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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  03.04.2022 

 

Z á p i s n i c a  

z 30. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 28. 03. 2022 v posluchárni C 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Blaho, Bohdal, Černeková, Demetrian, Filo, Janáček, Klas, Kočvarová, Kožehubová, Pardubská, 

Pekár, Plecenik, Ševčík, Škoviera, Tekel, Winczer 

študentská komora  

Belanec, Bobáľ, Csiba, Furík (od 14.45 hod.), Goga, Janák, Otruba 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Bátorová, Grajcar, Kundracik 

študentská komora  

Macková, Turiničová 

 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Mačaj 

študentská komora  

Nosek 

 

Pozvaní hostia: 

Ševčovič (dekan FMFI UK), Jajcay, Kúš, Rostás, Tóth (prodekani FMFI UK) 

Sandanusová (tajomníčka FMFI UK) 

I. Agarský (zástupca fakulty v ŠRVŠ), Kysel (zástupca fakulty v AS UK a tajomník AS FMFI UK, od 15.05 hod.) 

 

Hostia: 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba overovateľov zápisnice. 

3. Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021. 

4. Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK. 

5. Informácia o schválenom znení novely zákona o vysokých školách. 

6. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty. 
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7. Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

Začiatok zasadnutia: 14.05 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 

a tajomníčku fakulty M. Sandanusovú. 

 

Predseda AS konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 22 členov AS. O ospravedlnenie svojej 

neúčasti na zasadnutí požiadali V. Turiničová (výučba), M. Bátorová (rodinné dôvody), M. Grajcar 

(pracovná cesta), P. Macková (pedagogické povinnosti), F. Kundracik (zdravotné dôvody). 

 

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

a pozvaných hostí, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. Keďže návrh na zmenu 

alebo doplnenie programu zasadnutia nezaznel, predseda AS dal hlasovať o navrhnutom programe 

zasadnutia podľa pozvánky. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 22 12 22 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 30. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 

28. marca 2022. 

 

 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice predseda AS navrhol D. Pardubskú a A. Gogu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 22 12 22 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. RNDr. Danu 

Pardubskú, CSc. a Mgr. Adriána Gogu. 

 

 

Bod č. 3:  Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja 

FMFI UK na rok 2021 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Ide o štandardné vyhodnotenie plnenia konkretizácie 

dlhodobého zámeru fakulty tak, ako po minulé roky. Je pripravený zodpovedať na otázky členov AS. 

Oproti verzii, ktorá bola poskytnutá členom AS, boli do vyhodnotenia doplnené niektoré skutočnosti 

týkajúce sa úloh v oblasti doktorandského štúdia (prodekan R. Jajcay) a voľnočasových aktivít 

študentov (vedúci KTVŠ). 

 

S. Ševčík v úlohe spravodajcu informoval, že materiál z časových dôvodov nebol prerokovaný 

v komisiách AS.  
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Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

D. Pardubská uviedla, že vyhodnotenie úlohy „zavedieme systém na udržiavanie kontaktov 

s absolventmi (od akademického roka 2021/2022)“ je nasledovné: „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.“ Individuálne kontakty nepovažuje za zavedenie systému, opýtala sa preto, aké sú predstavy 

pri zavedení systému na udržiavanie kontaktov s absolventmi. 

Prodekan R. Jajcay odpovedal, že vyhodnotenie tejto úlohy bolo v neskoršej verzii materiálu, 

ktorá nebola zaslaná členom AS, doplnené. Systém je zavedený vo vnútornom systéme kvality 

(s účinnosťou od 1. septembra 2022) a udržiavanie kontaktov patrí medzi úlohy príslušnej rady 

študijného programu. 

 

D. Pardubská ďalej uviedla, že vyhodnotenie úlohy „zmapujeme situáciu na slovenských a českých 

vysokých školách, z ktorých by sme potenciálne mohli získať magisterských študentov 

a doktorandov“ je nasledovné: „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.“. Opýtala sa, či už existuje nejaký 

konkrétny výsledok. 

