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Návrh uznesenia: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Správu o činnosti Akademického senátu FMFI UK 

za obdobie od 1. júla 2021 do 31. mája 2022. 

 

 

Predkladateľ: 

 

Materiál vypracovali: 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

predseda AS FMFI UK predseda AS FMFI UK 

  

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

 tajomník AS FMFI UK 

  

 Mgr. Veronika Turiničová 

Bc. Boris Bobáľ 

 ŠKAS FMFI UK 



 

 

Stanoviská orgánov AS FMFI UK  

 

Predsedníctvo AS FMFI UK 
materiál je zaradený  

na 48. riadne zasadnutie dňa 30.05.2022 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK ----- 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK ----- 

Mandátová komisia AS FMFI UK ----- 

Pedagogická komisia AS FMFI UK ----- 

 

Za správnosť: 

RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

(tajomník AS FMFI UK) 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa  

 

Podľa § 27 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení účinnom do 24. apríla 2022, ktoré sa 

naďalej uplatňuje podľa prechodného ustanovenia novely zákona o vysokých školách účinnej od 

25. apríla 2022 - § 113am ods. 12) a čl. 13 ods. 3 Štatútu FMFI UK Akademický senát FMFI UK 

podáva akademickej obci fakulty jedenkrát ročne správu o svojej činnosti.  

Správu podáva Akademický senát FMFI UK spravidla za uplynulé obdobie na začiatku 

akademického roku a vždy pred uplynutím svojho volebného obdobia. Správu zverejní na webovom 

sídle FMFI UK najmenej na štyri roky. 
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Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.07.2021 do 31.05.2022 

(9. volebné obdobie 2018 - 2022) 

 
Činnosť AS FMFI UK sa v období od 01.07.2021 do 31.05.2022 riadila príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov 

a vnútornými predpismi UK a FMFI UK. V hodnotenom období AS prerokoval dokumenty 

dôležité pre plnenie úloh fakulty vyplývajúce zo Štatútu FMFI UK a z jej poslania 

vo vzdelávacom procese vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a vo vedecko-

výskumnej činnosti. 

 

A. Všeobecné hodnotenie činnosti AS FMFI UK 

 

Činnosť AS FMFI UK v posudzovanom období negatívne zasiahlo niekoľko skutočností:  

• Tretia vlna pandémie koronavírusu (po obmedzení počtu študentov na prezenčnej 

forme výučby od 8. novembra 2022 rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

príkazom nariadil prerušenie prezenčnej formy výučby na UK, a to počnúc 

29. novembrom 2021), čo spôsobilo, že sa zasadnutia AS FMFI UK konávali 

v mesiacoch december 2021 až február 2022 prostredníctvom videokonferencie. 

• V októbri 2021 MŠVVaŠ SR predložilo do medzirezortného pripomienkového 

konania návrh novely zákona o vysokých školách. Fakulta (dekan v spolupráci s AS) 

sa aktívne zapojila do procesu pripomienkovania novely zákona o vysokých školách 

(pripomienky k návrhu zákona v novembri 2021 vložila do portálu Slov-Lex a jej 

predstavitelia sa zúčastnili rozporového konania s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR). 

Na mimoriadnom zasadnutí dňa 09.02.2022 AS FMFI UK podporil výzvu Rady 

vysokých škôl SR zo dňa 9.2.2022 v častiach, ktoré deklarovali a konštatovali vecný 

stav znenia návrhu novely zákona o vysokých školách predloženej na schvaľovanie 

Národnou radou SR. Neistota vyplývajúca z toho, aké bude finálne znenie novely 

zákona o vysokých školách, negatívne ovplyvnila proces vyhlasovania riadnych volieb 

do oboch komôr AS FMFI UK na nové funkčné obdobie. Napriek vonkajším tlakom 

(konanie Akademického senátu UK a akademických senátov niektorých fakúlt UK, 

ktoré predčasne vyhlásili voľby kandidáta na rektora a kandidáta na dekana na 

neobvykle skoré termíny, a to ešte pred schválením novely zákona o vysokých školách 

v NR SR) AS FMFI UK nepristúpil k predčasnému vyhláseniu volieb kandidáta na 

dekana na funkčné obdobie 2023 – 2027, ale po racionálnej úvahe voľbu vyhlásil až 

po tom, čo bolo známe konečné znenie novely obsahujúce aj možnosť voľby dekanov 

zástupcami akademickej obce fakulty. 

• Vo februári 2022 vypukol ozbrojený konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, 

ktorý mal negatívny dopad na členov akademickej obce fakulty pochádzajúcich 

z Ukrajiny, Ruskej federácie a Bieloruskej republiky. Na mimoriadnom zasadnutí dňa 

07.03.2022 AS FMFI UK prijal k vzniknutej situácii dve uznesenia (Stanovisko AS 

FMFI UK k aktuálnej situácii na Ukrajine so zreteľom na členov akademickej obce 

fakulty pochádzajúcich z Ukrajiny; Nulová tolerancia k náznakom akýchkoľvek 

foriem diskriminácie členov akademickej obce fakulty pochádzajúcich z Ruskej 

federácie a Bieloruskej republiky). AS FMFI UK bol jediným z akademických senátov 

fakúlt UK, ktorý sa k problémom členov akademickej obce vzniknutými konfliktom 

na Ukrajine vyjadril. 
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Za pozitívnu skutočnosť možno hodnotiť uskutočnenie (v dôsledku pandémie COVID-19 

niekoľkokrát odložených) riadnych volieb do Študentskej komory AS FMFI UK, a to v dňoch 

26. a 27.10.2021. V riadnych voľbách sa volilo všetkých 10 členov Študentskej komory AS 

FMFI UK, pričom za členov Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 

31.05.2023 boli zvolení piati kandidáti, ktorí získali v poradí najviac platných hlasov; funkčné 

obdobie ostatných zvolených členov Študentskej komory AS FMFI UK trvá do 31.05.2022. 

Hlasovanie v riadnych voľbách sa uskutočnilo prostredníctvom informačného systému 

spĺňajúceho požiadavky Zásad volieb do AS FMFI UK a schváleného na tento účel 

Mandátovou komisiou AS FMFI UK (informačný systém vyvinul v rámci svojej bakalárskej 

práce niekdajší podpredseda AS FMFI UK za študentskú komoru Mgr. Adam Štefunko, 

vedúcim bakalárskej práce bol RNDr. Jaroslav Janáček, PhD., dlhoročný predseda 

Mandátovej komisie AS FMFI UK). Informačný systém sa okrem riadnych volieb do ŠKAS 

následne použil aj na riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl v novembri 2021 a aj 

v riadnych voľbách do ŠKAS v máji 2022. Fakulta prostredníctvom asistencie J. Janáčka 

bezplatne poskytla informačný systém pre voľby do akademických samosprávnych orgánov 

realizované na iných fakultách UK, ktoré o jeho použitie požiadali (FiF UK, FSEV UK).  

 

Trvalou úlohou AS FMFI UK je posudzovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov fakulty 

navrhovaných dekanom a schvaľovanie predpisov AS, ktorými sa riadi vnútorný život senátu 

(rokovací poriadok, zásady volieb). Najdôležitejšími návrhmi dekana v oblasti vnútorných 

predpisov, ktorý AS prerokoval, bol Štatút Akreditačnej rady FMFI UK a Štatút rád 

študijných programov FMFI UK (oba vnútorné predpisy sú súčasťou vnútorného systému 

kvality fakulty a schvaľuje ich Vedecká rada FMFI UK).  

