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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  18.08.2022 

 

Z á p i s n i c a  

z 32. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 02. 05. 2022 v posluchárni C 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Bátorová, Blaho, Bohdal, Černeková, Demetrian, Filo, Grajcar, Janáček, Klas, Kočvarová, 

Kožehubová, Kundracik, Pardubská, Pekár, Plecenik, Ševčík, Škoviera, Tekel, Winczer 

študentská komora  

Bobáľ, Nosek, Otruba, Turiničová 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Klas 

študentská komora  

Belanec, Goga 

 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

--- 

študentská komora  

Csiba, Furík, Janák, Macková 

 

Pozvaní hostia: 

Ševčovič (dekan FMFI UK), Homola, Kúš, Rostás (prodekani FMFI UK) 

Gafurov (zástupca fakulty v AS UK) 

J. Masarik (zástupca fakulty v RVŠ), I. Agarský (zástupca fakulty v ŠRVŠ) 

 

Hostia: 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba overovateľov zápisnice. 

3. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty. 

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

5. Zosúladenie vnútorných predpisov fakulty s novelou zákona o vysokých školách: 

5a. Študijný poriadok FMFI UK, 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

A K AD E MI CK Ý SE N ÁT  
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5b. Štipendijný poriadok FMFI UK, 

5c. Zásady rigorózneho konania na FMFI UK, 

5d. Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK, 

5e. Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK, 

5f. Pravidlá zriaďovania odborových komisií na FMFI UK. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

Začiatok zasadnutia: 14.00 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, P. Kúša a K. Rostás. Zástupcu 

fakulty v AS UK A. Gafurova, zástupcu fakulty v RVŠ J. Masarika a delegáta študentov fakulty 

v ŠRVŠ I. Agarského. 

 

Predseda AS konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 23 členov AS. O ospravedlnenie svojej 

neúčasti na zasadnutí požiadali M. Klas, A. Goga (rodinné dôvody) a R. Belanec (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 23 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 32. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 

2. mája 2022. 

 

 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice predseda AS navrhol M. Mačaja a B. Bobáľa. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 23 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. RNDr. Martina Mačaja, 

PhD. a Bc. Borisa Bobáľa. 

 

 

 

Bod č. 3: Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty 

Informácie vedenia fakulty 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že najdôležitejšou informáciou je začiatok výstavby pavilónu špičkových 

technológií (v piatok 29. apríla 2022 prišlo k prebratiu staveniska, stavenisko bude ohradené). V tejto 
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súvislosti dekan požiadal o určitú toleranciu (likvidácia 12 panelov z balkónov, hluk pri 

rekonštrukčných prácach). Taktiež sa podarilo podpísať zmluvy na rekonštrukciu silnoprúdu 

a dátových rozvodov. Pred podpísaním sú zmluvy na vnútorné fasády pavilónov F1 a F2 (zateplenie 

vnútorných obvodových podokenných  múrov), „tiché“ priestory v F2 (nové laboratóriá pre študentov 

fyziky), rekonštrukcia posluchární a vonkajších vodovodných sietí. 

Fakulta bude organizátorom česko-slovenského kola v odbore fyzika v dňoch 26. a 27. 5. 2022, 

podieľame sa na organizácii a zabezpečení česko-slovenského kola v odboroch matematika 

a informatika (na Stavebnej fakulte STU dňa 24. 5. 2022). 

Na Akreditačnú radu UK boli odovzdané materiály k študijným programom učiteľstva, 

matematiky a informatiky, problémy sú so študijnými programami fyziky (najväčší problém je 

bakalársky študijný program fyziky, magisterský a doktorandský študijný program teoretickej 

fyziky). V tejto veci bude mať dekan pracovné stretnutie s predsedom Akreditačnej rady FMFI UK 

prof. Povincom. Garant doc. Blažek buď niektoré záležitosti nezvládol, alebo ich podcenil. 

V priebehu mesiaca jún príde k výzve na periodické hodnotenie vedeckých výstupov za obdobie 

2014 až 2019 (na báze britskej „REF“ metodiky), do hodnotenia budú zapojení všetci tvoriví 

pracovníci, ktorí boli zamestnaní na fakulte v uvedenom období. Bližšie informácie bude dekan 

komunikovať zamestnancom fakulty prostredníctvom vedúcich jednotlivých katedier. Pôjde 

o administratívne náročnú úlohu. Možno príde aj k personálnemu auditu pracovníkov fakulty, 

periodické hodnotenie je zamerané na všetkých 291 tvorivých pracovníkov fakulty. 

 

J. Masarik z pozície doterajšieho garanta bakalárskeho študijného programu fyzika uviedol, že 

akreditácia tohto študijného programu je vážny problém, lebo Akreditačná rada FMFI UK má 

k študijnému programu výhrady. O garantovanie ŠP fyzika nemal záujem. Komunikácia v rámci 

Rady študijného programu fyziky viazne, nemožno predsa ignorovať názory študentov 

a zamestnávateľov a akceptovať to, čo si vymyslela úzka skupina fyzikov. Takto to fungovať 

nemôže, garantujúca pätica situáciu nezvládla (na fyzikálnych katedrách pôsobí 120 fyzikov, 

problémy je potrebné vyriešiť si v rámci fyzikálnej sekcie). Situácia je neúnosná, problém chce 

z pozície vedúceho KJFB „zo zištných dôvodov“ riešiť (ak nebudú študenti bakalárskeho štúdia 

fyziky, nebudú ani študenti nadväzujúcich magisterských študijných programov).  

