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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  10.09.2022 

 

Z á p i s n i c a  

z 31. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 11. 04. 2022 v posluchárni C 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Blaho, Bohdal, Černeková, Klas, Kočvarová, Kundracik, Mačaj, Pardubská, Pekár, Plecenik, Ševčík, 

Škoviera, Tekel, Winczer (do 15.54 hod.) 

študentská komora  

Belanec, Bobáľ, Macková (do 15.51 hod.), Nosek (od 14.07 hod.), Otruba 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Bátorová, Filo, Grajcar, Janáček, Kožehubová 

študentská komora  

Csiba, Goga, Janák, Turiničová 

 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Demetrian 

študentská komora  

Furík 

 

Pozvaní hostia: 

Ševčovič (dekan FMFI UK, do 15.26 hod.) 

Homola, Jajcay (od 14.11 hod.), Kúš, Tóth (do 15.26 hod.), Rostás (prodekani FMFI UK) 

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

 

Hostia: 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba overovateľov zápisnice. 

3. Správa o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov  

fakulty za rok 2021. 

4. Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2022. 

5. Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 - 2027. 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

A K AD E MI CK Ý SE N ÁT  
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6. Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023  

do 31. januára 2027 a voľba členov volebnej komisie. 

7. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty. 

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

9. Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK. 

10. Rôzne. 

11. 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 M. Homolu, R. Jajcaya, P. Kúša, K. Rostás 

a J. Tótha. 

 

Predseda AS konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 19 členov AS. O ospravedlnenie svojej 

neúčasti na zasadnutí požiadalo 9 členov AS: J. Filo, M. Grajcar, Ľ. Kožehubová (zdravotné dôvody), 

J. Janáček, M. Bátorová (rodinné dôvody), A. Goga (príprava publikácie), V. Turiničová (výučba 

praktík), F. Janák (návšteva lekára), M. Csiba (študijné 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 18 10 18 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 31. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 

11. apríla 2022. 

 

(Na zasadnutie prišiel R. Nosek, čím sa počet prítomných členov AS zvýšil na 19.) 

 

 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice Predsedníctvo AS navrhlo F. Kundracika a P. Mackovú. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

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

Kundracika, CSc. a Mgr. Petru Mackovú. 
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Bod č. 3:  Správa o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov  

z vlastných zdrojov fakulty za rok 2021 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Materiál bol prerokovaný Komisiou pre hospodárenie 

a rozvoj AS. Na zasadnutí komisie boli vznesené otázky na konkrétne položky. Do materiálu bolo 

doplnené medziročné porovnanie príjmov a výdavkov v rámci jednotlivých položiek. Je pripravený 

zodpovedať na otázky členov AS.  

 

Predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS T. Plenecik uviedol, že komisia prerokovala materiál 

na zasadnutí dňa 4. apríla 2022. Komisia odporučila AS materiál zobrať na vedomie po zapracovaní 

pripomienok editačno-technického charakteru. Vo všeobecnosti v súvislosti s materiálom členovia 

komisie upozornili na nedočerpané finančné prostriedky (napr. na informačno-komunikačné 

technológie). Členovia komisie za nedostačujúce považovali materiálne zabezpečenie prechodu na 

dištančnú výučbu – IKT podporu vyučujúcich. Z hľadiska celofakultných tovarov a služieb boli 

taktiež finančné prostriedky nevyčerpané, napriek tomu na fakulte je množstvo drobných vád, ktoré 

by mohli byť opravené (napr. vypálené žiarovky). 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

Dekan D. Ševčovič v reakcii na vystúpenie predsedu Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS uviedol, 

že je pravdou, že neboli vyčerpané všetky prostriedky na IKT, podrobnejšie bude o tom informovať 

prodekan M. Homola. Na strane druhej vie, prodekan zberal žiadosti na IKT zabezpečenie dištančnej 

výučby. Komunikoval to so všetkými, ktorý sa na neho v tejto veci obrátili. Nedočerpanie finančných 

prostriedkov na IKT ešte neznamená, že IKT nebolo zabezpečené na dostatočnej úrovni. Čo sa týka 

tovarov a služieb, to trošku súvisí s obmedzeným pandemickým režimom (neboli potrebné toľké 

finančné prostriedky na udržiavanie, bola snaha šetriť na energiách).  

 

Prodekan pre IT, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou M. Homola uviedol, že rezerva na IKT 

vznikla zdržaním obnovy hardvéru v počítačových učebniach. Jedným z dôvodov sú technické 

problémy so zakúpenými PC (sieťový administrátorský systém nebežal na novej verzii Windowsu) 

a zdravotné problémy jedného zo správcov učební. Nebol dôvodom kupovať nový hardvér, keďže 

bolo potrebné doinštalovať PC zakúpené v prechádzajúcom kalendárnom roku. Zároveň je snahou 

mať určitú finančnú rezervu, keďže obnova počítačových učební sa hradí z prostriedkov získaných 

zo školného (niektoré roky sa robí väčšia obnova učební H3 a H6 a vtedy je nárazová potreba 

väčšieho množstva finančných prostriedkov). Pokiaľ ide o IKT pre online výučbu, na začiatku sa 

vedenie fakulty rozhodlo, že nebude na tento účel poskytovať centrálne finančné prostriedky, keďže 

vyučujúci mali k dispozícii grantové prostriedky či katedrové prostriedky na tovary a služby. Na 

vykrytie výpadkov boli vyučujúcim, ktorí o to požiadali, určené na zapožičanie mikrofóny a kamery. 

Keďže o ne prestal byť záujem, po dvoch výzvach adresovaných vyučujúcim sa už neprikupovali. 

Momentálne je túto techniku možné zapožičať aj na celý semester. Aj na položke pre vzťahy 

s verejnosťou („PR“) vznikla rezerva, a to v dôsledku nekonania veľtrhov vzdelávania. 

 

D. Pardubská uviedla, že vyučujúci si museli kupovať napr. podložky a inú drobnú IT techniku 

z vlastných peňazí, keďže ju nebolo možné mať okamžite k dispozícii. K tomu, že fakulta šetrila 

počas pandémie na prevádzkových nákladoch uviedla, že pandemické obdobie naopak bolo ideálne 

pre realizáciu drobných opráv.  