Dekan prof. Ševčovič spolu s vedením fakulty pokračovali v systematickom plánovaní 

rozvoja fakulty a v nadväznosti na prijatie nového Dlhodobého zámeru rozvoja UK na 

obdobie 2021 - 2027 predložili na prerokovanie vo Vedeckej rade UK a na schválenie v AS 

FMFI UK Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 - 2027. AS FMFI UK taktiež 

posudzoval vyhodnotenie konkretizácie dlhodobého zámeru za rok 2021 a schvaľoval 

Konkretizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2022. 

Výročná správa o hospodárení FMFI UK a výročná správa o činnosti FMFI UK, rozpis 

delenia finančných prostriedkov fakulty, podmienky na prijatie na štúdium a návrhy školného 

a vybraných poplatkov spojených so štúdiom patria k pravidelným agendám senátnych 

komisií a zasadnutí pléna AS FMFI UK. Na každom zasadnutí AS FMFI UK bol zaradený 

bod zameraný na informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty a bod zameraný na 

informácie zástupcov fakulty vo „vyšších orgánoch“: v Akademickom senáte UK (AS UK), 

Rade vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rade vysokých škôl (ŠRVŠ). V zápisniciach zo 

zasadnutí AS sú informácie o týchto bodoch rokovania obvykle podrobne uvedené 

a prispievajú tak k informovaniu všetkých členov akademickej obce fakulty o aktuálnych 

strategických a operatívnych aktivitách fakulty. 

 

Predseda AS FMFI UK a podpredseda AS FMFI UK za študentskú komoru sa pravidelne 

zúčastňovali na zasadnutiach Vedenia FMFI UK a zasadnutí kolégia dekana. Spoluprácu 

vedenia AS s vedením fakulty možno hodnotiť len kladne. 

 

 

B. Rekapitulácia výsledkov volieb do Akademického senátu FMFI UK 

 

Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od 01.06.2018 do 

31.05.2022 sa konali v dňoch 16. a 17.05.2018.  
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Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK na nové funkčné obdobie 

(začínajúce od 01.06.2022) sa konali v dňoch 11. a 12.05.2022, ich zhodnotenie bude 

obsiahnuté v správe o činnosti AS FMFI UK za 10. volebné obdobie. 

 

V posudzovanom období sa dvakrát konali riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK, 

a to v dňoch 26. a 27.10.2021 (išlo o odložené voľby, ktoré nebolo možné zrealizovať počas 

krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19) a 11. a 12.05.2022 (ich 

zhodnotenie bude obsiahnuté v správe o činnosti AS FMFI UK za 10. volebné obdobie).  

Dňom 1. 6. 2021 uplynulo ďalším piatim členom Študentskej komory AS FMFI UK ich 

„riadne“ funkčné obdobie. V nadväznosti na nové Zásady volieb do AS FMFI UK vyhlásilo 

Predsedníctvo AS FMFI UK, na ktorého prešla právomoc vyhlasovať riadne voľby do AS 

FMFI UK, riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na všetkých 10 mandátov. 

Riadne voľby sa konali elektronickým tajným hlasovaním v dňoch 26. a 27.10.2021. 

Vo voľbách kandidovalo desať kandidátov, náhradníci z volieb nevznikli. Z celkového počtu 

1384 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 334 študentov (volebná účasť bola 24,1 %). 

V nadväznosti na výsledky riadnych volieb sa dňa 08.11.2021 uskutočnilo ustanovujúce 

zasadnutie Študentskej komory AS FMFI UK na volebné obdobie 2021 - 2022. 

 

 

C. Zloženie Akademického senátu FMFI UK 

 

Zamestnanecká komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2018 - 31. 05. 2022): 

 

➢ Členovia zastupujúci celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty: 

 

 prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

 Mgr. Ing. arch. Jana Kočvarová 

 doc. RNDr. František Kundracik, CSc. 

 prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. 

 RNDr. Michal Winczer, PhD. 

 

➢ Členovia zastupujúci volebné obvody (VO): 

 

 VO Matematika (KAG, KAMŠ, KMANM, ODM KDMFI) 

 RNDr. Martina Bátorová, PhD. 

 RNDr. Róbert Bohdal, PhD. 

 RNDr. Michal Demetrian, PhD. 

 doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. 

 doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

 

 VO Fyzika (KAFZM, KEF, KJFB, KTF, ODF KDMFI) 

 prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. 

 RNDr. Matej Klas, PhD. 

 doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 Mgr. Juraj Tekel, PhD. 

 

 VO Informatika (KAI, KI, ODI KDMFI) 

 RNDr. Andrej Blaho, PhD. 

 RNDr. Zuzana Černeková, PhD. 
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 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

 doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 

 

 VO Podporné katedry (KJP, KTVŠ) 

 Mgr. Ľubomíra Kožehubová 

 

V posudzovanom období nedošlo k zmene členov Zamestnaneckej komory AS FMFI UK. 

 

Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2018 - 31. 05. 2020, podľa § 113aj ods. 2 

zákona o vysokých školách predĺžené do 27.10.2021): 

 Bc. Boris Bobáľ  (2mFJF) 

 Erika Lettrichová  (2mEMM) 

 Mgr. Samuel Omasta  (4dFPL) 

 dve miesta boli od 01.07.2021 do 27.10.2021 neobsadené 

 

Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2019 - 31. 05. 2021, podľa § 113aj ods. 2 

zákona o vysokých školách predĺžené do 27.10.2021): 

 Bc. Ivan Agarský  (2mINF) 

 Bc. Martin Csiba  (1mFBM) 

 Mgr. Barbora Eckerová  (4dJSF) 

 Bc. Adam Otruba  (2mEOM) 

 jedno miesto bolo od 01.07.2021 do 27.10.2021 neobsadené 

 

Podľa § 113aj ods. 2 zákona o vysokých školách sa funkčné obdobie skončí uplynutím 

posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového 

stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak počas 

tohto obdobia budú vykonané riadne voľby na nové funkčné obdobie, funkčné obdobie sa 

skončí dňom riadnych volieb (t. j. dňom 27.10.2021). 

 

Študentská komora AS (funkčné obdobie 28. 10. 2021 - 31. 05. 2023) 

Bc. Róbert Belanec  (1mAIN) 

Bc. Boris Bobáľ  (2mFJF) 

Mgr. Adrián Goga  (2dINF) 

Mgr. Petra Macková  (3dMAN) 

Mgr. Veronika Turiničová  (1dFKL) 

 

Študentská komora AS (funkčné obdobie 28. 10. 2021 - 31. 05. 2022) 

Bc. Martin Csiba  (1mFBM) 

Viliam Furík  (1MAT) 

Bc. Filip Janák  (1mFAA) 

Rudolf Nosek  (2DAV) 

Bc. Adam Otruba  (2mEOM) 

 

 

D. Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 

 

Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK (funkčné obdobie od 01.11.2019 do 31.10.2023): 

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM) 

doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (KI) 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM) 
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Bc. Boris Bobáľ (2mFJF) 

Mgr. Askar Gafurov (4dINF) 

 

Všeobecné voľby do AS UK sa konali v dňoch 15. a 16. októbra 2019. 

 

Členovia akademickej obce (AO) FMFI UK významne participovali na aktivitách 

Akademického senátu UK. Predsedom Finančnej komisie AS UK a súčasne členom 

Predsedníctva AS UK bol doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. Stále komisie AS UK majú 

dôležité postavenie v činnosti senátu, pretože navrhujú schvaľovacie stanoviská pre rokovania 

pléna AS UK. Vo Finančnej komisii AS UK pôsobili doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

(predseda komisie), doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. a RNDr. Róbert Kysel, PhD. 