J. Masarik doplnil informácie k periodickému hodnoteniu vedeckej činnosti. Bude vytvorený 

profil hodnotenej inštitúcie po odboroch, ale nebude zrejmé, ako boli hodnotené jednotlivé výstupy. 

Výsledky periodického hodnotenia nahradia koeficient komplexnej akreditácie v ministerskej 

metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám. Pôjde o určitý prínos, ale 

nie o veľký. Verí, že fakulte to pomôže (tak, ako pomohli zmeny v metodike na rok 2022 - zavedenie 

excelentných výskumných súčastí vysokých škôl). [Dekan doplnil, že medziročne išlo o navýšenie 

dotácie o 1,8 mil. €.] V prípade pracovníkov podporných katedier KJP a KTVŠ, ktorých publikačná 

činnosť nie je dobrá (ich poslanie je iné než vedecké), požiada sa o vyhodnotenie „jazykárov“ a 

„telocvikárov“ spoločne za viacero fakúlt UK; nebude preto vadiť, že ich profily budú „plné 

núl“ a neovplyvní to fakulty ako celok.  

Dekan D. Ševčovič v reakcii na situáciu ohľadom akreditácie fyzikálnych študijných programov 

uviedol, že si „sype popol na hlavu“, keďže pristúpil na návrh Fyzikálnej sekcie na garantujúce pätice. 

Potvrdil, že situácia je neúnosná a pätica garantov na bakalárskom študijnom programe fyzika 

nefunguje. 

 

M. Grajcar požiadal o bližšie vysvetlenie periodického hodnotenia tvorivej činnosti v odbore telesná 

výchova. Ide predsa o podpornú katedru. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že pracovníci KTVŠ sú na učiteľských pozíciách a podliehajú preto 

periodickému hodnoteniu tvorivej činnosti. Delenie katedier na odborné a podporné je internou 

záležitosťou fakulty. 

J. Masarik doplnil, že periodickému hodnoteniu podliehajú všetci pracovníci, ktorí majú v náplni 

vedeckú činnosť. Pracovníci KTVŠ sú na miestach asistentov a odborných asistentov. Keby boli na 

pracovných miestach lektorov (to však nie je na žiadnej z fakúlt UK), nepodliehali by periodickému 

hodnoteniu, keďže lektor nemá zákonnú povinnosť vykonávať tvorivú činnosť. [Dekan D. Ševčovič 

doplnil, že ako lektori by boli platovo významne podhodnotení.] 
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Otázky na vedenie fakulty (tzv. ústne interpelácie) 

 

I. 

Harmonogram realizácie rekonštrukčných prác v rámci projektu ACCORD 

M. Demetrian sa opýtal, či rekonštrukčné práce v rámci projektu ACCORD ovplyvnia realizáciu 

štátnych skúšok.  

 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že výstavba pavilónu špičkových technológií realizáciu štátnych 

skúšok neovplyvní (výstavba bude mať za následok zníženie počtu parkovacích miest pre 

zamestnancov fakulty). Ani zateplenie vnútorných fasád pavilónov F1 a F2 realizáciu štátnych 

skúšok neovplyvní. F1 má pod sebou posluchárne, môžu byť ohrozené z hľadiska výučby (búracie 

práce), nie však z hľadiska štátnych skúšok. Oprava striech by taktiež nemala ohroziť výučbu a ani 

štátne skúšky. 

D. Pardubská požiadala, aby dekan namiesto slov „pokúsime sa zabezpečiť“, používal slová 

„zabezpečíme, aby štátnice neboli dotknuté“. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že žije(me) v dobe, kedy nevie(me), čo bude zajtra. Nedokáže 

garantovať záležitosti (napr. ešte v piatok firma, ktorá mala prevziať stavenisko pavilónu špičkových 

technológií, prišla s návrhom dodatkov k zmluvám). A nie je sám, ani rektor STU nevie garantovať 

v prípade prác na projekte ACCORD, čo bude. Preto jediné, čo môže prisľúbiť, je, že „sa pokúsi“. 

J. Masarik doplnil, že snahou je, aby veda, výučba a štátne skúšky boli prácami v rámci projektu 

ACCORD narušené čo najmenej pri čo najväčšom efekte a čo najmenšej cene pre fakultu. Situácia je 

nestabilná, ceny stavebných prác neustále rastú, je ťažké predvídať, čo sa v budúcnosti udeje. 