Dekan D. Ševčovič zdôraznil, že ide o čiastočne splnenú úlohu. Dôvodom je, že minulý rok 

nebolo možné z dôvodu pandemickej situácie navštevovať vysoké školy, v minulosti aktivity vyvíjal 

prodekan R. Jajcay. Na báze individuálnych kontaktov (napr. s Masarykovou univerzitou v Brne, 

Univerzite Karlovej alebo ČVUT v Prahe) informácie sú a vymieňajú sa skúsenosti, ale nemožno to 

považovať za mapovanie. Nad rámec predloženého materiálu uviedol, že v rámci projektu ACCORD 

sa fakulta zaviazala vytvoriť spoločné študijné programy s FIIT STU a FEI STU. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 22 12 22 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého 

zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2021. 

 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že na nasledujúce riadne zasadnutie AS bude predložený Dlhodobý 

zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 – 2027, ktorý bude zosúladený s dlhodobým zámerom 

rozvoja UK a vnútorným systémom kvality UK (oblasti v dlhodobom zámere budú doplnené 

merateľnými ukazovateľmi). Následne bude vypracovaná konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja 

fakulty na rok 2022. 

 

 

Bod č. 4:  Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov pracoviskám 

FMFI UK 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Potreba dodatku k metodike vznikla na zasadnutí 

Kolégia dekana FMFI UK dňa 21. marca 2022, kde vznikli interpretačné nejasnosti ohľadom pojmu 

„ročný súčet tarifných platov zamestnancov fakulty zaradených na vykonávanie svojich pracovných 

úloh na pracovisko“. Hoci v doterajšom znení metodiky bolo uvedené, že sa súčet tarifných platov 

vypočítava z februárovej výplaty (vyplácanej v marci), chýbalo v nej, že sa súčet tarifných platov 

z februárovej výplaty násobí dvanástimi. 
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Predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS T. Plecenik v úlohe spravodajcu informoval, že 

materiál nebol prerokovaný v komisii z dôvodu, že dodatok má technický charakter (spresnenie 

textácie metodiky). 

 

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 

4 22 16 22 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných 

prostriedkov pracoviskám FMFI UK. 

 

(Na zasadnutie prišiel V. Furík, čím sa počet prítomných členov AS zvýšil na 23.) 

 

Bod č. 5:  Informácia o schválenom znení novely zákona o vysokých školách 

Úvodné slovo predniesol predseda AS S. Ševčík. Súčasťou písomnej informácie pre členov AS bolo 

zhrnutie najdôležitejších zmien, ktoré prináša novela zákona o vysokých školách schválená v NR SR 

dňa 23. marca 2022, ako aj konsolidované znenie zákona o vysokých školách účinné od 25. 4. 2022. 

Novela zákona bola predmetom niekoľkomesačného boja medzi niektorými verejnými vysokými 

školami, reprezentáciami vysokých škôl a MŠVVaŠ SR v súvislosti so spôsobom voľby rektora, 

spôsobom výberu dekana, kompetenciami dekana, deľbou kompetencií medzi akademický senát 

verejnej vysokej školy a správnu radu verejnej vysokej školy. Vzhľadom na to, že prešli viaceré 

kompromisné pozmeňujúce návrhy, možno konštatovať, že tlak UK a RVŠ mal svoj význam a 

s výslednou podobou novely možno vyjadriť čiastočnú spokojnosť. 

Na verejných vysokých školách ostávajú rektor, akademický senát, vedecká rada 

a disciplinárna komisia ako orgány akademickej samosprávy verejnej vysokej školy, ďalšími orgánmi 

verejnej vysokej školy sú kvestor a správna rada verejnej vysokej školy. Verejná vysoká škola si 

môže vytvárať aj orgány na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania. Rozdelenie 

kompetencií medzi orgánmi verejnej vysokej školy a fakultami, ako aj kompetencie orgánov fakúlt, 

budú predmetom štatútu verejnej vysokej školy. V tomto smere nás na UK čaká zápas o zachovanie 

doterajšej autonómie fakúlt. Ruší sa paritné zastúpenie fakúlt v akademických senátoch verejných 

vysokých škôl. Počet po sebe nasledujúcich funkčných období rektora je opätovne obmedzený na 

dve. Rektora volí volebné zhromaždenie tvorené členmi akademického senátu verejnej vysokej školy 

a členmi správnej rady verejnej vysokej školy. Na odvolanie rektora je potrebný súhlas tak 

akademického senátu verejnej vysokej školy, ako aj správnej rady verejnej vysokej školy. Na 

vymenovanie a odvolanie prorektorov sa nebude vyžadovať súhlas akademického senátu verejnej 

vysokej školy (bude sa iba vyjadrovať). Správna rada UK, aby splnila zákonné požiadavky, by mala 

mať 17 členov (8 bude voliť a odvolávať Akademický senát UK, 8 bude vymenúvať a odvolávať 

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR), jedného člena volia členovia správnej rady. Členom 

správnej rady nemôžu byť členovia akademickej obce verejnej vysokej školy, t. j. pôjde o externý 

orgán (s výnimkou jedného študenta). Funkčné obdobie členov správnej rady bude päťročné. 