Dekan D. Ševčovič reagoval, že si spoločne s vedúcim správy budov P. Buzášom pozreli 

fotografiu zhrdzaveného potrubia, ktorú na zasadnutie Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS 

priniesol M. Grajcar. Predmetné potrubie bolo následne vymenené. Požiadal zamestnancov fakulty, 

aby prevádzkové závady hlásili regulárnou cestou Správe budov FMFI UK a neposielali mu 

fotografie zhrdzavených potrubí, pričom on ako dekan nemôže vedieť, na akom poschodí, resp. 

toalete sa potrubie nachádza. Menšie opravy sa priebežne riešia. Väčšie opravy (napr. zvody zo 

striech) opravovať síce môžeme, ale druhýkrát by sa opravovali v rámci projektu ACCORD a išlo by 

o neoprávnené náklady v rámci projektu. 
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D. Pardubská sa opýtala, či má niekto na fakulte vo svojej povinnosti kontrolovať, čo nefunguje. 

Na fakulte sú drobné závady (napr. nefunkčný kohútik na WC - to by si mohla všimnúť aj 

upratovačka). Na základe osobnej skúsenosti s kvapkajúcim vodovodom uviedla, že správa budov 

vymenila vodovodnú rúru, tá, ktorú nainštalovali, bola stará, zhrdzavená, odniekiaľ zobratá, voda 

tečie dodnes. Na fakulte sa podľa nej šetrí na neadekvátnych veciach. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že išlo zrejme o sifón, stojí 30 €. Upratovačky a údržbári majú 

povinnosť aktívne vyhľadávať závady, čo aj robia. Fakulta má personálny problém, na 16 rajónov je 

len 10 upratovačiek a nie všetky z nich závady nahlasujú, aktuálny problém je na KEF. To, že 

neexistuje systém nahlasovania závad, však nie je pravdou.  

Predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS T. Plecenik uviedol, že nejde o „jednotlivé 

prkotiny“, ktoré sa na fakulte vyskytujú, ale skôr o to, že vedúci Správy budov FMFI UK by raz ročne 

mohol prejsť verejne prístupné miestnosti fakulty a aké závady tam sú. Ako príklad uviedol, že na 

WC, ktoré je oproti kancelárii vedúceho správy budov, namiesto dávkovača na mydlo je špinavý 

téglik od jogurtu so starým mydlom hádam ešte z 80. rokov. Ako poruchu to T. Plecenik nahlasovať 

nebude, ale svedčí to podľa neho o dlhodobom nezáujme riešiť takéto prevádzkové problémy. 

Dekan D. Ševčovič poďakoval. Uviedol, že bod programu má názov správa o čerpaní výdavkov 

dotácií zo štátneho rozpočtu. 

Predseda AS S. Ševčík reagoval, že každý zamestnanec a študent fakulty by mal vedieť, že 

prevádzkové problémy sa majú e-mailom hlásiť správe budov. Systém je zabehaný, zamestnanec by 

však nemal predpokladať, že niekto iný si závadu všimne a nahlási. Z osobnej skúsenosti uviedol, že 

všetky ním nahlásené závady boli do dvoch dní opravené. Pripustil, že sa môže stať, že na sto percent 

nefunguje preventívne sledovanie. 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že je snahou preventívne závady sledovať. Vedúci správy budov 

v spolupráci s vedúcou upratovačiek p. Špačkovou raz mesačne prechádzajú priestory. Na fakulte je 

však 33 tisíc m2 priestorov, to nie je málo. Ak si členovia AS myslia, že by malo byť vytvorené nové 

pracovné miesto, tak súčasne prosí aj o konkrétne meno, lebo nájsť prevádzkových zamestnancov 

(údržbárov, upratovačky) je náročné. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie Správu o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho 

rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2021. 

 

 

Bod č. 4:  Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2022 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Na 30. riadnom zasadnutí AS dňa 28. marca 2022 bola 

dodatkom č. 2 schválená úprava Metodiky delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK. 

Na základe metodiky bol spracovaný návrh Rozpisu delenia finančných prostriedkov FMFI UK na 

rok 2022. Keďže nenastala valorizácia platov, do výkonového modelu odborným katedrám navrhuje 

rozdeliť 6,75 mil. €. Po ohraničení na 1,50-násobok súčtu tarifných platov, resp. po dofinancovaní na 

1,10-násobok súčtu tarifných platov sa ohraničenie týka ôsmich odborných katedier a dofinancovanie 

jednej odbornej katedry (KTF). Podporné katedry a ostatné podporné pracoviská majú 1,10-násobok 

súčtu tarifných platov (s výnimkou výpočtového centra, ktoré má 1,25-násobok). Zároveň sa 

vraciame k podpore materiálového zabezpečenia pracovísk (tovary a služby) na predpadnemickej 

úrovni 300 € na zamestnanca a na predpandemickú úroveň tovarov a služieb pre dekanát a AGO.  

Medziročný nárast štátnej dotácie pre fakultu predstavuje 9,97 % (2021: 15,273 mil. €, 2022: 

16,964 mil. €), značnú časť nárastu tvorila ministerstvom osobitne vyčlenená dotácia na excelentné 

súčasti vysokej školy v podprograme 077 12 01 („veda“). Nárast dotácie by bol ešte vyšší, pokiaľ by 

sa fakulta nepodieľala na celouniverzitnej 98 %-nej solidarite nápočtu dotácie pre fakulty. 
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Na základe upozornenia vedúcej ekonomického oddelenia dekanátu K. Rusnákovej dekan 

uviedol, že si dovoľuje opraviť prerozdelenie dotácie na tovary a služby v podprograme 077 11 

(„škola“, celkový súčet sa nemení, dochádza k úprave položiek – neúčelová dotácia na prevádzku 

fakulty, podpora Lokálnej seizmickej siete východné Slovensko, podpora pedagogických praxí).  

V účelovej dotácii na špičkové tímy došlo k poklesu dotácie špičkového tímu prof. Šimkovica 

(2021: 0 €, 2022: 9 626 €) a nárastu dotácie špičkového tímu prof. Matejčíka (nárast o 13 606 €, 

kompenzácia chyby z roku 2021). 