Niektoré úlohy je v rámci projektu ACCORD bezpodmienečne potrebné splniť (aby fakulta nebola 

finančne sankcionovaná za nesplnenie cieľov projektu a súčasne sa mohla uchádzať o financie 

v ďalších výzvach) a fakulta preto musí zniesť určitý diskomfort. 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že v porovnaní s PriF UK je fakulta v lepšej situácii, keďže niektoré 

práce (výmena okien, oprava fasády) boli vykonané už v minulosti a nemusia sa stavebné práce 

vykonávať naraz vo všetkých pavilónoch fakulty.  

 

 

Bod č. 4: Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 

S. Ševčík z pozície zástupcu fakulty v AS UK informoval, že 21. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK sa konalo dňa 11. apríla 2022 prostredníctvom videokonferencie. Na zasadnutí: 

• bol schválený Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku Farmaceutickej fakulty UK, 

• bol schválený Štatút Farmaceutickej fakulty UK, 

• bolo schválených 19 žiadostí o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK, 

• bola schválená Výročná správa o činnosti UK za rok 2021. 

 

Zástupca v RVŠ J. Masarik informoval, že RVŠ v uplynulom období nezasadala, spôsobom per 

rollam boli schválené pripomienky k novele zákona o vysokých školách (väčšina z pripomienok 

nebola akceptovaná). RVŠ nominovala zástupcov do komisií pre periodické hodnotenie vedeckej 

činnosti (za matematické vedy bol nominovaný doc. Jajcay).  

Na pôde RVŠ a aj UK sa začína diskutovať o výzvach z plánu obnovy. V najbližšej dobe bude 

zverejnená výzva na podporu excelentných ukrajinských vedcov (R1 - doktorandi, R2 - 

postdoktorandi, R3 - vedeckí pracovníci, R4 - samostatní vedeckí pracovníci). Výzva má dobré 

podmienky, odporučil, aby sa fakulta do nej v prípade kontaktov s ukrajinskými vedcami zapojila. 

Pripravuje sa výzva na 198 mil. € na budovanie vedeckej a pedagogickej infraštruktúry (z toho 

120,8 mil. € je určených na spájanie sa univerzít a 12,1 mil. € na manažment spájania sa; vysoké 

školy, ktoré v tejto časti výzvy neuspejú, majú vyčlenených 65,5 mil. € na podporu budovania 

infraštruktúry a internátov). UK má postoj, že s nikým sa nechce spájať, ale chce sa prepájať s STU 

(prepájanie neznamená stratu právnej subjektivity, možno vznikne kolektívny orgán, ktorý by 
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koordinoval činnosť oboch univerzít). UK aj STU chce ísť do výzvy, či uspejeme, je neisté 

(MŠVVaŠ SR chce spájanie vysokých škôl, nie prepájanie). Ak nebudeme úspešný, môžeme sa 

uchádzať o 60 mil. € na infraštruktúru a na internáty.  

Ďalej budú v rámci plánu obnovy rôzne programy, ktoré nepôjdu cez MŠVVaŠ SR, ale cez Úrad 

vlády SR (v sume približne 300 mil. € - podpora „seal of excellence“, podnikateľského sektora, 

podpora výskumných zamestnancov R1 až R4, podpora väčších a menších projektov; tieto výzvy 

budú vypísané až v decembri 2022). Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje výzvu na obnovu 

historických budov (240 mil. €). Ďalšie výzvy sú na audit internacionalizácie a následné kroky 

v rozvoji internacionalizácie (7 mil. €). Dokopy ide približne o 1 mld. €, o ktoré sa môžu vysoké 

školy (a aj naša fakulta) uchádzať. 

 

D. Pardubská požiadal o bližšiu informáciu o prefinancovaní nákladov na študentskú vedeckú 

odbornú činnosť, ktorú vo svojom vystúpení J. Masarik spomenul. 

J. Masarik odpovedal, že ministerská metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám umožňuje prefinancovať účasť študentov na medzinárodných študentských 

súťažiach (napr. medzištátne kolá ŠVOČ). 

Dekan D. Ševčovič v tejto súvislosti informoval o nákladoch česko-slovenského kola ŠVOČ 

v matematike a fyzike. Fakulta požiada o prefinancovanie ŠVOČ z dotačných prostriedkov (náklady 

vo výške približne 2 500 € za ubytovanie účastníkov ŠVOČ v matematike a 1500 € za ubytovanie 

účastníkov ŠVOČ vo fyzike). 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás sa opýtala, či J. Masarik nemá bližšie 

informácie o štipendijnej výzve pre talentovaných maturantov, aby ostali študovať na slovenských 

vysokých školách. Má informáciu, že správnosť výsledkov štúdia by mala overovať vysoká škola. 

J. Masarik odpovedal, že 1000 študentov dostane na základe študijných výsledkov na strednej 

škole štipendium 7 500 € ročne. Niektorí z nich, ktorí budú prijatí na fakultu, sa môžu o štipendium 

uchádzať. Podmienky štipendijnej výzvy však zatiaľ neboli zverejnené, keď sa tak stane, bude fakulta 

s uchádzačmi o štúdium komunikovať a môcť ich upozorniť na možnosť podať si žiadosť 

o ministerské štipendium a administratívne ich usmerniť. [Prodekanka K. Rostás upozornila, že 

výzva je už zverejnená. Dekan D. Ševčovič uviedol, že fakulta môže uchádzačom poslať list.] Ďalej je 

plánovaná výzva na podporu štúdia učiteľov (keďže fakulta poskytuje aj učiteľské štúdium, mala by 

sa o túto výzvu zaujímať). 