Akademický senát stráca výlučnú právomoc schvaľovať dlhodobý zámer verejnej vysokej školy a 

metodiku delenia finančných prostriedkov na súčasti verejnej vysokej školy (budú schvaľované 

spoločne so správnou radou). Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti verejnej vysokej školy 

prešiel do výlučnej pôsobnosti správnej rady verejnej vysokej školy. Schvaľovanie majetkových 

úkonov (§ 17) prechádza z akademického senátu na správnu radu.  

Existencia orgánov fakúlt bude závisieť od štatútu verejnej vysokej školy. Štatút verejnej 

vysokej školy zároveň určí, ktoré orgány fakulty budú samosprávnymi orgánmi. V tejto súvislosti sa 

rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. viackrát vyjadril, že bude presadzovať zachovanie 

akademických senátov fakúlt s právomocami limitne blízkymi súčasným právomociam. Z uvedeného 
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vyplýva, že bude veľmi dôležité participovať na formulácii nového Štatútu UK, a to tak na úrovni 

Kolégia rektora UK, ako aj v kolektívnych samosprávnych orgánoch fakúlt (novozvolených členov 

AS čaká zodpovedná a náročná úloha). Fakultu bude naďalej riadiť dekan, jeho funkčné obdobie bude 

štvorročné. Počet po sebe nasledujúcich funkčných období dekana je opätovne obmedzený na dve. 

Dekana vymenúva a odvoláva rektor, a to buď na základe výberového konania, alebo ak tak určí 

štatút verejnej vysokej školy, na základe voľby volebným zhromaždením. Rektor bude s dekanom 

uzatvárať výkonnostnú zmluvu, ktorá bude obsahovať merateľné ukazovatele súvisiace s dlhodobým 

zámerom verejnej vysokej školy. Ak je dekan vyberaný výberovým konaním, tak troch členov 

výberovej komisie vymenúva kolektívny samosprávny orgán fakulty (ak nie je ustanovený, volia ich 

členovia akademickej obce fakulty), dvoch vymenúva rektor, jedného akademický senát verejnej 

vysokej školy a jedného správna rada verejnej vysokej školy. Volebné zhromaždenie sa ustanoví tak, 

aby v ňom osoby vymenované rektorom mali štvrtinové zastúpenie a ostatné osoby boli zástupcami 

akademickej obce fakulty. Ak bola funkcia dekana obsadená voľbou, dekana možno odvolať iba so 

súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov volebného zhromaždenia. 

Veľké zmeny nastali v súvislosti s obsadzovaním pracovných miest vysokoškolských učiteľov 

a funkčných miest docentov a profesorov. Vedecko-pedagogický alebo umelecko-pedagogický titul 

profesor alebo docent už naďalej nesmie byť podmienkou na obsadenie funkčného miesta profesora 

alebo funkčného miesta docenta. Budú určené celoštátne minimálne kritériá na obsadenie funkčných 

miest profesorov a funkčných miest docentov. Výberová komisia na obsadenie funkčného miesta 

profesora alebo funkčného miesta docenta bude päťčlenná, dvoch členov komisie vymenuje rektor, 

jedného člena vymenuje vedúci pracoviska fakulty, jedného člena vedecká rada vysokej školy 

a jedného člena dekan.  