V Komisii pre rozvoj a informačné technológie AS UK pracovali Mgr. Askar Gafurov 

(predseda komisie), doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. a RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

(nečlen AS UK). V Pedagogickej a vedeckej komisii AS UK pracovali doc. RNDr. Dana 

Pardubská, CSc. a Mgr. Askar Gafurov. V Právnej komisii AS UK pracoval Bc. Boris Bobáľ. 

Vo Volebnej a mandátovej komisii AS UK fakulta zastúpenie nemala. 

 

Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK: 

 Mgr. Askar Gafurov (funkčné obdobie od 01.12.2018, do 30.11.2021) 

 Bc. Ivan Agarský (funkčné obdobie od 01.12.2021, trvá) 

 

Riadne voľby delegáta v ŠRVŠ sa konali v dňoch 16. a 17. novembra 2021. Vo voľbách 

kandidovali dvaja kandidáti (Bc. Ivan Agarský a Mário Neuschl), z celkového počtu 1385 

oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 103 študentov (volebná účasť dosiahla 7,4 %). 

Tajné hlasovanie sa uskutočnilo elektronicky. 

 

Zástupca FMFI UK v RVŠ: 

 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (funkčné obdobie od 01.06.2019, trvá) 

 

Voľba zástupcu fakulty v RVŠ sa uskutočnila na 6. riadnom zasadnutí AS dňa 15.apríla 2019. 

 

 

E. Prehľad zasadnutí AS FMFI UK 

 

Podkladové materiály k zasadnutiam senátu boli v zmysle Rokovacieho poriadku AS 

FMFI UK zasielané členom AS FMFI UK dostatočne včas a zverejňované na webovom sídle 

FMFI UK. Zápisnice zo zasadnutí AS FMFI UK spolu s výpisom uznesení a výsledné znenia 

materiálov po schválení AS FMFI UK boli zverejňované na webovom sídle fakulty a úradnej 

výveske AS FMFI UK a boli tak dostupné pre všetkých členov akademickej obce fakulty 

a širokú verejnosť. 

Na zasadnutiach AS FMFI UK sa pravidelne zúčastňovali dekan fakulty, prodekani 

a pri zasadnutiach zameraných na hospodárenie aj tajomníčka fakulty. S. Ševčík a R. Kysel 

pravidelne informovali o práci AS UK, A. Gafurov a I. Agarský o činnosti ŠRVŠ a J. Masarik 

o činnosti RVŠ. Pravidelným bodom rokovaní AS FMFI UK boli informácie vedenia fakulty 

o aktuálnych aktivitách fakulty spolu s otázkami členov AS FMFI UK, členov AS UK 

zastupujúcich fakultu a zástupcov fakulty v RVŠ a ŠRVŠ na vedenie fakulty.  

Z každého zasadnutia AS FMFI UK bol zhotovený zvukový záznam (zo zasadnutí 

konaných videokonferenčne zvukovo-obrazový záznam), ktorý pomáhal zabezpečiť presnú 

písomnú formuláciu stanovísk uvádzaných v zápisniciach z rokovaní senátu. 



6 

AS FMFI UK rokoval na siedmich riadnych zasadnutiach a troch mimoriadnych 

zasadnutiach. Predseda AS FMFI UK zaraďoval jednotlivé body programu zasadnutí AS po 

prerokovaní v Predsedníctve AS FMFI UK na základe písomných návrhov dekana 

a prodekanov FMFI UK, vždy až po prerokovaní návrhu v komisii AS FMFI UK, do agendy 

ktorej predmetný návrh prislúchal. 

 

Na zasadnutiach AS FMFI UK boli prerokované nasledovné hlavné body: 

 

24. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 25.10.2021 

 

AS FMFI UK zobral na vedomie Správu o priebežnom čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho 

rozpočtu a výdavkov z vlastných zdrojov FMFI UK k 30. septembru 2021 a súčasne zobral na 

vedomie presun finančných prostriedkov vo výške 811 200 EUR z podprogramu 077 12 

(Vysokoškolská veda a technika) a prvku 077 12 01 (Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre 

výskum a vývoj) na podprogram 077 11 (Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a 

zabezpečenie prevádzky vysokých škôl). 

AS FMFI UK tajným hlasovaním schválil návrh dekana na vymenovanie doc. Mgr. 

Bronislavy Brejovej, PhD. do funkcie členky Vedeckej rady FMFI UK na funkčné obdobie od 

01.11.2021 do 31.10.2025 (doc. Bronislava Brejová nahradila prof. Pavla Ďuriša, ktorý sa 

vzdal členstva vo VR FMFI UK). 

Senát po dlhej diskusii a hlasovaní o dvoch pozmeňujúcich návrhoch schválil upravený 

návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom fakulte v akademickom roku 

2022/2023 (diskusia sa viedla najmä o výške školného v študijných programoch tretieho 

stupňa v dennej forme štúdia po prekročení štandardnej dĺžky štúdia alebo pri súbežnom 

štúdiu a o výške poplatku za rigorózne konanie). 

Predseda AS FMFI UK predložil Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do AS FMFI UK 

(osobitné ustanovenia o voľbách do Akademického senátu UK a Študentskej rady vysokých 

škôl v čase krízovej situácie, ktoré umožňujú vykonať elektronické tajné hlasovanie vo 

voľbách do týchto orgánov v čase krízovej situácie). Senát súčasne zvolil členov volebnej 

komisie fakulty pre vykonanie riadnych volieb do ŠRVŠ. 

Prodekan pre strategické projekty a rozvoj P. Kúš predniesol ústnu informáciu 

o aktuálnom stave projektu ACCORD. V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na 

vedenie fakulty členovia senátu ústne interpelovali vedenie fakulty vo veci neodnesených 

panelov z priestorov Relaxu a problémov s obstarávaním IT prostredníctvom Marquetu. 

 

25. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK dňa 08.11.2021 

 

Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK bolo zvolané v nadväznosti na predloženie návrhu 

novely zákona o vysokých školách do medzirezortného pripomienkového konania. Ďalším 

bodom programu mimoriadneho zasadnutia bola informácia o zmenách v organizácii výučby 

na FMFI UK od 08.11.2021 (zmeny boli spôsobené zhoršujúcou sa epidemickou situáciou 

v rámci tzv. tretej vlny koronavírusu). 

Senát schválil stanovisko AS FMFI UK k návrhu novely zákona o vysokých školách 

(Slov-Lex LP/2021/596) v znení pozmeňujúceho návrhu predloženého M. Grajcarom 

a súčasne poveril Predsedníctvo AS FMFI UK, aby spoločne s dekanom pripravili a predložili 

do medzirezortného pripomienkového konania pripomienky FMFI UK k návrhu novely 

zákona o vysokých školách (Slov-Lex LP/2021/596). 

V nadväznosti na mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK sa dňa 11.11.2021 konalo 

mimoriadne zasadnutie PAS FMFI UK, na ktorom boli za účasti dekana D. Ševčoviča 

a zástupcu fakulty v RVŠ J. Masarika prerokované pripomienky FMFI UK k návrhu novely 
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zákona o vysokých školách (materiál pripravil tajomník AS FMFI UK R. Kysel). 

Pripomienky boli následne vložené do portálu Slov-Lex. 

 

26. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 13.12.2021 

 

AS FMFI UK schválil Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských 

študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2022/2023. 

Dekan D. Ševčovič a predseda AS FMFI UK S. Ševčík informovali o priebehu 

rozporového konania k pripomienkam fakulty k novele zákona o vysokých školách, ako aj 

o aktuálnom stave legislatívneho procesu novely zákona o vysokých školách. Senát ústnu 

informáciu zobral na vedomie. 