 

Zástupca fakulty v Študentskej rade vysokých škôl I. Agarský informoval, že Valné zhromaždenie 

ŠRVŠ v uplynulom období nezasadalo. 

 

 

Bod č. 5:  Zosúladenie vnútorných predpisov fakulty s novelou zákona o vysokých 

školách 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že v rámci zosúladenia vnútorných predpisov fakulty s novelou 

zákona o vysokých školách bolo na zasadnutie AS predložených šesť vnútorných predpisov. Návrhy 

vnútorných predpisov na spoločnom zasadnutí dňa 25. apríla 2022 prerokovali Koncepčná a právna 

komisia AS a Pedagogická komisia AS. Členom AS bol poskytnutý čistopis vnútorného predpisu 

a dokument s vyznačenými zmenami voči platnému zneniu vnútorných predpisov. Novela zákona 

o vysokých školách umožňuje vnútorné predpisy „preschváliť“ (platnosť starého vnútorného 

predpisu sa končí a takmer v tom istom znení sa opätovne vnútorný predpis schváli, nie je zámerom 

vnútorné predpisy meniť nad rámec zmien vyplývajúcich z novely zákona o vysokých školách). 

 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Stotožnil sa s konštatovaním predsedu AS S. Ševčíka. 

Najkritickejším vnútorným predpisom je Študijný poriadok FMFI UK, ktorý musí schváliť aj AS UK. 

Okrem legislatívno-technických zmien vyplývajúcich z novely zákona o vysokých školách a úpravy 

odkazov na nadradenú legislatívu sa v Pravidlách zriaďovania odborových komisií na FMFI UK 

bližšie špecifikoval pojem „garant“ (hlavná zodpovedná osoba za študijný program). Koncepčná 

a právna komisia AS a Pedagogická komisia AS odporučili AS vnútorné predpisy schváliť. 
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5a.  Študijný poriadok FMFI UK 

 

Predseda Pedagogickej komisie AS J. Filo v úlohe spravodajcu informoval, že najviac pripomienok 

na spoločnom zasadnutí komisií vzniesla D. Pardubská, ktorej zároveň poďakoval za detailné 

preštudovanie zmien v Študijnom poriadku FMFI UK. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 23 16 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Študijný poriadok FMFI UK. 

 

5b.  Štipendijný poriadok FMFI UK 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás z najdôležitejších zmien uviedla, že do 

štipendijného poriadku bolo doplnené športové štipendium. Sociálne štipendium bude možné 

priznávať aj cudzincom s azylom alebo doplnkovou ochranou. Od akademického roku 2022/2023 

bude odborové štipendium opätovne priznávané na základe percentilu externej časti maturitnej 

skúšky z matematiky. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 23 16 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Štipendijný poriadok FMFI UK. 

 

5c.  Zásady rigorózneho konania na FMFI UK 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás informovala, že do zásad boli doplnené 

podmienky pre zníženie poplatku za rigorózne konanie („Na základe písomnej žiadosti uchádzača 

možno znížiť alebo odpustiť poplatok za rigorózne konanie alebo odložiť termín jeho splatnosti (...) 

pri podaní prihlášky na rigoróznu skúšku do jedného roka od absolvovania magisterského štúdia.“). 

Dekan D. Ševčovič doplnil, že na fakulte prebehla diskusia, či nezrušiť rigorózne konanie, 

napokon prevládol názor, že rigorózne konanie je potrebné ponechať (pre učiteľov základných 

a stredných škôl získanie akademického titulu PaedDr. znamená náhradu prvej atestácie). Je 

predsedom najväčšej komisie pre rigorózne skúšky z aplikovanej matematiky, o akademický titul 

RNDr. je minimálny záujem (nula až jeden záujemca ročne, to platí aj pre ostatné komisie). 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 23 16 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Zásady rigorózneho konania na FMFI UK. 
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5d.  Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK 

 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že fakulta má trojročné skúseností s poskytovaním doplňujúceho 

pedagogického štúdia a ročné skúsenosti s poskytovaním rozširujúceho štúdia. Je rád, že sa každým 

rokom na tieto druhy vzdelávania na fakultu hlási čoraz viac záujemcov.  

Predseda AS S. Ševčík doplnil, že do študijného poriadku DPŠ a RŠ boli zapracované zmeny 

vyplývajúce z novely zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorá 

nadobudla účinnosť 1. 1. 2022. 

 

Predseda Koncepčnej a právnej komisie AS J. Pekár informoval, že komisie AS na spoločnom 

zasadnutí odporučili materiál schváliť (ako aj materiály pod bodmi č. 5e a 5f). 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 23 16 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia 

a rozširujúceho štúdia FMFI UK. 

 

5e.  Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK 

 

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že tento vnútorný predpis AS iba prerokúva, schvaľuje ho vedecká 

rada fakulty. Na prijatie uznesenia preto postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov AS. 