Na zasadnutí Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS sa diskutovala otázka nárastu výdavkov na 

energie. Dekan odhaduje, že na energie bude v roku 2022 potrebné vyčleniť o 600 tis. € viac 

(elektrická energia: nárast výdavkov z 200 tis. € na 450 tis. €, ukazovatele za január a február hovoria 

o náraste výdavkov o 60 tis. € mesačne, znamenalo by to ročný nárast o 360 tis. €, zimné mesiace sú 

však špecifické, keďže niektorí zamestnanci si vo svojich kanceláriách „prikurujú“). Nárast výdavkov 

za teplo (Bratislavská teplárenská) sa nepredpokladá. 

 

Prodekan pre strategické projekty a rozvoj P. Kúš z hľadiska rozpočtovania výdavkov za energie 

doplnil, že sa vychádza zo spotreby predchádzajúceho kalendárneho roka, nevediac, aké bude počasie 

v nasledujúcom roku. Pre informáciu, 1 kWh elektrickej energie v roku 2021 stál 0,175 €, za prvé tri 

mesiace roka 2022 už 0,385 €. Fakulta bude mať výpadok výroby fotovoltickej elektrickej energie, 

to však nie je možné odhadovať (kedy sa budú opravovať strechy). 

 

Dekan D. Ševčovič pokračoval, že odhad navýšenia výdavkov za energie o 600 tis. € je hodne 

pesimistický, je to však vrátane finančnej rezervy v nepredvídateľných časoch. Celková spotreba 

elektrickej energie fakulty je 1,4 GWh/rok, fotovoltická elektráreň z toho vyrobí 600 MWh/rok (bude 

ju potrebné nakúpiť z externých zdrojov). Vďaka výmene okien, zatepleniu fasád a vybudovaniu 

fotovoltickej elektrárne v minulosti je FMFI UK v porovnaní s inými fakultami UK v dobrej situácii. 

Položka na mzdy a odmeny riadiacich pracovníkov (dekan, prodekani, vedúci katedier, garanti) 

bola podrobnejšie rozpísaná. Položka mzdy a odmeny za prácu v prospech fakulty a jej propagácie 

sa rozpočtuje v sume 25 tis. €, položka na odmeny pre mladých tvorivých pracovníkov do 35 rokov 

sa rozpočtuje v sume 60 tis. € (ide o 30 mužov a 20 žien – ženám sa do veku 35 rokov započítavajú 

3 roky materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky). Na transfery sa na účel jednorazových odmien 

zamestnancom fakulty v mesiacoch jún a november rozpočtuje 500 tis. €. Rezerva dekana je 

rozpočtovaná v sume 300 tis. €, rezerva fakulty (napr. na krytie možných výpadkov štátnej dotácie) 

je rozpočtovaná v sume 746 259 €. 

Predpokladané nedotačné príjmy a výdavky z týchto nedotačných príjmov sú rozpočtované vo 

výške 307 500 € (poplatky za DPŠ a RŠ, podpora aktivít ŠKAS - navýšenie o 3 tis. €, podpora aktivít 

AS - navýšenie o 1 tis. €). Z fakulty odchádza nájomca OTYK, predpokladá sa výpadok príjmov na 

nájomnom a navýšenie výdavkov za údržbu areálu fakulty za pavilónom S. 

 

Predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS T. Plecenik informoval, že komisia prerokovala 

materiál na zasadnutí dňa 4. apríla 2022. Pripomienky, ktoré komisia k materiálu mala, dekan 

spomenul v úvodnom slove. Komisia odporúča AS rozpis schváliť. Ak sa však pozrieme na rozpis 

dotácie pracoviskám fakulty na mzdy, odvody, tovary a služby, 8 z 10 odborných katedier je na 

úrovni 1,50-násobku súčtu tarifných platov. Metodika, ktorá bola v minulosti zavedená, už neplní 

svoj účel a bolo by potrebné zamyslieť sa nad úpravou metodiky. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že princípy fakultnej metodiky platia ešte od čias dekana doc. Boďu. 

Pozitívom je, že od roku 2019 každý rok zo „záchranného balíka“ vypadne jedna katedra (aktuálne 

je na 1,10-násobok súčtu tarifných platov dofinancovávaná len KTF). Na strane druhej je v metodike 

množstvo rezerv (napr. koho výkony sa započítavajú na KAFZM - je tam AGO). Možno otvoriť 

diskusiu o vývojovom laboratóriu, financovaniu Detašovaného pracoviska Turany a jeho naviazaniu 

na KEF. Prvý krok, ktorý by dekan zvažoval, je, vzhľadom na matematické a informatické 

pracoviská, zamyslieť sa nad týmito aspektmi. 
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Predseda AS S. Ševčík upozornil na editačný preklep („Dotácia zo štátneho rozpočtu schválená na 

AS UK 31.3.2021“, správne má byť 31.3.2022). 

 

Tajomník AS R. Kysel sa opýtal v súvislosti s výpadkami príjmov zo školného, ktoré spôsobí novela 

zákona o vysokých školách (diskutované aj na 30. riadnom zasadnutí AS dňa 28. marca 2022), ako 

bude tento výpadok príjmov riešený. Z príjmov zo školného sa financuje množstvo položiek. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že v roku 2021 boli nedotačné príjmy rozpočtované v sume  

250 tis. €, na rok 2022 sú rozpočtované v sume 307,5 tis. €, nárast je spôsobený najmä vyššími 

príjmami za poplatky za poskytovanie DPŠ a RŠ. Rezerva v rozpise na pokles príjmov zo školného 

plánovaná nie je. 

D. Pardubská sa opýtala, či výpadok príjmov zo školného môže spôsobiť, že fakulta poskytne 

menej štipendií z vlastných zdrojov fakulty. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že minulé roky sa šetrili výdavky z vlastných zdrojov fakulty. 

Rozpis obsahuje odhad nedotačných príjmov a výdavkov z nich. Dekan pripomenul, že podrobný 

rozpis nedotačných príjmov a vlastných zdrojov fakulty začal byť zverejňovaný až za jeho pôsobenia 

vo funkcii dekana. 

D. Pardubská uviedla, že pri výpadku príjmov zo školného je potrebné nájsť finančné prostriedky 

na štipendiá pre najlepších študentov, vrátane zabezpečenia JMŠ, VPS, PPS, z iných zdrojov 

(v rozpise je na tento účel rozpočtovaných 99 800 €). 