Prechodnými ustanoveniami sa uložila verejným vysokým školám povinnosť zosúladiť do 

31. augusta 2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s novelou zákona. Voľba 

kandidáta na dekana vyhlásená do 24. apríla 2022 sa dokončí podľa doterajších predpisov (z toho 

vyplýva návrh, aby sa voľba kandidáta na dekana FMFI UK na nasledujúce funkčné obdobie 

vyhlásila na nasledujúcom riadnom zasadnutí AS dňa 11. apríla 2022). Voľby do akademických 

senátov verejných vysokých škôl a akademických senátov fakúlt vyhlásené do 24. apríla 2022 sa 

dokončia podľa doterajších predpisov (po zasadnutí pléna AS sa uskutoční mimoriadne zasadnutie 

Predsedníctva AS, na ktorom budú vyhlásené riadne voľby do oboch komôr AS na funkčné obdobie 

od 1. júna 2022 – nie je však zrejmé, kedy ich funkčné obdobie skončí, to závisí od Štatútu UK, 

najneskorší termín skončenia je 31. august 2023.) 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

Zástupca fakulty v ŠRVŠ I. Agarský doplnil, že zásluhou ŠRVŠ zostalo zachované minimálne 

zastúpenie študentov v akademických senátoch verejných vysokých škôl a fakúlt na úrovni 1/3 

(vládny návrh zákona obsahoval 1/4). 

 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že sa už rozprával s rektorom UK prof. JUDr. Marekom Števčekom, 

PhD. a požiadal ho, aby pripravil také znenie Štatútu UK, ktoré bude obsahovať akademické senáty 

fakúlt a vedecké rady fakúlt ako kolektívne orgány fakúlt. Ďalej uviedol, že súčasný vnútorný systém 

kvality UK (vychádzajúci z platnej legislatívy) obsahuje ustanovenie, že funkční profesori a funkční 

docenti majú do troch rokov po ustanovení do funkcie získať príslušný vedecko-pedagogický titul 

profesor alebo docent. Nebál by sa medzinárodných posudzovateľov na habilitácie a inaugurácie, je 

to tak na západoeurópskych univerzitách (na osobnom príklade uviedol, že je členom takýchto 

komisií na univerzite v Lisabone). 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 23 12 23 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 5: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie písomnú informáciu predsedu AS FMFI UK 

doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. o schválenom znení novely zákona o vysokých školách.  

 

 

Bod č. 6: Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty 

Informácie vedenia fakulty 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že bol v kontakte s rektorom UK prof. JUDr. Marekom Števčekom, PhD. 

vo veci eventuálnych zmien v Štatúte UK v tom zmysle, aby čo najviac fungujúcich vecí ostalo 

zachovaných (existencia akademických senátov fakúlt, vedeckých rád fakúlt, spôsob výberových 

konaní na funkčné miesta docentov a profesorov).  

Na zasadnutí Kolégia rektora UK dňa 17. marca 2022 bol prerokovaný návrh metodiky rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022 a z nej vyplývajúci rozpis 

dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022.  

Na zasadnutí Kolégia dekana FMFI UK dňa 21. marca 2022 bol prerokovaný rozpis delenia 

dotácie pracoviskám fakulty na mzdy, odvody, tovary a služby na obdobie 1.4.2022 – 31.3.2023  

(8 z 10 odborných katedier je svojimi výkonmi nad 150 % súčtu tarifných platov, zvyšuje sa 

príspevok na tovary a služby za zamestnanca pracoviska na 300 €, ako aj príspevok dekanátu a AGO 

na pôvodnú „predpandemickú“ výšku, keďže sa obnovuje normálny prevádzkový režim). 

 

D. Pardubská uviedla, že je ťažké sa k informácii o výkonoch odborných katedier vyjadriť, keďže nie 

je zrejmá suma, ktorá vstupuje do výkonového delenia finančných prostriedkov na platy. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že na platy sa bude výkonovo rozdeľovať rovnaká suma ako 

v roku 2021 (6,75 mil. €). Medziročný rozdiel je iba v sume určenej na materiálové zabezpečenie 

pracovísk fakulty. Celková dotácia fakulte sa navyšuje o 1,691 mil. €, a to v dôsledku vyčlenenia 

finančných prostriedkov na excelentné súčasti vysokých škôl. Nárast výdavkov na energie je 

rozpočtovaný v sume 600 tis. € (ide o pesimistický odhad, dekan verí, že nárast bude o niečo nižší). 

Predseda AS S. Ševčík doplnil, že rozpis finančných prostriedkov fakulty na rok 2022 bude 

predmetom 31. riadneho zasadnutia AS dňa 11. apríla 2022. Rozpis skôr predložený nemohol byť, 

pretože konečné schvaľovanie metodiky delenia štátnej dotácie fakultám a ďalším súčastiam UK na 

rok 2022 sa odohrá na mimoriadnom zasadnutí AS UK dňa 30. marca 2022. 