V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty členovia senátu ústne 

interpelovali vedenie fakulty vo veci zosúlaďovania študijných programov s vnútorným 

systémom kvality UK (úlohy garantujúcich „pätíc“, akreditačnej rady fakulty a rád študijných 

programov, ako aj záväznosť nových študijných plánov pre tých študentov, ktorí začali 

študovať na fakulte pred 01.09.2022). 

 

27. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 07.02.2022 

 

AS FMFI UK s pripomienkami prerokoval návrhy vnútorných predpisov Štatút Akreditačnej 

rady FMFI UK a Štatút rád študijných programov FMFI UK. Oba vnútorné predpisy následne 

schválila Vedecká rada FMFI UK na zasadnutí dňa 21.02.2022. 

Dekan D. Ševčovič a prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás ústne 

informovali o organizácii výučby na fakulte v letnom semestri akademického roka 2021/2022.  

V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty členovia Študentskej 

komory AS FMFI UK ústne interpelovali dekana vo veci chýbajúcich zápisníc zo zasadnutí 

niektorých rád študijných programov a upozornili na nedostatočnú súčinnosť garanta 

bakalárskeho študijného programu fyzika doc. Tomáša Blažeka s členmi rady študijného 

programu. Dekan D. Ševčovič prisľúbil pomoc študentom pri riešení oboch problémoch. 

 

28. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK dňa 18.02.2022 

 

Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK bolo zvolané na základe písomnej žiadosti 10 členov 

AS FMFI UK a 5 zástupcov fakulty v AS UK.  

Dôvodom zvolania zasadnutia bola výzva Rady vysokých škôl akademickým senátom 

fakúlt a vysokých škôl zo dňa 9.2.2022, v ktorej RVŠ SR vyjadrila zásadný nesúhlas 

s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie na úrovni VŠ a fakúlt a požadovala 

v novele zákona ponechať: 

1. voľbu kandidáta na rektora verejnej vysokej školy vo výhradnej kompetencii jej 

akademického senátu za podmienok určených štatútom vysokej školy; 

2. zákonnú úpravu samosprávy na úrovni fakúlt tak, aby kandidáta na dekana volil 

akademický senát fakulty; 

3. rozhodovanie o metodike rozpisu dotácie, rozpočte verejnej vysokej školy 

a o nakladaní s jej majetkom aj v kompetencii akademického senátu verejnej vysokej 

školy; 

4. zastúpenie zamestnaneckej časti akademickej obce verejnej vysokej školy v jej 

správnej rade; 

5. stanovenie kritérií v oblasti pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie 

pracovných miest vysokoškolských učiteľov v kompetencii vysokej školy v súlade 

s jej vnútorným systémom kvality. 
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Vzhľadom na to, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona 

o vysokých školách neboli v legislatívnom procese akceptované, RVŠ SR vyzvala 

akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby v spolupráci s ich vedeniami na znak rázneho 

protestu symbolicky prerušili výučbu dňa 21.02.2022 a počas rokovania NR SR o novele 

zákona o VŠ zvážili pokračovanie protestu. 

AS FMFI UK k výzve RVŠ prijal stanovisko, v ktorom konštatoval, že AS FMFI UK 

a vedenie FMFI UK sa v predchádzajúcom období aktívne zapojili do konštruktívneho 

dialógu k novele zákona o vysokých školách: 

1. V medzirezortnom pripomienkovom konaní fakulta formulovala 42 pripomienok, 

z ktorých väčšina bola zásadná. 

2. Na zasadnutí AS FMFI UK dňa 8.11.2021 sa akademický senát pripojil k stanoviskám 

reprezentácii vysokých škôl k návrhu novely zákona o vysokých školách. 

AS FMFI UK preto podporil výzvu RVŠ SR zo dňa 9.2.2022 v častiach, ktoré deklarujú 

a konštatujú vecný stav súčasného návrhu novely zákona o vysokých školách predloženej na 

schvaľovanie Národnou radou SR a podporil tie oblasti uvedené v bodoch 1. až 5., ktoré RVŠ 

žiadala v novele zákona zohľadniť. 

 

29. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK dňa 07.03.2022 

 

Mimoriadne zasadnutie AS FMFI UK bolo zvolané na základe uznesenia Predsedníctva AS 

FMFI UK. Dôvodom zvolania zasadnutia bola aktuálna situácia na Ukrajine so zreteľom na 

členov akademickej obce fakulty pochádzajúcich z Ukrajiny.  

AS FMFI UK po konštruktívnej a názorovo bohatej rozprave (o čom svedčí aj päť 

pozmeňujúcich návrhov k návrhom uznesení, o ktorých sa hlasovalo) prijal dve uznesenia. 

V prvom uznesení AS FMFI UK vyjadril stanovisko k aktuálnej situácii na Ukrajine 

so zreteľom na členov akademickej obce fakulty pochádzajúcich z Ukrajiny: 

Akademický senát FMFI UK v Bratislave, vo chvíli, kedy sme svedkami pokračujúcej 

ruskej agresie a hrubého porušenia medzinárodného práva a zvyklostí, sa uzniesol na 

nasledujúcom:  

I. 

Pripája sa k stanovisku Univerzity Komenského v Bratislave publikovaného 

24. februára 2022, odsudzujúc páchanie násilia na civilnom obyvateľstve suverénneho štátu 

Ukrajina a vyjadruje podporu študentom FMFI UK v Bratislave pochádzajúcim z Ukrajiny.  

II. 

Žiada vedenie FMFI UK v Bratislave, aby v prípade študentov pochádzajúcich 

z Ukrajiny boli účinne uplatnené možnosti čl. 52 Zmiernenie tvrdosti študijného poriadku a 

čl. 53 Osobitné ustanovenia v čase krízovej situácie podľa platného a účinného Študijného 

poriadku FMFI UK v Bratislave.  

III. 

Žiada vedenie FMFI UK v Bratislave, aby v prípade študentov pochádzajúcich 

z Ukrajiny zvážilo podstatné zníženie, resp. odpustenie školného v prípade prekročenia 

štandardnej dĺžky štúdia. 

V druhom uznesení AS FMFI UK vyjadril nulovú toleranciu k náznakom akýchkoľvek 

foriem diskriminácie členov akademickej obce fakulty pochádzajúcich z Ruskej federácie 

a Bieloruskej republiky: 

I. 

Akademický senát FMFI UK v Bratislave citlivo vníma celospoločenské tendencie 

a neakceptuje náznaky akýchkoľvek foriem netolerancie a diskriminácie študentov 

a zamestnancov pochádzajúcich z Ruskej federácie a Bieloruskej republiky, stotožňujúc ich 
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s krokmi vrcholných predstaviteľov Ruskej federácie zodpovedných za inváziu na suverénny 

štát Ukrajina.  

II. 

Akademický senát FMFI UK v Bratislave žiada vedenie FMFI UK v Bratislave, aby 

v súčinnosti s vedením UK v Bratislave monitorovalo potreby študentov z Ruskej federácie 

a Bieloruskej republiky so zreteľom na negatívne ekonomické sankcie uvalených subjektami 

medzinárodného práva a súkromných korporácií. 

 

30. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 28.03.2022 

 

AS FMFI UK schválil Vyhodnotenie plnenia Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja 

FMFI UK na rok 2021 a Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov 

pracoviskám FMFI UK (odstránenie pochybnosti o význame pojmu „ročný súčet tarifných 

platov zamestnancov fakulty zaradených na vykonávanie svojich pracovných úloh na odbornú 

katedru“). 

Predseda AS FMFI UK S. Ševčík písomne informoval o schválenom znení novely 

zákona o vysokých školách (po podpise prezidentkou SR nadobudla účinnosť 25.04.2022). 

Senát písomnú informáciu zobral na vedomie. 