R. Kysel upozornil na právny problém, že štipendiá z vlastných zdrojov sa podľa zákona 

o vysokých školách vyplácajú zo štipendijného fondu fakulty a ten sa tvorí z prostriedkov zo 

školného. Fakulta nebude môcť na štipendiách z vlastných zdrojov fakulty vyplatiť viac, ako vyberie 

na školnom. 

Prodekan P. Kúš reagoval, že na fakulte sa finančné prostriedky na štipendiá vždy našli. Príjmy 

zo školného sa ťažko odhadujú. 

 

B. Bobáľ uviedol, že obavu D. Pardubskej chápe v tom smere, či fakulta bude môcť vyplatiť na 

štipendiách z vlastných zdrojov plánovanú sumu a či táto suma nebude napokon iba polovičná. 

Zároveň sa z titulu podpredsedu ŠKAS v mene študentskej komory AS poďakoval dekanovi za 

navýšenie finančnej podpory pre aktivity ŠKAS. 

 

Predseda AS S. Ševčík zdôraznil, že ide o rozpis finančných prostriedkov fakulty. Rozpočet výnosov 

a nákladov fakulty na rok 2022 bude predložený na 33. riadne zasadnutie AS dňa 30. mája 2022. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK  

na rok 2022. 

 

 

Bod č. 5:  Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 - 2027 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Dlhodobý zámer nevznikol „na zelenej lúke“, nadväzuje 

na Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2016 – 2024. V spolupráci s prodekanmi a členmi 

komisií AS bol nový dlhodobý zámer fakulty do roku 2027 pripravený tak, aby sa zachovala 

kontinuita. Dlhodobý zámer fakulta potrebuje aj z formálneho hľadiska ako súčasť vnútorného 

systému kvality fakulty. Pri aktuálnych akreditáciách sa dlhodobý zámer uvádza aj vo vnútorných 

hodnotiacich správach študijných programov. Do dlhodobého zámeru boli doplnené merateľné 

ukazovatele (podobne, ako pri predkladaní žiadostí o granty), niektoré z nich navrhli doplniť členovia 
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Vedeckej rady FMFI UK a členovia komisií AS. Návrh dlhodobého zámeru prerokovala vedecká 

rada fakulty spôsobom per rollam a 33 hlasmi ho odporučila AS schváliť. 

 

Predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS T. Plecenik informoval, že komisia nemala 

k materiálu zásadné výhrady a odporučila ho AS schváliť. Niektorí členovia komisie navrhovali do 

dlhodobého zámeru doplniť inštitucionalizovanie doučovania študentov. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že táto záležitosť bola do materiálu doplnená. Či to bude formou 

pedagogických pomocných síl, bude predmetom ďalších diskusií. Doučovanie (konzultácie) môže 

napríklad prebiehať v priestoroch Unispace. 

D. Pardubská uviedla, že išlo o návrh R. Kollára. Na zasadnutí komisie kritizovala skutočnosť, 

že v dlhodobom zámere chýba „ťah na študentov“. 

 

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

zasadnutí dňa 6. apríla 2022. Pripomienky komisie boli zapracované a komisia odporúča AS materiál 

schváliť.  

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

D. Pardubská kriticky poukázala na skutočnosť, že materiál neprerokovala Pedagogická komisia AS, 

hoci obsahuje strategické ciele fakulty v oblasti vzdelávania. Zdá sa jej, že na jednej strane sa 

v dlhodobom zámere veľmi zdôrazňuje doktorandské štúdium, na druhej strane sa hneď na začiatku 

materiálu spomína podpora konverzného štúdia (nepovažuje to za vhodné). Ďalej sa opýtala, či má 

vedenie fakulty predstavu o realizácii konkrétnych čiastkových cieľov (vytvorenie predmetov 

zameraných na rozvoj soft skills, zintenzívnenie komunikácie s absolventmi, zlepšovanie kvality 

služieb pre študentov, intenzívne priebežné štúdium s podporou moderných technológií). Chýba jej, 

že nebol vyhodnotený dlhodobý zámer rozvoja fakulty na roky 2016 - 2024. Opýtala sa, či vieme, čo 

vlastne chceme a či máme priority, ktoré chceme dosiahnuť. V dlhodobom zámere nie sú pri 

merateľných ukazovateľoch konkrétne čísla, tie však v materiáli ani nemôžu byť, pokiaľ neboli 

urobené príslušné analýzy. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že analýzy sa nerobia posledných 15 rokov. Zopakoval, že nový 

dlhodobý zámer bol pripravený na základe platného dlhodobého zámeru rozvoja fakulty do roku 2024 

(fakulta sa k nemu hlási, viaceré jeho časti boli konkretizované). Ak by dlhodobý zámer obsahoval 

konkrétne veci (napr. 1000 absolventov spoločného štúdia s FIIT STU), museli by sa aj plniť. Rád by 

sa vyhol takýmto konkrétnym údajom. Merateľné ukazovatele v novom dlhodobom zámere sú, 

v predchádzajúcich dlhodobých zámeroch fakulty neboli uvádzané. Nevie si ďalej predstaviť, ako 

konkrétnejšie napísať dlhodobý zámer fakulty. 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás doplnila, že v určitej miere chápe 

požiadavky D. Pardubskej. K dlhodobému zámeru sa každoročne vypracúva konkretizácia, dlhodobý 

zámer preto obsahuje všeobecnejšie formulácie, v konkretizácii na príslušný kalendárny rok sa 

uvádzajú presnejšie formulácie a konkrétne veci. 

Prodekan pre IT, vzťahy s verejnosťou a spoluprácu s praxou M. Homola doplnil, že dlhodobý 

zámer okrem všeobecných cieľov obsahuje aj merateľné ukazovatele, ktoré sa budú vyhodnocovať. 

Všeobecná vízia je ťažšie uchopiteľná (nie je taká konkrétna), v merateľných ukazovateľoch bola 

snaha uviesť konkrétnosti, ktoré sa budú vyhodnocovať. 