 

Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás uviedla, že do pravidiel prijímacieho 

konania bola doplnená špecifikácia toho, akým spôsobom môžu uchádzači o bakalárske štúdium 

s udeleným azylom, poskytnutou doplnkovou ochranou alebo poskytnutým dočasným útočiskom 

preukázať splnenie základnej podmienky prijatia na bakalárske štúdium: 

a) čestným vyhlásením; v čestnom vyhlásení uchádzač uvedie údaje o svojom predchádzajúcom 

štúdiu na strednej škole a dôvody, pre ktoré nemôže predložiť doklady preukazujúce splnenie 

základnej podmienky prijatia na bakalárske štúdium a 

b) testom všeobecných študijných predpokladov; test musí byť realizovaný nezávislým 

posudzovateľom akceptovaným fakultou a uchádzač musí z testu dosiahnuť percentil 

minimálne 30. 

 

Hranicu percentilu 30 odporučil poskytovateľ testu študijných predpokladov (spoločnosť SCIO). Nie 

je zrejmé, koľkých uchádzačov o štúdium na fakulte sa toto ustanovenie reálne dotkne (musí ísť 

o uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorí spĺňajú podmienku udeleného azylu, poskytnutej 

doplnkovej ochrany alebo poskytnutého dočasného útočiska). Osobne toto ustanovenie nepovažuje 

za šťastné (najmä, ak test všeobecných študijných predpokladov budú uchádzači vypĺňať 

v slovenskom jazyku, čo bude narážať na jazykovú bariéru). 

 

J. Pekár uviedol, že v minulosti bola na UK tendencia, aby test študijných predpokladov bol povinnou 

súčasťou prijímacieho konania na všetkých fakultách UK. 

 

D. Pardubská uviedla, že hoci je novela zákona o vysokých školách schválená, bolo by vhodné voči 

MŠVVaŠ SR komunikovať, že pre niektoré študijné programy by bol namiesto testu študijných 

predpokladov vhodnejší test z matematiky. 

Dekan D. Ševčovič podnet podporil, sú špecifické fakulty (napr. umelecké), kde test študijných 

predpokladov nemá pri prijímaní uchádzačov na bakalárske štúdium zmysel. 
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Po skončení rozpravy predniesol predseda AS návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 23 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 7: 

Akademický senát FMFI UK prerokoval návrh vnútorného predpisu Pravidlá prijímacieho 

konania na FMFI UK bez pripomienok a odporúča ho Vedeckej rade FMFI UK schváliť. 

 

5f.  Pravidlá zriaďovania odborových komisií na FMFI UK 

 

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že aj tento vnútorný predpis AS iba prerokúva, schvaľuje ho vedecká 

rada fakulty. Na prijatie uznesenia preto postačuje jednoduchá väčšina hlasov prítomných členov AS. 

 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že pravidlá zriaďovania odborových komisií vznikli úpravou smernice 

dekana o členstve v odborových komisiách z roku 2018 (Študijný poriadok FMFI UK z roku 2020 

počítal s prijatím tohto vnútorného predpisu). V spolupráci s tajomníkom AS R. Kyselom, ktorý 

pripravil „kostru“ vnútorného predpisu, bolo snahou maximálne zjednodušiť procesnú stránku 

činnosti odborových komisií (napr. zápisnica bude spisovaná iba z vybraných úkonov a hlasovaní 

odborovej komisie). 

Predseda AS S. Ševčík doplnil, že vnútorný predpis umožňuje odborové komisie pre viac 

študijných programov v rovnakom študijnom odbore, čo doposiaľ nebolo využívané.  

Dekan D. Ševčovič oponoval, že došlo k spojeniu odborových komisií v matematických 

študijných programoch. Na najbližšom zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK bude schvaľovaná 

aktualizácia zloženia odborových komisií. Novinkou je, že vnútorný predpis stanovuje päťročnú 

dĺžku funkčného obdobia členov odborových komisií. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 23 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 8: 

Akademický senát FMFI UK prerokoval návrh vnútorného predpisu Pravidlá zriaďovania 

odborových komisií na FMFI UK bez pripomienok a odporúča ho Vedeckej rade FMFI UK 

schváliť. 

 

 

Bod č. 6: Rôzne 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že o možnosť vystúpiť požiadal člen akademickej obce fakulty 

doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. a udelil mu slovo, aby informoval o svojom úmysle kandidovať vo 

voľbách kandidáta na rektora UK dňa 18. mája 2022.  

 

Vystúpenie D. Olejára: 

„Prečo som sa rozhodol kandidovať na rektora? Na univerzite pôsobím od skončenia vysokej školy 

s pár krátkymi pobytmi v zahraničí. Pôsobil som osem rokov ako senátor, z toho štyri roky ako 

podpredseda Akademického senátu UK, šesť rokov som bol prorektorom pre informačné technológie. 