V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty členovia AS FMFI UK 

ústne interpelovali vedenie fakulty vo veci prekurovania pavilónu posluchární, výpočtu 

školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia podľa schválenej novely zákona o vysokých 

školách, poskytnutia informácie o aktuálnom stave projektu ACCORD a prípadných zmien 

v prijímacom konaní zahraničných uchádzačov o štúdium (najmä z Ukrajiny). 

 

31. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.04.2022 

 

AS FMFI UK zobral na vedomie Správu o čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a 

výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2021. V rozprave sa členovia AS FMFI UK 

zaujímali o dôvody nedočerpania niektorých výdavkových položiek (oblasť IT, oblasť 

prevádzky fakulty). 

Senát schválil Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2022. 

V rozprave sa členovia senátu zaujímali o možné výpadky nedotačných príjmov v dôsledku 

prijatej novely zákona o vysokých školách (nový výpočet školného pri prekročení štandardnej 

dĺžky štúdia). 

Dekan D. Ševčovič v nadväznosti na nový Dlhodobý zámer rozvoja UK na obdobie 

2021 - 2027 predložili nový Dlhodobý zámer rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 - 2027. 

Senát po rozprave, v ktorej boli vznesené pripomienky, že najskôr bolo potrebné vyhodnotiť 

doterajší dlhodobý zámer fakulty, návrh nového dlhodobého zámeru rozvoja fakulty schválil. 

Predseda AS FMFI UK S. Ševčík po prerokovaní v Predsedníctve AS FMFI UK 

predložil návrh na vyhlásenie voľby kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 

1. februára 2023 do 31. januára 2027 a návrh na zloženie volebnej komisie. AS FMFI UK 

určil, že volebné zasadnutie AS FMFI UK sa uskutoční 28. novembra 2022 (pondelok) 

o 14.00 hod. v posluchárni C. AS FMFI UK ďalej zvolil volebnú komisiu pre voľbu kandidáta 

na dekana FMFI UK (prof. RNDr. Ján Filo, CSc., doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., RNDr. 

Jaroslav Janáček, PhD., Mgr. Tomáš Kuchár, PhD. a Mgr. Adrián Goga). 

AS FMFI UK schválil Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK, ktorým sa 

rozšíril program ustanovujúceho zasadnutia AS FMFI UK o voľbu členov všetkých stálych 

komisií AS FMFI UK (doposiaľ sa na ustanovujúcom zasadnutí volili iba členovia 

Mandátovej komisie AS). 
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32. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 02.05.2022 

 

Zasadnutie bolo dodatočne doplnené do plánu riadnych zasadnutí AS FMFI UK v nadväznosti 

na schválenú novelu zákona o vysokých školách, podľa ktorej vysoké školy zosúladia do 

31. 08.2023 svoje vnútorné predpisy a vnútorné predpisy fakúlt s predpismi účinnými od 

25.04.2022. Od 01.09.2023 sa zrušujú vnútorné predpisy fakúlt vydané do 24.04.2022. 

Na zasadnutie dekan D. Ševčovič predložil šesť vnútorných predpisov fakulty v oblasti 

štúdia a ďalšieho vzdelávania (Študijný poriadok FMFI UK, Štipendijný poriadok FMFI UK, 

Zásady rigorózneho konania na FMFI UK, Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického 

štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK, Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK, Pravidlá 

zriaďovania odborových komisií na FMFI UK), ktoré boli ako prvé zosúladené s novelou 

zákona o vysokých školách. AS FMFI UK vnútorné predpisy schválil (resp. v prípade 

vnútorných predpisov upravujúcich vnútorný systém kvality UK v podmienkach fakulty ich 

prerokoval a odporučil na schválenie vo Vedeckej rade FMFI UK). 

V bode Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty členovia AS FMFI UK 

ústne interpelovali vedenie fakulty vo veci problémov pri akreditácii študijných programov. 

 

33. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 30.05.2022 

 

AS FMFI UK schválil nasledovné materiály: Výročnú správa o činnosti FMFI UK za 

rok 2021, Výročnú správa o hospodárení FMFI UK za rok 2021, Rozpočet výnosov a 

nákladov FMFI UK na rok 2022, Podmienky na prijatie na štúdium bakalárskych študijných 

programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2023/2024 a Konkretizáciu 

dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2022. 

AS FMFI UK zobral na vedomie Správu o plnení rozpočtu výnosov a nákladov 

FMFI UK na rok 2021 a štyri žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku 

UK v správe FMFI UK (nájomcovia: KVANT spol. s r. o., SEA - Agentúra pre vzdelanie 

a vedu, Škola.sk, s.r.o., Top Soft BSB, s.r.o.). 

AS FMFI UK tajným hlasovaním schválil návrh dekana na vymenovanie prof. RNDr. 

Rastislav Královič, PhD., Antona Kicu a Diany Horeckej za členovi Disciplinárnej komisie 

FMFI UK pre študentov. 

V bode Rôzne predseda AS FMFI UK S. Ševčík sumarizoval činnosť akademického 

senátu a najvýznamnejšie udalosti v končiacom sa 9. volebnom období (2018 - 2022). 

 

F. Činnosť Predsedníctva AS FMFI UK (PAS) 

 

Predseda AS: 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

Podpredsedovia AS: 

 (ZKAS)  RNDr. Martina Bátorová, PhD. 

 (ŠKAS)  Bc. Boris Bobáľ   (do 28.10.2021) 

 (ŠKAS)  Mgr. Veronika Turiničová  (od 08.11.2021) 

Predsedovia stálych komisií AS: 

 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

 prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

 doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. 

 doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

Podpredseda študentskej komory AS: 

 Bc. Martin Csiba    (do 28.10.2021) 

 Bc. Boris Bobáľ    (od 08.11.2021) 
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PAS zasadalo štrnásťkrát, z toho päť zasadnutí boli mimoriadnych a dve zasadnutia boli 

spoločné s Mandátovou komisiou AS FMFI UK. PAS zabezpečovalo obsahovú a organizačnú 

prípravu riadnych zasadnutí AS FMFI UK. Na mimoriadnych zasadnutiach PAS schvaľovalo 

zmeny termínov riadnych zasadnutí AS FMFI UK, návrhy na zvolanie mimoriadnych 

zasadnutí AS FMFI UK, prerokúvalo aktuálne otázky týkajúce sa legislatívnych zmien 

v oblasti vysokého školstva a dopady situácie na Ukrajine so zreteľom na členov akademickej 

obce fakulty pochádzajúcich z Ukrajiny, Ruskej federácie a Bieloruskej republiky. 

Do kompetencie PAS patrilo tiež vyhlásenie riadnych volieb do AS FMFI UK, riadnych 

volieb do ŠRVŠ, ako aj schvaľovanie harmonogramu zasadnutí AS a ich predbežný program. 

Predsedovia komisií AS FMFI UK informovali o problémoch diskutovaných na zasadnutí 

komisií spadajúcich do ich kompetencie. PAS hodnotilo stav prípravy a posudzovania 

predkladaných materiálov na zasadnutia AS FMFI UK a navrhovalo na základe stanovísk 

komisií a vlastného stanoviska formuláciu uznesení pre rokovanie AS FMFI UK. PAS 

schvaľovalo spravodajcov pre predkladané materiály.  

 

 

G. Činnosť stálych komisií AS FMFI UK 

 

V hodnotenom období pracovali štyri stále komisie AS FMFI UK: komisia pre hospodárenie 

a rozvoj (KHaR, predseda T. Plecenik), koncepčná a právna komisia (KaPK, predseda 

J. Pekár), mandátová komisia (MK, predseda J. Janáček) a pedagogická komisia (PK, 

predseda J. Filo). V každej komisii boli zástupcovia študentov a taktiež nečlenovia AS, ktorí 

majú skúsenosti v danej oblasti a boli väčšinou pre prácu komisií a posudzovaní návrhov 

predkladaných na zasadnutia AS prínosní.  