D. Pardubská na príklade merateľného ukazovateľa „budeme aktívne presadzovať stratégiu 

intenzívneho priebežného a tvorivého štúdia s podporou moderných informačných technológií“ sa 

opýtala, či má vedenie fakulty predstavu, čo to znamená. Ona osobne ju nemá. Oceňuje, že konkrétne 

čísla v dlhodobom zámere nie sú, lebo tam nemôžu byť (keďže predchádzajúci dlhodobý zámer nebol 

vyhodnotený). Má pocit, že dlhodobý zámer fakulty sa už schvaľuje po niekoľkýkrát a posun smerom 

k zlepšeniu stavu fakulty v mnohých aspektoch nenastáva. [V následnej diskusii si D. Pardubská a 

prodekan M. Homola vyjasňovali chápanie pojmu „merateľný ukazovateľ“.] 

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na rok 2022 

bude predložená na májové riadne zasadnutie AS. Vyhodnotenie konkretizácie za predchádzajúci 

kalendárny rok je predkladané na rokovanie komisií AS, ktoré sa k vyhodnoteniu môžu vyjadriť. 
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Oproti minulým rokom je predkladaný dlhodobý zámer ďaleko lepší, konkrétnejší. Naň budú 

nadväzovať každoročné konkretizácie a sledovanie trendov. Fakulta je však na druhej strane závislá 

od externého prostredia (čo fakulta môže a nemôže konať). 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že by bol rád, aby sa fakulta zaoberala svojou hlavnou činnosťou. 

Osobne by sa mohol „24/7“ venovať písaniu dlhodobých zámerov, analýz, rád by však prispieval 

fakulte ako učiteľ a vedec. 

 

B. Bobáľ poukázal na to, že nebola zodpovedaná otázka D. Pardubskej, prečo nebol vyhodnotený 

dlhodobý zámer rozvoja fakulty za predchádzajúce obdobie. 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že bude vyhodnotený v roku 2024, keďže bol schválený na toto 

obdobie. Opýtal sa, čo má urobiť. Musí zabezpečiť akreditáciu, pričom však má vyhodnocovať nejaké 

čiastočné dlhodobé zámery. Bol by skutočne rád, keby sa fakulta venovala tomu, čomu sa má 

venovať, nie papierom, správam, zámerom. 

Predseda AS S. Ševčík doplnil, že nový dlhodobý zámer rozvoja fakulty je predložený z dôvodu 

nového Dlhodobého zámeru rozvoja UK na obdobie 2021 - 2027 (a ten bol vyvolaný požiadavkami 

vyplývajúcimi z novej akreditácie). 

 

Tajomník AS R. Kysel uviedol, že najpodstatnejšími dokumentmi sú každoročné konkretizácie 

dlhodobého zámeru, v čom je FMFI UK špecifická, pretože iné fakulty ich nemajú (každoročné 

stanovenie si cieľov a vyhodnocovanie ich plnenia). Dlhodobý zámer je potrebné chápať ako 

dokument, ktorý sa predkladá z dôvodu jeho potreby pre akreditačný proces. Netreba mu venovať 

viac pozornosti, ako si zaslúži. Ako člen AS UK za dlhodobý zámer rozvoja UK nehlasoval, 

v materiáli mu chýbali konkrétne čísla v merateľných ukazovateľoch. Na úrovni UK sa pod 

konkretizáciou dlhodobého zámeru myslí vyplňovanie tabuliek s číslami študijných programov 

a pod., taká podoba konkretizácie však nemá zmysel (na FMFI UK sa pod konkretizáciou chápe 

stanovenie si každoročných cieľov tak, aby bol postupne napĺňaný dlhodobý zámer - napr. v oblasti 

ďalšieho vzdelávania, čo sa podarilo aj realizovať). Z hľadiska súladu so štatútom fakulty upozornil 

na formálnu chybu, na prvej strane dlhodobého zámeru rozvoja fakulty má byť uvedený znak fakulty, 

nie logo [dekan D. Ševčovič pripomienku akceptoval].  

Dekan D. Ševčovič dal do pozornosti merateľné fakty. Fakulta je najlepšou na Slovensku 

z hľadiska merateľných výsledkov vo vede a výskume. Na úrovni UK je najlepšou v ukazovateľoch 

doktorandov a postdoktorandov, riešia sa na nej kľúčové zahraničné projekty. Fakulta má veľa 

zahraničných študentov, renovuje svoje priestory, buduje nové priestory pre študentov. Dekan 

uviedol, že nevie, čo má stále vyhodnocovať a písať. Požiadal členov AS, aby svojou pomocou 

motivovali iných členov akademickej obce fakulty a prispeli k napĺňaniu poslania fakulty. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie  

2022 - 2027. 

 

 

Bod č. 6: Vyhlásenie voľby kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 

1. februára 2023 do 31. januára 2027 a voľba členov volebnej komisie 

Úvodné slovo predniesol predseda AS S. Ševčík. Prechodné ustanovenie novely zákona o vysokých 

školách umožňuje AS vyhlásiť voľbu kandidáta na dekana FMFI UK, a to podľa právnych predpisov 

účinných do 24. apríla 2022 (novela zákona zatiaľ nebola prezidentkou SR podpísaná). Je potrebné 

odlišovať vyhlásenie volieb kandidáta na dekana FMFI UK a volebný akt. V uznesení sa navrhuje, 

aby sa volebné zasadnutie AS uskutočnilo 28. novembra 2022 o 14.00 hod. v posluchárni C. Ide 
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o tradičné obdobie, v ktorom v minulosti prebiehali voľby kandidáta na dekana fakulty. Týždeň pred 

volebným zasadnutím AS sa uskutoční predstavovanie kandidátov pre voľbu na zhromaždení členov 

akademickej obce fakulty. 

Zároveň sa v uznesení navrhuje, aby volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana mala päť 

členov. Členom volebnej komisie môžu byť iba členovia akademickej obce fakulty (predseda 

a podpredseda volebnej komisie musia byť členmi AS). Vznikol menší legislatívny a technický 

problém, keďže doposiaľ voľby kandidáta na dekana vyhlasoval novozvolený AS. Keďže ešte nie je 

známe, kto bude členom novozvoleného AS, volebná komisia zvolená na aktuálnom zasadnutí AS 

môže byť po riadnych voľbách „rekonštruovaná“ (môže prísť ku zmene zloženia volebnej komisie). 

Prvé zasadnutie volebnej komisie zvolá predseda AS v období po Veľkej noci. Volebná komisia 

zároveň určí lehotu na podávanie návrhov kandidátov (pravdepodobne na mesiace september 

a október 2022). Zloženie volebnej komisie bolo predrokované na zasadnutí Predsedníctva AS. 