Prakticky celý život robím informatiku a informatizáciu a vzhľadom na to, že prebieha informačná 

revolúcia, ktorá nás kdesi posúva, keď vidím, ako sa to pekne ignoruje, aj na univerzite, ktorá by 

mala pripravovať ľudí pre znalostnú spoločnosť, tak som sa snažil spraviť, čo sa dalo. Či keď som 

bol vo funkcii podpredsedu senátu a potom, keď som sa stal prorektorom.  
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Ukazuje sa, že univerzita je dosť „nejapná“ a človek, ak chce niečo spraviť, musí byť tak vysoko, 

aby o tom mohol rozhodnúť. Keď som prebral informatiku, za situácie, keď informatika bola ako ľad 

na slnku, odchádzali ľudia, bolo tam niečo vyše 30 ľudí v Centre informačných technológií UK, 

kľúčoví ľudia z finančných dôvodov odchádzali. Zdedil som osemročné servre, ktorých životnosť je 

štyri roky. Nemal som žiaden rozpočet. Ako vedúci katedry na tejto fakulte som mal viac peňazí než 

ako prorektor UK. Mal som čistú nulu. Napriek tomu sa podarilo zastaviť rozpad informatiky, dostali 

sme sa do situácie, že sme stabilizovali aj kádre, aj techniku a spravili koncepciu rozvoja informatiky 

do takej miery, že sme postavili superpočítač, vybudovali sme repozitár, ktorý tento štát nebol 

schopný vybudovať, získali sme niekoľko rozvojových projektov, napríklad sme natiahli za jedno 

prázdninové obdobie 120 kilometrov sietí a znížili náklady na telefonovanie na univerzite na 10 %. 

Takže informatika má obrovský potenciál. Ukázalo sa, že keď ľudia vidia, aký je z toho výsledok, 

začínajú rozmýšľať, že čo by pre to spravili. Nemali sme problémy, keď napríklad Jesseniova lekárska 

fakulta UK dostala v rámci solidarity 300 tisíc € a povedali „fajn, nepotrebujeme to“ a vrátili ich na 

obnovu kľúčových systémov na univerzite.  

Vďaka tomu, že informačné technológie zvyšujú našu schopnosť pracovať s informáciami, tak sa 

uplatňujú vo všetkých oblastiach činnosti univerzity, či je to veda, alebo pedagogika. Myslím si, že 

ukážka toho, čo informatika priniesla, je pandémia, pretože zo 700 ľudí sme v priebehu dvoch týždňov 

zapojili do dištančného vzdelávania 20 tisíc ľudí. Dostali sme sa tak ďaleko, že stačil jediný podpis, 

a boli by sme vymenili AiS. Znamenalo to dva roky práce troch ľudí, ale výsledkom bolo, že sa to 

škrtlo. Napriek tomu sme ako fénix povstali z popola a riešili sme AiS spolu s Košičanmi a snažili 

sme sa vnútrajšok vybrať, postupne nahradiť a spraviť nejaký normálny systém. Informatika na UK 

sa rozrástla na 60 ľudí, reálne sme vedeli odhadnúť, čo potrebujeme, aké veci potrebujú fakulty 

a samotná univerzita. Dokonca sme išli tak ďaleko, že naše riešenia sme ponúkali iným vysokým 

školám a získavali za to prostriedky. Je mi veľmi ľúto, ale došlo k tomu, že som bol odvolaný, 

a v priebehu jedného roka sa informatika dostala tam, kde bola pred mojím nastúpením do funkcie. 

Do „hlbín“. Takýmto spôsobom nemôže univerzita existovať a nejde len o informatiku.  

Nemôžeme sa baviť o logách a iných zástupných problémoch, ale musíme sa pozrieť na podstatu. 

A ukazuje sa, že k tomuto nie je vôľa a takýto impulz musí prísť úplne zhora. Neteší ma predstava byť 

rektorom, neteší ma predstava mať červený plášť s kožušinou a zlatou reťazou, promócií som si 

odbavil kopec. Viem, aké sú spoločenské povinnosti. Ja nie som „boss“. Mám tendenciu skôr byť 

„lídrom“, pracovať, riešiť, zaujímajú ma konkrétne výsledky. Viem dávať dokopy ľudí, ktorí majú 

víziu a sú schopní prinášať riešenia. Takže chcem sa o to pokúsiť, hoci pravdepodobnosť, že uspejem, 

bude minimálna. Ale mal by som z toho zlý pocit, ak by som svojej alma mater túto šancu neposkytol.  

Nechcem od Vás nomináciu, nomináciu mi akademický senát fakulty nemôže poskytnúť, môžu mi 

ju poskytnúť jednotlivci. Ale považujem za potrebné, pretože určite budú reči, že „zlý matfyz, bojuje 

proti rektorovi, lebo nezvolili Masarika a odvolali Olejára, takže to je pomsta“. Nie. Som dosť starý 

na to, aby som nestrácal čas nejakými žabomyšími vojnami. To nestojí za to, je tu kopec reálnej 

roboty, keď sa to bude dať, budem to robiť pre univerzitu, keď o to univerzita nebude mať záujem, 

okno príležitostí sa zavrie a 19. mája môžem nastúpiť niekde úplne inde. To by bolo asi všetko. 