 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. 

Podpredseda komisie: 

 Bc. Erika Lettrichová    (do 28.10.2021) 

Členovia komisie: 

 prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc. 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. 

 RNDr. Richard Ostertág, PhD. 

 doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 

 

Komisia pre hospodárenie a rozvoj (KHaR) zasadala štyrikrát, z toho jedno zasadnutie bolo 

spoločné s Koncepčnou a právnou komisiou AS (KaPK). Na zasadnutiach komisie sa 

zúčastňovali dekan prof. D. Ševčovič a tajomníčka fakulty M. Sandanusová. 

Na zasadnutí dňa 05.10.2020 komisia posudzovala priebežné čerpanie fakultných 

prostriedkov k 30.9.2021 a odporučila AS zobrať informáciu na vedomie. 

Na zasadnutí dňa 04.04.2022 komisia hodnotila čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu 

a vlastných zdrojov fakulty za rok 2021 a prerokovala návrh Rozpisu delenia finančných 

prostriedkov fakulty na rok 2022. Komisia ďalej prerokovala návrh Dlhodobého zámeru 

rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 – 2027. 

Na spoločnom zasadnutí KHaR a KaPK dňa 09.05.2022 bol v prvom čítaní prerokovaný 

návrh vnútorného predpisu Zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti FMFI UK. 



12 

Na zasadnutí dňa 23.05.2022 komisia prerokovala návrhy Výročnej správy 

o hospodárení FMFI UK za rok 2021, Výročnej správy o činnosti FMFI UK za rok 2021, 

Rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2022 a Konkretizácie dlhodobého zámeru 

rozvoja FMFI UK na rok 2022. Komisia zobrala na vedomie Správu o plnení rozpočtu 

výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2021 a štyri žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku UK v správe fakulty. 

 

Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 doc. RNDr. Ján Pekár, PhD. 

Podpredseda komisie: 

 Bc. Boris Bobáľ 

Členovia komisie: 

 Bc. Ivan Agarský    (do 28.10.2021) 

 Bc. Róbert Belanec    (od 13.12.2021) 

 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

 RNDr. Róbert Kysel, PhD. (nečlen AS) 

 Rudolf Nosek     (od 13.12.2021) 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 Mgr. Juraj Tekel, PhD. 

 doc. Mgr. Tomás Vinař, PhD. (nečlen AS) 

 

Koncepčná a právna komisia (KaPK) zasadala päťkrát, z toho dve zasadnutia boli spoločné 

s Pedagogickou komisiou AS (PK), jedno zasadnutie bolo spoločné s Mandátovou 

komisiou AS (MK) a jedno zasadnutie bolo spoločné s Komisiou pre hospodárenie a rozvoj 

AS (KHaR). 

 Na spoločnom zasadnutí KaPK a MK dňa 14.10.2021 komisie prerokovali Návrh 

školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 

2022/2023 a Dodatok č. 1 k Zásadám volieb do Akademického senátu FMFI UK upravujúci 

elektronické hlasovanie vo voľbách do Študentskej rady vysokých škôl v čase krízovej 

situácie. MK schválila zoznam voličov pre riadne voľby do ŠKAS FMFI UK. 

Na samostatnom zasadnutí dňa 06.04.2022 komisia prerokovala návrh Dlhodobého 

zámeru rozvoja FMFI UK na obdobie 2022 – 2027 a Dodatok č. 7 k Rokovaciemu poriadku 

AS FMFI UK týkajúci sa doplnenia programu ustanovujúceho zasadnutia AS FMFI UK 

o voľbu členov stálych komisií AS. 

Na spoločnom zasadnutí KaPK a PK dňa 25.04.2022 bolo predmetom rokovania 

zosúladenie vnútorných predpisov fakulty s novelou zákona o vysokých školách týkajúcich sa 

študijných vecí (Študijný poriadok FMFI UK, Štipendijný poriadok FMFI UK, Zásady 

rigorózneho konania na FMFI UK, Študijný poriadok doplňujúceho pedagogického štúdia a 

rozširujúceho štúdia FMFI UK, Pravidlá prijímacieho konania na FMFI UK, Pravidlá 

zriaďovania odborových komisií na FMFI UK). 

Na spoločnom zasadnutí KaPK a KHaR dňa 09.05.2022 bol v prvom čítaní prerokovaný 

návrh vnútorného predpisu Zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti FMFI UK. 

Na spoločnom zasadnutí KaPK a PK dňa 23.05.2022 boli prerokované nasledovné 

materiály: Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2021, Podmienky na prijatie na 

štúdium bakalárskych študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom 

roku 2023/2024 a Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2022. Komisie 

odporučili konkretizáciu dlhodobého zámeru prepracovať v zmysle vznesených pripomienok. 
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Pedagogická komisia AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 

Podpredseda komisie: 

 RNDr. Michal Winczer, PhD. 

Členovia komisie: 

 RNDr. Andrej Blaho, PhD. 

 Bc. Martin Csiba 

 Mgr. Askar Gafurov (nečlen AS) 

 doc. RNDr. František Kundracik, CSc. 

 Mgr. Petra Macková    (od 13.12.2021) 

 doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 

 

Pedagogická komisia (PK) zasadala štyrikrát, z toho dve zasadnutia boli spoločné s KaPK 

(prehľady zasadnutí sú uvedené v predchádzajúcich odsekoch správy).  

Na zasadnutí dňa 18.10.2021 komisia prerokovala Návrh školného a vybraných 

poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2022/2023. 

Na zasadnutí dňa 06.12.2021 komisia prerokovala Podmienky na prijatie na štúdium 

magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných FMFI UK 

v akademickom roku 2022/2023. 

 

Mandátová komisia AS FMFI UK 

 

Predseda komisie: 

 RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

Podpredsedníčka komisie: 

 Mgr. Ľubomíra Kožehubová 

Členovia komisie: 

 RNDr. Martina Bátorová, PhD. 

 Bc. Boris Bobáľ 

 Bc. Martin Csiba     (od 16.09.2021) 

 RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. (nečlen AS) 

 

Mandátová komisia (MK) zasadala osemkrát, z toho dve zasadnutia boli spoločné s PAS 

a jedno zasadnutie bolo spoločné s KaPK. MK priebežne vykonávala kontrolu mandátov 

členov AS FMFI UK a v prípade potreby vyhlasovala nastúpenie náhradníkov v prípade 

uprázdnenia miesta členov AS FMFI UK, ako aj prerokúvala návrhy na vyhlásenie volieb do 

kolektívnych orgánov akademickej samosprávy UK a fakulty. Komisia schvaľovala zoznam 

voličov v riadnych voľbách do oboch komôr AS FMFI UK a v riadnych voľbách do ŠRVŠ. 

Na spoločných zasadnutiach MK a PAS dňa 20.09.2021 a 04.10.2021 komisia 

prerokovala a schválila použitie informačného systému pre elektronické voľby do Študentskej 

komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2023 (31. mája 2022). 
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H. Činnosť Študentskej komory AS FMFI UK 

 

1. časť: Činnosť Študentskej komory počas letných prázdnin 

 

Začiatok činnosti Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK (ďalej ako „ŠKAS 

FMFI UK“) v poslednom roku 9. volebného obdobia bola poznačená nedostatočným počtom 

členiek a členov. Od 1.7.2021 bolo obsadených dovedna 7 mandátov, pričom tri mandáty boli 

neobsadené (prerušenie štúdia (1), úspešné ukončenie štúdia (2)). Tieto miesta neboli 

dodatočne obsadené z dôvodu neexistencie ďalších zvolených náhradníkov.  

