej rady a RŠP. 
 

  



8 

 

Pripravíme nový Organizačný poriadok 

FMFI UK a vytvoríme samostatný Pracovný 

poriadok FMFI UK (s navrhovanou účinnosťou 

od 1.1.2022). 

Nesplnené. 
Nový Organizačný poriadok FMFI UK 

a Pracovný poriadok FMFI UK sa nepodarilo 

pripraviť a schváliť z dôvodu novely zákona 

o vysokých školách predloženej do MPK 

s navrhovanou účinnosťou od 1.4.2022. 
Budeme pokračovať v získavaní a systematizácii 

dokumentov z histórie fakulty, činnosti orgánov 

fakulty a pracovísk fakulty z obdobia 1980 - 

2010. Ucelené vecné skupiny dokumentov 

odovzdáme Archívu UK. 
 
Zrekonštruujeme miestnosť registratúrneho 

strediska fakulty v pavilóne F1 (pri jedálni). 

Čiastočne splnené. 
 
V roku 2021 bolo dokončené predarchívne 

spracovanie dokumentov fakultnej odborovej 

organizácie ROH a OZ PŠaV z rokov 1980-2010. 

Skenovanie a následné odovzdanie dokumentov 

do trvalej archívnej úschovy Archívu UK  

sa predpokladá v 1. štvrťroku 2022. 
 
V roku 2021 boli získané dokumenty z činnosti 

AS FMFI UK z rokov 1999-2002 (predsedníčka 

A.Z. Dubničková). Dokumenty boli predarchívne 

spracované a následne odovzdané Archívu UK. 
Za účelom informovanosti zamestnancov fakulty 

a efektívnejšieho plánovania vyučovacích a 

vedeckých aktivít, pripravíme približný 

harmonogram realizácie prác projektu ACCORD, 

s dôrazom na práce väčšieho rozsahu, ktorý bude 

obsahovať odhad začiatku takýchto prác a ich 

približnú dĺžku. Harmonogram budeme 

aktualizovať na štvrťročnej báze. 
 
Za účelom efektívnej koordinácie aktivít pre 

naplnenie záväzkov vyplývajúcich z projektu 

ACCORD, pripravíme pre zamestnancov fakulty 

zoznam týchto záväzkov. 

Priebežne plnené. 
 
O postupe prípravných prác a stave verejných 

obstarávaní pravidelne informoval dekan 

a prodekan Kúš na zasadnutiach AS FMFI UK 

a informovania akademickej obce 

prostredníctvom zápisníc z vedenia fakulty. 
 

 

 