Ďakujem pekne.“ 

 

Predseda AS S. Ševčík poďakoval D. Olejárovi za vystúpenie a otvoril priestor pre kladenie otázok. 

 

J. Filo sa opýtal D. Olejára, či ak neuspeje vo voľbách kandidáta na rektora UK, bude kandidovať vo 

voľbách kandidáta na dekana. 

D. Olejár túto možnosť vylúčil („nie“). 

 

S. Ševčík uviedol, že čítal programové tézy D. Olejára, ktoré priloží k svojej kandidatúre. Opýtal sa, 

v čom vidí rezervy v oblasti celoživotného vzdelávania. Ide o zásadnú otázku, ktorá by mala na UK 

rezonovať v zásadnej inej úrovni, ako rezonuje doposiaľ. 

D. Olejár odpovedal, že Priemysel 4.0 ohrozí pracovné miesta, kde bude možné nahradiť človeka 

automatizáciou. Môže sa stať, že automobilky vyprodukujú niekoľko desiatok tisíc nezamestnaných. 

Bol na konferencii, kde na túto tému prednášali odborníci z Nemecka. Nemecká vláda podporovala 

automatizáciu a robotizáciu v podnikoch a platila špecialistov, aby analyzovali situáciu v malých 
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firmách. Obáva sa, že na Slovensku sme zaspali. To, že vyrábame najviac áut na počet obyvateľov, 

sa môže veľmi rýchlo otočiť. EÚ očakáva, že z pol miliardy občanov únie sa 120 miliónov bude 

musieť rekvalifikovať. Človek, ktorý nebude mať vysokoškolské vzdelanie, bude musieť v priebehu 

života dva alebo trikrát zmeniť zamestnanie. Vysoká škola má obrovskú výhodu, a to riadené 

vzdelávanie. Informatici poznajú „knapsack problem“ (dať študentom za päť rokov štúdia čo najviac 

užitočnej informácie - vysoká škola študentovi poskytne viac, ako by bol schopný naučiť sa 

samoštúdiom). Tento potenciál sústreďujeme na študentov, hoci aj ľudia z praxe by potrebovali 

dozvedieť sa niečo zo štatistiky, práva a pod., ale nepôjdu si sadnúť do školských lavíc a študovať za 

bakalára alebo magistra. Trh práce si bude vyžadovať, aby sa poskytovalo celoživotné vzdelávanie 

vysokoškolskej úrovne, ktoré umožní prehlbovať, rozširovať alebo dopĺňať vzdelanie alebo dokonca 

pripraviť na novú profesiu. Na špičkových univerzitách ide o doplnkovú formu vzdelávania. Keďže 

sme technologicky zvládli e-learning, máme potenciál poskytovať celoživotné vzdelávanie dištančne. 

D. Olejár uviedol, že viedol rozvojový projekt zameraný na vzdelávanie pre informačnú spoločnosť, 

v rámci neho sa pripravila koncepcia celoživotného vzdelávania napojená na existujúce študijné 

programy UK. Do plánu obnovy a koncepcie informatizácie verejnej správy sa podarilo dostať ako 

tému vzdelávanie v oblasti informačnej bezpečnosti (môže byť realizované na katedre informatiky). 

 

Dekan D. Ševčovič ako bývalý predseda AS UK, ktorý už situáciu s voľbou kandidáta na rektora 

zažil, uviedol, že podľa jeho informácií je zatiaľ známy len jeden kandidát vo voľbách kandidáta na 

rektora UK (súčasný rektor UK prof. Števček). V roku 2018 si myslel, že dvaja kandidáti sú optimum 

a strašne sa politicky pomýlil. Súboj Masarik - Števček dosť polarizoval UK. Ak by kandidáti boli 

traja, tak by bola iná situácia.  

D. Pardubská reagovala, že medzi riadkami chápe vystúpenie dekana ako odhováranie D. Olejára 

od kandidatúry. Z hľadiska polarizácie UK (matfyz verzus zvyšok UK), ide o naratív od počiatku 

prezentovaný rektorom prof. Števčekom a aktuálna voľba kandidáta na rektora na tom nič nezmení. 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že kandidáta prof. Števčeka ku dňu konania zasadnutia AS podporilo 

11 fakúlt, FMFI UK alebo členovia AS UK zastupujúci fakultu neboli ani len oslovení.  

D. Pardubská uviedla, že od prvého dňa, ako sa stala členkou AS UK, je to tak, že keď niekto 

z FMFI UK vystúpi, rektor prof. Števček vôbec nevníma obsah vystúpenia, jediné, čo vníma ako 

červené súkno, je „matfyz“. Toto nie je v poriadku. 

S. Ševčík a dekan D. Ševčovič oponovali, že na zasadnutiach AS UK nie je negatívna nálada 

voči členom z FMFI UK. Zástupcovia fakulty patria medzi najaktívnejších a najkonštruktívnejšie 

vystupujúcim členom AS UK. 