Štandardne je činnosť ŠKAS FMFI UK v priebehu letných mesiacov v útlme, avšak 

obdobie letných prázdnin 2021 bolo poznačené viacerými významnými okolnosťami.  

V priebehu mesiacov júl a august nastala eskalácia vzťahov medzi ŠKAS FMFI UK, 

prodekanom pre IT, PR a spoluprácu s praxou a ITC s.r.o., ktorá spočívala v bezdôvodnom 

užívaní a obsadení časti kapacity skladovacieho priestoru v pavilóne matematiky, ktorý bol 

ŠKAS FMFI UK pridelený v roku 2019 ako náhradný priestor za zrušené zázemie.  

V zmysle deeskalácie vzťahov bol predložený návrh odstúpenia skladovacích priestorov 

užívaných Študentskou komorou Katedre informatiky, pričom bola požiadavka na 

skladovacie priestory alokované v neverejných priestoroch bývalého bufetu (o ktorý mala 

Študentská komora dlhodobý záujem zrekultivovať, od 22. septembra 2020) a poskytnutie 

ITC s.r.o. možnosť vybudovať skladovací priestor pod schodiskom v pavilóne matematiky. 

Už vtedy sa disponovalo predbežným súhlasom dekana fakulty s poskytnutím priestorov 

bývalého bufetu na činnosti Študentskej komory. Avšak tento zámer sa u prítomného člena 

vedenia nestretol s väčším nadšením. Neskôr bol vydaný súhlas dekana fakulty na poskytnutie 

priestoru bývalého bufetu do správy ŠKAS FMFI UK. 

Okrem toho sa vykonávali aj rutinné prípravy na Prvácky týždeň. Predseda ŠKAS 

FMFI UK B. Bobáľ aktualizoval objednal tlač príručky „Matfyzákov sprievodca po galaxii“, 

podpredseda ŠKAS FMFI UK Bc. Martin Csiba zaobstaral propagačné tričká s potlačou 

„MATFYZ since 2021“. Tričká a príručka bola vďaka skorému plánovaniu doručená 

s dostatočným časovým predstihom. 

 

2. časť: Činnosť Študentskej komory počas akademického roka  

 

Prvácky týždeň sa uskutočnil ešte v rámci reštrikcií spôsobených COVID-19, oproti 

„predcovidovej“ éry bol mierne oklieštený o socializačné aktivity (napr. grilovačka, výlet do 

AGO Modra a podobne). 

V októbri sa uskutočňovali prípravy na voľby do ŠKAS FMFI UK. Na rozdiel od 

predchádzajúcich volieb konaných klasickou papierovou formou, sa konali po prvýkrát 

elektronicky pomocou systému vytvoreného ako bakalárska práca Mgr. Adama Štefunka. 

V týchto voľbách sa volilo všetkých 10 mandátov Študentskej komory. Podarilo sa obsadiť 

všetkých 10 mandátov, avšak bez náhradníkov. Pozitívom týchto volieb bola rekordná účasť 

(24,13 %).  

V októbri tiež ŠKAS FMFI UK podal žiadosť o grant na podporu študentských spolkov 

pôsobiacich na UK iniciovaný Rektorátom UK. Predseda ŠKAS FMFI UK podal grant na 

projekt „Transformácia bývalého priestoru bufetu na multifunkčný komunitný priestor“. 

Z grantu sa kúpila mikrovlnná rúra a spoločenské hry.  

V novembri sa konalo ustanovujúce zasadnutie Študentskej komory, na ktorom bola 

Mgr. Veronika Turiničová zvolená ako predsedníčka Študentskej komory a Bc. Boris Bobáľ 

ako podpredseda Študentskej komory. Od zvolenia nových členiek a členov sa rozbehlo 

viacero menších, či väčších projektov. 
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a) Klubovňa 

Najväčším projektom je transformácia bývalého bufetu ponechaného v technicky 

nevyhovujúcom stave pre potreby a účely plánovanej klubovne. Podpredseda ŠKAS 

FMFI UK predstavil nultú verziu využitia priestoru. Na základe viacerých diskusií sa ďalšie 

verzie prispôsobovali aktuálnym potrebám.  

Člen ŠKAS FMFI UK Viliam Furík zabezpečil bezplatný návrh od autorizovaného 

architekta Ing. arch. Stanislava Beňačku, ktorý pripravil návrh umiestnenia elektrických 

zásuviek a svietidiel, typov materiálov nábytku a jeho rozmiestnenia.  

Druhou etapou bolo vyhlásenie verejného obstarávania na rekonštrukciu priestoru, pri 

ktorej sa došlo k výmene podlahových krytín a nivelizácii podlahy, výmene elektroinštalácie, 

vymaľovaniu, osadeniu nových vstupných dverí a okna smerom k vrátnici na presvetlenie 

priestoru, osadeniu nových stropných svietidiel a zamurovaniu prebytočných otvorov. 

Ďalším nosným prvkom priestoru, ktorý na fakulte dlhodobo chýba, bolo obstaranie 

kuchynskej linky (bez spotrebičov), ktorá už bola úspešne nainštalovaná.  

Tiež bol obstaraný kancelársky a iný nábytok. Dodanie sa očakáva na prelome 

júla/augusta 2022. 

Väčšinu činností v projekte zariaďovania klubovne boli vykonávané pod gesciou 

predsedníčky ŠKAS FMFI UK Mgr. Veroniky Turiničovej.  

 

b) Bakalárske štátnice 

Členka Študentskej komory Mgr. Petra Macková sa angažovala v myšlienke nahradenia 

ústnej formy bakalárskych štátnic odbornou diskusiou k téme záverečnej práce. Táto diskusia 

bola podnietená vzhľadom na akreditáciu všetkých študijných programov uskutočňovaných 

fakultou, pri ktorej vznikla možnosť vykonať tieto zmeny. Väčšina garantov sa priklonila 

k ponechaniu súčasného modelu štátnic.  

 

c) Fakultný Discord 

V novembri 2021 člen ŠKAS FMFI UK Bc. Adam Otruba navrhol vytvoriť 

celofakultný Discord server, ktorého úlohou by bolo vytvorenie neformálnej online komunity 

potenciálnych študentov Matfyzu, súčasných študentov, absolventov a priateľov fakulty. 

Aktivita na Discord serveri je monitorovaná a administrovaná podľa platného a účinného 

disciplinárneho poriadku FMFI UK. V súvislosti s propagáciou serveru bola vylosovaná 

tombola, v ktorej boli odmenení traja študenti, bolo natočené propagačné video ako aj 

zverejnené viaceré oznamy. 

 

d) Dáta a umenie 

Členka ŠKAS FMFI UK Mgr. Petra Macková zorganizovala v priebehu roka 2022 

vnútrofakultnú súťaž Dáta a umenie zameranú na najzaujímavejšiu, najkrajšiu a 

najoriginálnejšiu vizualizáciu dát. Súťaž prebehla v spolupráci s Unispace. Vernisáž sa 

uskutočnila v pavilóne F1 a víťazi si odniesli finančné a materiálne výhry.  

 

e) Výmena a odstraňovanie nábytku  

V priebehu celého roka dochádzalo ku kontinuálnej spolupráci Študentskej komory 

so Správou budov pri odstraňovaní a premiestňovaní nábytku s cieľom vytvorenia vizuálne a 

funkčne príjemnejších priestorov v interiéri fakulty. Hlavný podiel na výmene a odstraňovaní 

nábytku mala členka ŠKAS FMFI UK Mgr. Petra Macková. 