 

Prvý prodekan R. Jajcay pozitívne informoval, že reakreditácia študijných programov sa vďaka úsiliu 

akreditačnej rady fakulty (AR) blíži ku koncu. Vyjadril poďakovanie predsedovi AR prof. Povincovi 

a podpredsedovi AR doc. Pekárovi za významný podiel na celkovom reakreditačnom procese. 

Oficiálny termín na predloženie študijných programov z úrovne fakulty na schválenie Akreditačnej 

rady UK je 31. marec 2022, je realisticky možné, že niektoré záležitosti ešte nebudú ukončené. 

 

Otázky na vedenie fakulty (tzv. ústne interpelácie) 

 

I. 

Prekurovanie pavilónu posluchární 

M. Demetrian v nadväznosti na nárast cien energií uviedol, že v minulom „covidovom“ zimnom 

období (najmä počas víkendov) si všimol prekúrený pavilón posluchární (bola v nich vysoká teplota). 

V trakte posluchární je vyššia teplota ako na chodbách v pavilóne M. 

 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že energetik fakulty pán Chlad teplotu niekoľkokrát denne sleduje. 

Vyššia teplota v trakte posluchární vyplýva zo skutočnosti, že nie sú otvorené do hlavných chodieb. 

V období, keď na fakulte v dôsledku pandemickej situácie bolo minimum ľudí, bola snaha znížiť 

vykurovacie krivky o 1 až 1,5 stupňa (každý stupeň znamená úsporu 20 tis. €). 
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Prodekan P. Kúš doplnil, že vnímanie tepla a chladu je subjektívne, ak niekomu je teplo, ďalším 

desiatim môže byť zima. Fakulta sa cez víkendy nevykuruje, pocit tepla cez víkendy môže byť 

spôsobený „tepelnou zotrvačnosťou“ (ak nie je cez víkend na fakulte podujatie, kúrenie sa vypína 

v piatok o 18.00 a zapína sa v nedeľu o 2.00 hod.).  

Dekan D. Ševčovič uviedol, že v roku 2021 boli výdavky na elektrickú energiu vo výške  

196 tis. € (na rok 2022 sa predpokladajú výdavky približne 390 tis. €). 

Prodekan P. Kúš ďalej doplnil, že na fakulte sú dve výmenníkové stanice (jedna z nich pokrýva 

pavilóny M, I a pavilón posluchární). Pavilón posluchární bol pri rekonštrukcii fasád zateplený. 

Medziročný rozdiel v úhrade za elektrickú energiu za mesiace január a február bol nárast o 65 tis. € 

(za marec ešte faktúra neprišla).  

 

II. 

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 

B. Bobáľ upozornil na zmenu v povinnosti platiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, 

ktoré prináša schválená novela zákona o vysokých školách („Školné z dôvodu štúdia dlhšieho, ako je 

štandardná dĺžka štúdia príslušného študijného programu, sa určí ako pomerná časť z ročného 

školného v závislosti od počtu kreditov, ktoré má študent získať v príslušnom akademickom roku vo 

vzťahu k štandardnej záťaži študenta.“) a opýtal sa na spôsob, akým sa bude toto ustanovenie na 

fakulte uplatňovať. 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás odpovedala, že touto zmenou, ktorú 

novela zákona o vysokých školách spôsobila, sa zatiaľ vedenie fakulty nezamýšľalo. Nie je jej 

zrejmé, kto túto zmenu navrhol a na základe akých skutočností. 

Zástupca fakulty v ŠRVŠ I. Agarský reagoval, že motiváciou bolo to, aby študenti, ktorí 

absolvujú štátne skúšky v septembri, nemuseli platiť ročné školné za prekročenie štandardnej dĺžky 

štúdia v plnej výške. 

 

B. Bobáľ položil doplňujúcu otázku, akým spôsobom bude výška školného za prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia zohľadňovať opravné zápisy v letnom semestri akademického roka, 

v ktorom k prekročeniu štandardnej dĺžky štúdia dochádza. 