Predseda AS na záver úvodného slova vyzval členov AS, aby podporili možnosť uskutočnenia 

voľby kandidáta na dekana ešte na pôde AS podľa pravidiel účinných do 24. apríla 2022. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

M. Mačaj uviedol, že za návrhmi uznesení je jasná motivácia. Opýtal sa, či sa môže stať situácia, že 

AS zvolí kandidáta na dekana, ale rektor sa rozhodne, že dekani budú manažérske funkcie. 

Tajomník AS R. Kysel odpovedal, že UK a aj FMFI UK bojovali za to, aby dekan ostal volenou 

funkciou. V novele zákona o vysokých školách sa ako primárna možnosť uvádza výberové konanie 

na funkciu dekana (s príslušným mechanizmom kreovania výberovej komisie, kde AS by vymenúval 

len 3 členov výberovej komisie z celkového počtu 7 členov). Druhá možnosť, ktorú pripúšťa novela 

zákona, je voľba dekana vo volebnom zhromaždení (1/4 členov volebného zhromaždenia vymenúva 

rektor). Aby mohol byť dekan volená funkcia, musí sa prijať nový Štatút UK alebo prijať dodatok 

k existujúcemu štatútu (keďže väčšina fakúlt voľby kandidáta na dekana už vyhlásila, nie je 

predpoklad, že by rektor predložil dodatok k existujúcemu štatútu), naopak, rektorovi by maximálne 

vyhovovalo to, aby na funkciu dekana FMFI UK vyhlásil výberové konanie. Keďže väčšina fakúlt 

podporuje zachovanie dekana ako volenej funkcie, je dôvodný predpoklad, že nový Štatút UK 

zadefinuje voľbu dekanov vo volebnom zhromaždení. To však určite nebude na jeseň 2022 (keďže 

by ani neexistovali pravidlá pre činnosť volebného zhromaždenia, dokonca ani pravidlá pre činnosť 

výberovej komisie), hrozí tak, že fakulta by nemala od februára 2023 dekana. Preto novela zákona, 

pri neexistencii nových mechanizmov a vnútorných predpisov umožňuje, aby akademické senáty 

fakúlt vyhlásili voľby kandidáta na dekana ešte podľa starých pravidiel. Najlepšie, čo môže AS 

urobiť, je vyhlásiť voľbu kandidáta na dekana podľa súčasných pravidiel. Ak by tak AS do 24.4.2022 

neučinil, stráca dosah na to, čo sa bude ďalšie obdobie diať. Nebolo by to v súčasnej situácii 

zodpovedné. Na rozdiel od októbra 2021, kedy bola v medzirezortnom pripomienkovom konaní 

predstavená novela zákona o vysokých školách, jej schválené znenie umožňuje ponechanie dekanov 

ako volených funkcionárov.  

Predseda AS S. Ševčík sa pripojil ku konštatovaniu, že najlepšie, čo môže AS urobiť, je voľbu 

kandidáta na dekana vyhlásiť. Okrem toho, FMFI UK spolu s LF UK a FM UK budú fakultami, na 

sa ktorých voľba kandidáta na dekana uskutoční v obvyklom jesennom termíne. Štyri fakulty UK 

(PraF UK, PriF UK, JLF UK, PdF UK) voľby kandidáta na dekana vyhlásili na jarný termín. 

Tajomník AS R. Kysel doplnil, že na rozdiel od iných fakúlt, návrh na vyhlásenie voľby 

kandidáta na dekana FMFI UK je prerokúvaný v čase, keď je schválená novela zákona o vysokých 

školách, a nie pred jej schválením. AS teda nemôže byť obvinený z toho, že sa snaží novelu zákona 

obísť. Termín voľby síce určuje AS „v starom zložení“ (a nie novozvolený AS), ale termín voľby sa 

navrhuje stanoviť na obvyklý novembrový termín. 

 

J. Tekel uviedol, že v zápisnici zo zasadnutia Vedenia FMFI UK, ako aj v iných zápisniciach sa 

uvádzalo, ako keby vyhlásenie voľby kandidáta na dekana bolo hotovou vecou. Hoci AS zvykne 

rozhodovať vo väčšine prípadov jednohlasne, požiadal, aby sa o veciach, ktoré majú byť predmetom 

schvaľovania na pléne AS, hovorilo v dokumentoch v budúcom čase. Lebo minimálne navonok to 

nepôsobí dobre, ak sa rozhodnutia AS berú ako hotová záležitosť. 
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Predseda AS S. Ševčík sa za formuláciu v zápisnici ospravedlnil. Uviedol, že na zasadnutí 

vedenia fakulty informoval o tom, že na zasadnutí AS bude prerokované vyhlásenie voľby kandidáta 

na dekana. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS návrhy uznesení a dal o nich hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Akademický senát FMFI UK podľa čl. 23 ods. 2 Štatútu FMFI UK a čl. 3 ods. 3 vnútorného  

predpisu FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK 

a) vyhlasuje voľbu kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od  

1. februára 2023 do 31. januára 2027, 

b) určuje, že volebné zasadnutie Akademického senátu FMFI UK sa uskutoční  

28. novembra 2022 (pondelok) o 14.00 hod. v posluchárni C, 

c) určuje, že volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK má 5 členov. 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 7: 

Akademický senát FMFI UK podľa čl. 3 ods. 4 vnútorného predpisu FMFI UK Poriadok 

voľby kandidáta na dekana FMFI UK volí volebnú komisiu pre voľbu kandidáta na dekana 

FMFI UK v zložení:  

prof. RNDr. Ján Filo, CSc.,  

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., 

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., 

Mgr. Tomáš Kuchár, PhD., 

Mgr. Adrián Goga. 

 

 

Bod č. 7: Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty 

Informácie vedenia fakulty 

Prodekan pre strategické projekty a rozvoj P. Kúš informoval, že v stredu 13. apríla 2022 by sa mali 

podpisovať štyri zmluvy na práce v rámci projektu ACCORD, ktoré sú výsledkom verejného 

obstarávania.  

 

Otázky na vedenie fakulty (tzv. ústne interpelácie) 

 

I.  