Dekan D. Ševčovič doplnil, že je častokrát problematické obhajovať pozíciu FMFI UK na 

zasadnutiach Kolégia rektora UK. Ďalej pripomenul, že FMFI UK bola aktívna pri pripomienkovaní 

novely zákona o vysokých školách a obhajobe akademickej samosprávy, je však istým paradoxom, 

že v aktuálnych riadnych voľbách do zamestnaneckej komory AS matematické katedry nenavrhli 

dostatočne množstvo kandidátov. 

 

M. Demetrian sa opýtal D. Olejára, akým spôsobom by sa po vymenovaní za rektora postavil 

k novým právomociam rektora, zriaďovaniu akademických senátov na fakultách a k úlohám 

samosprávy ako takej. 

D. Olejár odpovedal, že sa presvedčil, že revolúcia nie je dobrý spôsob urýchľovania vecí. 

Revolúciou sa môžu narušiť väzby, nie je však možné odhadnúť všetky dôsledky. Bol by opatrný pri 

organizačných zmenách. V maximálnej možnej miere by sa snažil zachovať veci, ktoré fungovali, 

avšak by zabezpečil kontrolu rektora voči dekanom cez výkonnostné zmluvy. UK je zložitá 

organizácia a nie je možné ju riadiť centralisticky. Postavenie Vedenia UK je potrebné zmeniť 

(aktuálne je poradným orgánom rektora, hoci rektor je sám jeho členom), malo by byť kolektívnym 

výkonným orgánom („vláda“). Akademický senát UK by mal mať postavenie „parlamentu“ a toto by 

sa malo posunúť aj na úroveň fakúlt. 

M. Demetrian položil doplňujúcu otázku, či by tento model riadenia mal fungovať na každej 

fakulte. 

D. Olejár odpovedal, že častokrát je problém na menších fakultách (veľkosti katedier) postaviť 

vedenie, akademický senát fakulty a aj piatich zástupcov do AS UK. Bolo by potrebné zamyslieť sa, 
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ako vyhovieť požiadavkám novelizovaného zákona o vysokých školách a aj vnútorným predpisom, 

ale tak, aby to malo zmysel. 

 

D. Olejár uviedol, že bez ohľadu na to, či bude alebo nebude zvolený za kandidáta na rektora UK, ak 

by mali členovia AS záujem porozprávať sa o dianí na UK, bude rád a je otvorený rozhovorom. 

 

Predseda AS S. Ševčík pozval členov AS na diskusiu členov akademickej obce UK s kandidátmi 

vo voľbách kandidáta na rektora UK, ktorá sa uskutoční dňa 11. mája 2022 v aule UK. Samotná voľba 

kandidáta na rektora UK sa uskutoční dňa 18. mája 2022 (streda) od 9.00 hod. v aule UK. Návrhy 

kandidátov do volieb možno podávať do 4. mája 2022, 12.00 hod. Zároveň poďakoval D. Olejárovi 

a ocenil, že prišiel na zasadnutie AS a pred volenými zástupcami akademickej obce fakulty 

informoval o svojich pohnútkach a zámeroch kandidovať vo voľbách kandidáta na rektora UK. 

 

Predseda AS S. Ševčík v rámci bodu Rôzne ďalej informoval, že posledné riadne zasadnutie AS 

v 10. volebnom období sa uskutoční dňa 30. mája 2022. Na programe zasadnutia budú: výročné 

správy fakulty (o činnosti a o hospodárení) za rok 2021, správa o plnení rozpočtu výnosov a nákladov 

fakulty za rok 2021, rozpočet výnosov a nákladov fakulty na rok 2022, podmienky na prijatie na 

štúdium bakalárskych študijných programov v akademickom roku 2023/2024, návrh dekana na 

vymenovanie členov disciplinárnej komisie fakulty pre študentov, konkretizácia dlhodobého zámeru 

fakulty na rok 2022. V prípade, že Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS prerokuje a odporučí 

predloženie vnútorného predpisu Zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti FMFI UK, bude aj 

tento materiál zaradený do programu 33. riadneho zasadnutia AS. 

Dekan D. Ševčovič informoval, že v čase konania 33. riadneho zasadnutia AS bude na 

konferencii, v predkladaní materiálov ho zastúpi prvý prodekan R. Jajcay. 

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

do oboch komôr AS. V čase konania zasadnutia AS zasadá zamestnanecká volebná komisia (termín 

na podávanie návrhov kandidátov uplynul o 14.30 hod.). Ustanovujúce zasadnutie AS v novom 

volebnom období, na ktorom budú volené orgány AS, je plánované na 13. júna 2022. Ustanovujúce 

zasadnutie AS zvolá predseda Mandátovej komisie AS J. Janáček. 

 

 

Bod č. 7: Záver 

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

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 15.35 hod. 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 

 
Zapísal: 

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

 

Overili: 

doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. 

Bc. Boris Bobáľ 
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Prílohy: 

1. Prezenčná listina z 32. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 02.05.2022. 

2. Študijný poriadok FMFI UK. 

3. Štipendijný poriadok FMFI UK. 

4. Zásady rigorózneho konania na FMFI UK. 

5. Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK. 

6. Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK. 

7. Pravidlá zriaďovania odborových komisií na FMFI UK. 