Prodekanka K. Rostás reagovala, že na položenú otázku nevie v danej chvíli odpovedať, keďže 

o novelizácii ustanovenia o školnom za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia nemala vedomosť a na 

zasadnutí vedenia fakulty táto otázka diskutovaná nebola. 

 

III. 

Aktuálny stav projektu ACCORD 

S. Ševčík požiadal prodekana pre strategické projekty a rozvoj P. Kúša, aby stručne informoval 

o aktuálnom stave projektu ACCORD. 

 

P. Kúš odpovedal, že prezidentka SR podpísala novelu zákona o verejnom obstarávaní. Doterajšie 

znenie zákona (pred účinnosťou novely) ukladalo povinnosť poslať každú nadlimitnú zákazku na 

kontrolu Úradu pre verejné obstarávanie a na MŠVVaŠ SR (proces kontroly trval neúmerne dlho, aj 

pol roka). Po účinnosti novely môže UK podpísať zmluvu v prípade nadlimitnej zákazky ihneď (po 

skončení elektronickej aukcie) a až následne bude prebiehať kontrola procesu verejného obstarávania 

zo strany kontrolných orgánov. Predstavitelia UK sa rozhodli podpísať zmluvy na 5 ukončených 

verejných obstarávaní, v čase po zasadnutí AS bude prebiehať elektronická aukcia na opravu striech. 

Dekan D. Ševčovič doplnil, že obstarávanie výstavby pavilónu špičkových technológií bolo 

ukončené a čaká sa na podpis zmluvy. Na výrub stromov v areáli fakulty, kde bude stáť pavilón 

špičkových technológií, mala UK výrubové povolenie (výrub je možné realizovať len mimo 

vegetačného obdobia, t. j. do 31. marca).  

Prodekan P. Kúš upresnil, že výrub stromov bol zrealizovaný napriek tomu, že zmluva na 

výstavbu pavilónu špičkových technológií ešte podpísaná nebola (ak by výrub zrealizovaný nebol, 

hrozilo by, že zmluva by bola podpísaná, ale nebolo by kde stavať, lebo na pozemku by rástli stromy). 



8/10 

Z. Černeková požiadala o informáciu ohľadom rekonštrukcie laboratórií. 

Prodekan P. Kúš odpovedal, že rekonštrukcia je plánovaná v rámci jednej z piatich 

vysúťažených verejných obstarávaní, len zatiaľ nebola podpísaná zmluva, čakalo sa na účinnosť 

novely zákona o verejnom obstarávaní. 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že je snahou časovo koordinovať rekonštrukčné práce (silnoprúd, 

slaboprúd) tak, aby sa nemuselo pristúpiť k obmedzovaniu výučby v posluchárňach. 

Prodekan P. Kúš reagoval, že dekanov optimizmus nezdieľa. Fakulta sa bude musieť pri 

časovom harmonograme rekonštrukcií prispôsobovať PriF UK, keďže verejné obstarávanie je pre 

obe fakulty spoločné (PriF UK má 112 laboratórií, FMFI UK má 22 laboratórií, vysúťažená firma 

časovo uprednostní rekonštrukciu na PriF UK, keďže tam bude väčší rozsah rekonštrukčných prác). 

Dekan D. Ševčovič svoje predchádzajúce vyjadrenie upresnil v tom zmysle, že s prodekankou 

K. Rostás sa budú snažiť minimalizovať dopady rekonštrukčných prác na výučbu na fakulte. Určité 

obmedzenia výučby určite budú (na PriF UK sa šíria názory, že výučba bude musieť prebiehať online, 

k tomu by vedenie FMFI UK nechcelo pristúpiť). 

 

IV. 

Prijímacie konanie zahraničných uchádzačov o štúdium 

D. Pardubská sa opýtala, či sa v prijímacom konaní budú meniť podmienky pre zahraničných 

uchádzačov o štúdium (najmä z Ukrajiny), pokiaľ ide o dokladovanie ich vzdelania. 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rotás odpovedala, že podmienky prijatia sa pre 

zahraničných uchádzačov o štúdium na fakulte nemenia. To, či bude možné doklady o skončení 

štúdia (nostrifikáciu maturitného vysvedčenia) nahradiť v prípade uchádzačov o štúdium z Ukrajiny 

čestným vyhlásením, to záleží od MŠVVaŠ SR, jednoznačné stanovisko fakulta zatiaľ neobdržala. 