Oprava striech v rámci projektu ACCORD 

B. Bobáľ sa opýtal, či oprava striech negatívne neovplyvní výučbu na fakulte.  

 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že komunikuje s prodekankou pre bakalárske a magisterské štúdium 

K. Rostás, prevádzka fakulty počas opravy striech ostane zachovaná. Bude dohodnutý harmonogram 

opráv. Opravy veľkých posluchární počas výučbovej časti aktuálneho semestra ešte nezačnú. Treba 
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si však uvedomiť skutočnosť, že miestnosti na fakulte neboli od jej vzniku (počas 50 rokov) 

rekonštruované. Nechce však pripustiť to, aby sa kvôli rekonštrukčným prácam muselo pristúpiť 

k dištančnej výučbe, ako tomu bolo počas pandémie. 

 

Prodekan P. Kúš doplnil, že súčasťou podpísaných zmlúv budú aj harmonogramy prác. Z logiky veci 

vyplýva, že miestnosti nebude možné rekonštruovať, pokým nebudú opravené strechy. Rekonštrukcia 

striech a ani rekonštrukcia fasád (zateplenie pod oknami, vnútorné átriá F1 a F2) výučbu neovplyvní. 

Silnoprúd/slaboprúd bude znamenať, že sa budú meniť rozvody a bude si to vyžadovať súčinnosť 

zamestnancov (odtiahnutie skríň v kanceláriách, aby mohli byť vyhotovené „žľaby“). Rekonštrukcia 

posluchární a laboratórií bude zložitejšia na koordináciu. 

 

II. 

Ombudsman pre rodové otázky 

R. Kysel si prečítal v zápisnici zo zasadnutia Vedenia FMFI UK, že sa na fakulte vytvorí funkcia 

ombudsmana pre rodové otázky. Požiadal o bližšiu informáciu o vytvorení tejto funkcie. 

 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že iniciatíva prišla zo strany FiF UK, a to, aby funkcia ombudsmana 

pre rodové otázky vznikla na každej fakulte UK. 

 

Prvý prodekan R. Jajcay doplnil, že sa na neho obrátila doc. Szapuová (FiF UK). Rektor UK rozhodol, 

že sa na UK bude podporovať rodová rovnosť, bol k tomu vydaný aj príslušný dokument. Doc. 

Szapuová je zodpovednou osobou na UK v oblasti rodovej rovnosti a potrebuje, aby na každej fakulte 

bola osoba, na ktorú sa bude môcť obrátiť a komunikovať s ňou. Na FMFI UK sa takáto osoba 

doposiaľ nenašla, predsedníčka ŠKAS V. Turiničová sa ponúkla, že s nájdením vhodnej osoby 

pomôže. Nie je na tom principiálne nič kontroverzné, nepôjde o platenú funkciu navyše, úlohou tejto 

osoby na fakulte bude komunikovať s doc. Szapuovou. UK má snahu o rodové zrovnoprávnenie. 

Ombudsmanka fakulty nebude nikomu do ničoho vstupovať. Prodekan zdôraznil, že zámer je dobrý. 

 

(Zo zasadnutia sa z iných neodkladných pracovných dôvodov ospravedlnili dekan D. Ševčovič 

a prodekan J. Tóth.) 

 

 

Bod č. 8: Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 

S. Ševčík z pozície zástupcu fakulty v AS UK informoval, že dňa 30. marca 2022 sa v aule UK 

uskutočnili dve mimoriadne zasadnutia Akademického senátu UK.  

Na 19. (mimoriadnom) zasadnutí AS UK, o ktorého zvolanie požiadali zástupcovia PraF UK 

v AS UK, bol schválený Štatút PraF UK.  

Na 20. (mimoriadnom) zasadnutí AS UK, o ktorého zvolanie požiadal rektor UK, bola schválená 

Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022 

(s prílohou Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2022). Širšia 

diskusia sa týkala miery potrebnej solidarity s menej výkonnými fakultami (bohoslovecké fakulty: 

100 % dotácie predchádzajúceho roka, ostatné fakulty: 98 % dotácie predchádzajúceho roka – 

predtým to bolo 97 %). Celková suma vyčlenená na solidaritu je v roku 2022 1,8 mil. € (FMFI UK 

prispela sumou 450 tis. €, PriF UK prispela sumou 500 tis. €), najviac v doterajšej histórii UK. 

Otázkou je, ako bude so solidaritou naložené v budúcich rokoch. 

Zástupca fakulty v AS UK na zasadnutí vystúpil s ostrou kritikou, že v roku 2021 UK neskoro 

vyhlásila verejné obstarávanie na elektrickú energiu a plyn s dodávkou v roku 2022. Verejné 

obstarávanie sa odohralo v období, kedy na energetických burzách boli najvyššie ceny (256 €/MWh 

silová zložka elektrickej energie). Z toho vyplynuli aj vážne finančné problémy niektorých fakúlt. 

Predmet kritiky sa týkal toho, že sa všeobecne vedelo o tom, že na konci kalendárneho roka budú 

najvyššie ceny za elektrickú energiu, a UK včas nekonala a nevyhlásila verejné obstarávanie skôr. 

Rektor UK kritiku odmietol a argumentoval, že verejné obstarávanie si vyžadovalo dlhší čas na 

prípravu a UK situáciu nepodcenila – spoľahla sa na centrálne obstarávanie energií pre verejnú správu 
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pod gesciou Ministerstva vnútra SR (na toto verejné obstarávanie sa však nikto neprihlásil). S. Ševčík 

vyslovil názor, že UK mala konať pružnejšie a verejné obstarávanie zorganizovať skôr. 