 

 

Bod č. 7: Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 

S. Ševčík z pozície zástupcu fakulty v AS UK informoval, že od posledného zasadnutia AS sa konali 

dve mimoriadne zasadnutia AS UK a jedno riadne zasadnutie AS UK. 

Na 16. (mimoriadnom) zasadnutí AS UK dňa 18. februára 2022, ktoré bolo zvolané na žiadosť 

rektora UK, boli prerokovaní žiadosti o udelenie súhlasu s poskytnutím zľavy z nájomného v období 

sťaženého užívania nehnuteľnosti s nárokom na dotáciu MH SR (dve žiadosti nájomcov z PraF UK 

a FTVŠ UK).  

Na 17. (mimoriadnom) zasadnutí AS UK dňa 23. februára 2022, ktoré bolo zvolané na žiadosť 

Predsedníctva AS UK, boli vyhlásené voľby kandidáta na rektora UK na funkčné obdobie od  

1. 2. 2023 do 31. 1. 2027. Lehota na podávanie návrhov kandidátov je stanovená do 4. mája 2022. 

Návrh môže podať ktorýkoľvek člen akademickej obce UK a člen Správnej rady UK. Volebné 

zasadnutie Akademického senátu UK sa uskutoční v stredu 18.5.2022 o 9.00 hod. v aule UK. Po 

predstavení kandidátov bude nasledovať volebný akt. Za predsedu volebnej komisie bol tajným 

hlasovaním zvolený Mgr. Gašpar Fronc (RKCMBF UK).  

Na 18. riadnom zasadnutí AS UK dňa 9. marca 2022 bol schválený Dodatok č. 1 k Študijnému 

poriadku PraF UK. Za „raritu“ možno považovať skutočnosť, že AS UK neschválil Štatút PraF UK. 

Tajným hlasovaním bol za člena Vedeckej rady UK schválený doc. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. 

(dekan RKCMBF UK). Ďalej bolo schválených 15 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľ-

ného majetku UK, bola schválená Správa o činnosti Akademického senátu UK za rok 2021 a boli 

vyhlásené doplňujúce voľby do ŠRVŠ vo volebnom obvode PdF UK.  

 

S. Ševčík ďalej informoval, že v stredu 30. mája 2022 sa uskutočnia dve mimoriadne zasadnutia 

AS UK, na ktorých bude schvaľovaný Štatút PraF UK a Metodika rozpisu dotácie zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022. 

 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že zástupca v RVŠ J. Masarik sa zo zasadnutia ospravedlnil. 

 



9/10 

Zástupca fakulty v Študentskej rade vysokých škôl I. Agarský informoval, že ŠRVŠ sa v poslednej 

dobe zaoberala najmä novelou zákona o vysokých školách. 

 

(Na zasadnutie prišiel zástupca fakulty v AS UK a tajomník AS R. Kysel. Dekan D. Ševčovič mu 

vyjadril poďakovanie za vykonávanie úloh tajomníka Akreditačnej rady FMFI UK a aktívnu pomoc 

pri príprave legislatívnych a iných dokumentov fakulty súvisiacich s novelou zákona o vysokých 

školách a akreditačným procesom. Zároveň dekan vyjadril presvedčenie, že aktuálna akreditácia 

s účasťou zástupcov študentov a zamestnávateľov umožní Slovensku stať sa členom systému ENQA.) 

 

 

Bod č. 8: Rôzne 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že Predsedníctvo AS dňa 25. marca 2022 schválilo aktualizáciu 

Plánu riadnych zasadnutí AS v letnom semestri akademického roka 2021/2022.  

Nasledujúce riadne zasadnutie AS sa uskutoční 11. apríla 2022, na ktorom budú prerokované 

nasledovné materiály: Správa o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov 

z vlastných zdrojov fakulty za rok 2021, Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 

2022, Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 - 2027, Konkretizácia dlhodobého zámeru 

rozvoja FMFI UK na rok 2022. Na zasadnutí bude predložený návrh na vyhlásenie volieb kandidáta 

na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027. Termín pre doručenie materiálov 

na zasadnutie je 1. apríla 2022. 

Do plánu riadnych zasadnutí AS pribudlo riadne zasadnutie dňa 2. mája 2022, na ktorom bude 

schvaľovaný nový vnútorný predpis Zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti FMFI UK 

(aktuálne je v procese tvorby) a prípadne aj ďalšie vnútorné predpisy fakulty. 

 

J. Filo sa opýtal, či je nevyhnutné schvaľovať vnútorné predpisy, keď funkčné obdobie členov AS sa 

končí 31. mája 2022 a bude opätovná potreba o niekoľko mesiacov schvaľovať vnútorné predpisy. 

Predseda AS S. Ševčík odpovedal, že do konca mája 2022 je snahou urobiť „poriadok“ vo 

vnútorných predpisoch (zosúladiť ich s novelou zákona o vysokých školách v čo najväčšom počte).  

R. Kysel doplnil, že schvaľovanie viacerých vnútorných predpisov fakulty bude musieť čakať 

na znenie nového Štatútu UK, neočakáva však, že v oblasti študijných vecí príde ku zmene doterajšej 

pôsobnosti fakúlt (napríklad, že by sa dekanom odňalo právo priznávať motivačné štipendiá). Pôjde 

teda o formálne „preschválenie“ niektorých vnútorných predpisov, predovšetkým v oblasti štúdia. Ak 

by AS presunul celú agendu na AS pôsobiaci v nasledujúcom volebnom období (po 1. júni 2022), 

hrozilo by, že AS by musel v priebehu krátkeho času (niekoľkých mesiacov) schváliť približne 

20 vnútorných predpisov, nemal by časový priestor sa venovať ich obsahovej stránke a schvaľovanie 

by bolo len formálne. Platné vnútorné predpisy UK v oblasti štúdia (Študijný poriadok UK, 

Štipendijný poriadok UK, Zásady rigorózneho konania UK) obsahujú možnosť fakultám upraviť si 

ich vo svojich vnútorných predpisoch podrobnejšie, resp. odchýlne, nepredpokladá preto, že by sa 

táto možnosť mala v budúcnosti fakultám vziať. 

Predseda AS S. Ševčík podporil, aby AS do konca mája 2022 zosúladil čo najviac vnútorných 

predpisov fakulty s novelou zákona o vysokých školách a odľahčil AS pôsobiaci od 1. júna 2022, 

ktorý sa bude musieť zaoberať pripomienkovaným nového Štatútu UK a tvorbou štatútu fakulty. 

Dekan D. Ševčovič sa priklonil k myšlienke, aby AS do konca mája 2022 schválil tie vnútorné 

predpisy, ktoré sa dajú schváliť. Teoreticky je možné, že rektor UK bude chcieť zmeniť kompetencie 

fakúlt v oblasti študijných vecí, prakticky to však nepredpokladá. Schválenie tých vnútorných 

predpisov fakulty, ktoré sa viažu na nový Štatút UK a nový Organizačný poriadok UK, je možné 

schváliť až v budúcnosti (vnútorný predpis Zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti FMFI UK 

je na pomedzí, môže prísť nový rektor UK a mať inú predstavu o vnútornom hospodárení UK, je však 

vhodné o návrhu vnútorného predpisu diskutovať). 

Prodekanka K. Rostás podporila návrh, aby sa vnútorné predpisy fakulty v oblasti štúdia 

schválili do 31. mája 2022. Tieto vnútorné predpisy už AS v súčasnom zložení raz schvaľoval, 

členovia AS sú teda s ich obsahom oboznámení. Navyše, v dôsledku prechodného ustanovenia 

novely zákona o vysokých školách sa jej aktuálne funkčné obdobie ako prodekanky pre bakalárske 

a magisterské štúdium končí 31. januára 2023. 



10/10 

 

Predseda AS S. Ševčík doplnil informáciu o skutočnosť, že posledné riadne zasadnutie AS 

v aktuálnom volebnom období AS sa uskutoční dňa 30. mája 2022. V dňoch 11. a 12. mája 2022 sa 

uskutočnia riadne voľby do oboch komôr AS.  

 

 

Bod č. 9: Záver 

Predseda AS S. Ševčík poďakoval členom akademického senátu a hosťom za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 15.15 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 

 
Zapísal: 

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

 

Overili: 

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 

Mgr. Adrián Goga 

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z 30. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 28.03.2022. 

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

3. Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK. 

4. Metodika delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK (úplné znenie). 