R. Kysel doplnil, že v minulosti UK využívala ponuku Ministerstva vnútra SR a pripojila sa 

k centrálnemu obstarávaniu energií (nie je však pravdou, že všetky vysoké školy boli povinné 

centrálne obstarávať, napr. TUKE a UPJŠ vysúťažili silovú zložku elektrickú energiu na jar 2022 za 

cenu 58 €/MWh). Rozpor je v tvrdeniach členov vedenia UK, kedy sa UK mala dozvedieť o tom, že 

do centrálneho obstarávania sa nikto neprihlásil (jedno tvrdenie bolo, že v polovici októbra, zaznel 

však aj termín koniec októbra). Podstatné však je, čo sa dialo v období, odkedy sa UK dozvedela 

o neúspechu centrálneho verejného obstarávania a dátumom uverejnenia samostatného verejného 

obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania (19. novembra 2021). Termín predkladania ponúk 

bol stanovený na 16. decembra 2021. Na zasadnutí AS UK na grafe vývoja cien elektrickej energie 

na pražskej energetickej burze PXE ukázal, že UK stanoveným termínom na predkladanie ponúk 

zachytila cenový pík, a súčasne poukázal na to, koľko mohla UK ušetriť, ak by verejné obstarávanie 

bolo vyhlásené o týždeň (o 50 € za MWh menej) či dva týždne (o 100 € za MWh menej) skôr. Návrh 

uznesenia, ktorým by AS UK požiadal vedenie UK o predloženie správy o priebehu obstarávania 

energií, rektor odmietol, podľa neho v ničom príslušní pracovníci UK nepochybili. Zaujímavosťou 

je, že po zasadnutí AS UK tajomník FTVŠ UK e-mailom požiadal členov Finančnej komisie AS UK, 

aby sa zaoberali vysokými cenami energií. Čiže tej Finančnej komisie AS UK, na zasadnutí ktorej 

kvestorka UK pri otázke, prečo nebolo možné verejné obstarávanie na energie vyhlásiť skôr, 

odpovedala, „lebo bol dobeh roka“. Výsledkom „dobehu roka“ je nárast výdavkov na energie na UK 

pre rok 2022 o približne 6 mil. €. Príde mu zvláštne, že UK od MŠVVaŠ SR pýta dotáciu na zvýšené 

výdavky na energie, ale rektor UK nie je ochotný predložiť písomný materiál, v ktorom by dokázal, 

že UK urobila všetko pre to, aby nárast výdavkov za energie minimalizovala. 

 

(Zo zasadnutia sa ospravedlnili P. Macková a M. Winczer, čím sa počet prítomných členov AS znížil 

na 17). 

 

S. Ševčík ďalej informoval, že nasledujúce riadne zasadnutie AS UK sa uskutoční 20. apríla 2022 

(presunuté z pôvodného termínu 2. mája 2022). 

 

Zástupca v RVŠ J. Masarik sa zo zasadnutia zo zdravotných dôvodov ospravedlnil.  

 

Zástupca fakulty v Študentskej rade vysokých škôl I. Agarský na zasadnutí nebol prítomný. 

 

 

Bod č. 9: Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK 

Predseda AS S. Ševčík v úvodnom slove informoval, že predkladaný dodatok je ideovým nápadom 

tajomníka AS R. Kysela. Drobná zmena v Rokovacom poriadku AS spočíva v tom, aby sa na 

ustanovujúcom zasadnutí AS dňa 13. 6. 2022 okrem orgánov AS (predseda AS, podpredsedovia AS, 

predsedovia komisií AS) zvolili aj členov komisií AS (doposiaľ sa na ustanovujúcom zasadnutí AS 

volili len členovia Mandátovej komisie AS). Komisie AS by sa tak v prípade potreby mohli vyjadriť 

k materiálom (napr. návrhom vnútorných predpisov UK), ak budú v období jún až september 2022 

predložené. Ide celkovo o spružnenie činnosti AS. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 17 16 17 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 8: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku Akademického 

senátu FMFI UK. 
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Bod č. 10: Rôzne 

Predseda AS S. Ševčík pripomenul, že 11. a 12. mája 2022 sa uskutočnia riadne voľby do oboch 

komôr AS (predsedom zamestnaneckej volebnej komisie je R. Kysel, predsedom študentskej 

volebnej komisie je R. Belanec). Predseda AS apeloval na zodpovedné navrhovanie kandidátov na 

členov AS, ako aj na to, aby súčasní členovia AS zvážili svoju opätovnú kandidatúru, a to vzhľadom 

na úlohy, ktoré AS v novom volebnom období čakajú (pripomienkovanie Štatútu UK, schvaľovanie 

vnútorných predpisov fakulty). Funkčné obdobie novozvolených členov započne dňom 1. júna 2022 

a bude trvať do ustanovenia orgánov fakulty podľa nového Štatútu UK, nanajvýš do 31. augusta 2023.  

 

Predseda AS ďalej informoval, že 32. riadne zasadnutie AS sa uskutoční 2. mája 2022. Na programe 

zasadnutia bude schvaľovanie vnútorných predpisov fakulty zosúladených s novelou zákona 

o vysokých školách, ktoré sa týkajú štúdia (študijný poriadok, štipendijný poriadok, zásady 

rigorózneho konania, študijný poriadok DPŠ a RŠ). Cieľom je, aby sa schválením časti vnútorných 

predpisov odbremenila agenda AS v ďalšom funkčnom období (ostatné vnútorné predpisy, napr. 

organizačný poriadok, sú naviazané na znenie nového Štatútu UK) Spoločné zasadnutie Koncepčnej 

a právnej komisie AS a Pedagogickej komisie AS sa uskutoční 25. apríla 2022. 

Návrh vnútorného predpisu Zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti FMFI UK je taktiež 

vyhotovený a bude zaradený na rokovanie Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS a schvaľovaný na 

33. riadnom zasadnutí AS dňa 30. mája 2022. Na tomto zasadnutí AS bude schvaľovaná výročná 

správa o činnosti fakulty za rok 2021, výročná správa o činnosti fakulty za rok 2021, správa o plnení 

rozpočtu výnosov a nákladov fakulty na rok 2021, rozpočet výnosov a nákladov fakulty na rok 2022, 

konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja fakulty na rok 2022 a podmienky prijatia na bakalárske 

študijné programy uskutočňované fakultou v akad. roku 2023/2024). 

 

 

Bod č. 11: Záver 

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

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 16.06 hod. 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 
Zapísal: 

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

 

Overili: 

doc. RNDr. František Kundracik, CSc. 

Mgr. Petra Macková 

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z 31. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 11.04.2022. 

2. Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2022. 

3. Rozpis dotácie pracoviskám fakulty na mzdy, odvody, tovary a služby od 1.4.2022 do 31.3.2023. 

4. Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 - 2027. 

5. Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku Akademického senátu FMFI UK. 

6. Rokovací poriadok Akademického senátu FMFI UK (úplné znenie). 