 

f) Rodová rovnosť 

Predsedníčka ŠKAS FMFI UK Mgr. Veronika Turiničová v spolupráci s prodekanom 

doc. Jajcayom iniciovala dotazník ohľadom rodovej rovnosti. ŠKAS tiež prispel pri hľadaní 
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vhodného kandidáta na pozíciu tzv. kontaktnej osoby, ktorá má podľa novoprijatého plánu 

rodovej rovnosti vzniknúť na všetkých fakultách UK.  

 

g) Aj Ty v IT 

V rámci projektu „Aj Ty v IT“ zameraného na podporu a propagáciu informatických 

odborov u študentiek stredných škôl sa ako koordinátor do tohto projektu zapojili Bc. Róbert 

Belanec a Rudolf Nosek. Cieľom projektu je poskytovať súčinnosť a odpovede na otázky 

študentiek zapojených do projektu (tzv. buddy systém). Koordinátori súčasne zapojili 

študentky do priameho vyučovacieho procesu, zoznámili ich s prostredím fakulty a 

vysokoškolským systémom štúdia.  

 

h) Novela vysokoškolského zákona 

Členky a členovia Študentskej komory aktívne participovali v diskusiách ohľadom 

novely vysokoškolského zákona, ktorého jedným z cieľov bolo oklieštenie akademickej 

samosprávy. Prostredníctvom podpredsedu ŠKAS participovali na pripomienkach fakulty 

v medzirezortnom pripomienkovom konaní, zúčastnili sa diskusie s rektorom UK a 

akademickými senátormi AS UK, protestu 16. novembra na Námestí slobody a pod.  

 

i) Voľby  

V máji 2022 prebehli voľby do ŠKAS FMFI UK, v ktorých sa podarilo obsadiť 

všetkých 5 mandátov a z volieb vzišli aj dvaja náhradníci. Po predchádzajúcom úspechu sa 

voľby konali znovu elektronicky. Účasť bola nižšia, na úrovni 17,32 %. 

 

3. časť: Evaluácia Študentskej komory študentami prostredníctvom ankety  

 

Zrkadlom našej činnosti v danom akademickom roku môžeme použiť hodnotenie udeleného 

študentmi v uskutočnených anketách za zimný semester akademického roku 2021/2022. 

Na ohodnotenie činnosti Študentskej komory môžeme využiť dva spôsoby – kvantitatívny a 

kvalitatívny. 

V udelenom hodnotení Študentská komora zaznamenala prvý pokles hodnotenia od LS 

2018/2019. V porovnaní s letným semestrom predošlého akademického roka si Študentská 

komora medziročne zhoršila celkové hodnotenie o 0,15. Môžeme sa len domnievať o dôvode 

nárazového poklesu hodnotenia. Študentská komora sa snažila študentom priblížiť 

prostredníctvom Facebookovej skupiny, prostredníctvom zápisníc zo zasadnutí Študentskej 

komory, informovaním o nastávajúcich projektoch na Instagrame a pod. Tradične sa 

vyskytujú komentáre ohľadom nedostatku informácií ohľadom Študentskej komory. 

Komunikačnú bariéru sa Študentská komora snažila vyriešil modernejšou a rýchlejšou 

komunikáciou so študentami alebo aj tzv. hybridným konaním zasadnutí ŠKAS FMFI UK 

pomocou moderných videokonferenčných riešení (MS Teams, Discord). Taktiež narážame pri 

našej činnosti na fakt, že študenti nevedia, čo je a aké má právomoci Študentská komora, 

alebo, kto sú jej členky a členovia. 
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4. časť: Zastupovanie študentov na rôznych grémiách  

 

Členky a členovia Študentskej komory boli pravidelne pozývaní na Vedenie FMFI UK 

(zúčastňovala sa predsedníčka Mgr. Veronika Turiničová, resp. podpredseda Bc. Boris 

Bobáľ), kde aktívne prezentovali problémy študentov. Študentská komora mala zastúpenie 

v každej komisii Akademického senátu FMFI UK (do októbra 2021), čo dávalo dobrý 

predpoklad na kvalitné a vyvážené návrhy schvaľované v pléne Akademického senátu 

FMFI UK. Veľká väčšina študentských senátorov sa pravidelne zúčastňovala zasadaní 

Akademického senátu FMFI UK, na ktorom prispievali pozmeňujúcimi (proštudentskými) 

návrhmi s cieľom vylepšiť schvaľované materiály. Zasadnutia Študentskej komory boli 

uskutočňované na pravidelnej báze. Jednotlivé členky a členovia Študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK sa zúčastňovali zasadnutí ŠKASu v rámci svojich študijných 

možností. Na zasadnutiach sa členky a členovia oboznamovali s prerokúvanými materiálmi na 

komisiách a činnosťou Študentskej komory ako celku. Dištančné zasadnutia Študentskej 

komory Akademického senátu sa konali hybridne prostredníctvom aplikácie MS Teams. 

Prítomnosť verejnosti bola zabezpečená vopred publikovanou pozvánkou, ktorej bol prítomný 

aj link na danú miestnosť. Aktivity Študentskej komory AS podporil dekan a Vedenie 

FMFI UK, ktorí jej v rozpise delenia finančných prostriedkov fakulty pridelili a zvýšili 

finančné prostriedky, ktorých výška pokrýva finančné nároky na podujatia a ďalšie činnosti 

organizované Študentskou komorou. 

 

5. časť: Záver 

 

ŠKAS sa bude v nasledujúcom volebnom období potykať s veľkými výzvami vo viacerých 

smeroch. Prvý druh výzvy bude úspešne dokončiť veľké projekty akými sú klubovňa, rodová 

rovnosť a zopakovať úspešné projekty (napr. Dáta a umenie). Druhá výzva bude udržať a 

pozdvihnúť úroveň Študentskej komory, zlepšiť propagáciu a dosiahnuť lepšiu informovanosť 

ohľadom bazálnych činností Študentskej komory.  

Ďalšia výzva sa bude odohrávať v polovici októbra - pri pravdepodobne troch druhoch 

volieb (dodatočné voľby do ŠKAS, dodatočné voľby do ŠRVŠ, dodatočné voľby do AS UK).  
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Nakoniec a najdôležitejšie zo všetkého, bude snaha o udržanie významu ŠKAS 

FMFI UK v štruktúrach akademickej samosprávy v kontexte novely VŠ zákona. Zákon hovorí 

o podpore študentskej akademickej samosprávy, avšak nezaručuje jej význam v správe fakúlt 

či univerzity a bude potrebné, aby študentskí senátori si pred širokou akademickou obcou 

obhájili svoj status a užitočnosť v prospech fakulty. 

 

 

I. Záver 

 

Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom akademického senátu za prácu, 

ktorú vykonali v prospech fakulty od 01.07.2021 do 31.05.2022. AS prerokoval a schválil 

množstvo dokumentov potrebných pre plynulý chod fakulty, komisie AS významne pomohli 

pri konečnom schvaľovacom procese pléna senátu. Aktivity senátu, všetky prerokúvané 

dokumenty, zmeny v zložení senátu, zápisnice z rokovania pléna senátu, predsedníctva 

a komisií boli zverejňované na webe fakulty. Každý pracovník fakulty a študent mal možnosť 

oboznámiť sa s činnosťou senátu a jeho uzneseniami.  

Počas hodnoteného obdobia sa podarilo nájsť členov ŠKAS, členov Študentskej časti 

AS UK a delegátov ŠRVŠ zastupujúcich FMFI UK, ktorí obetovali svoj čas a pohodlie 

a vykonali množstvo práce nad rámec, ktorý im stanovujú zákony a vnútorné predpisy. Preto 

im treba osobitne poďakovať. 

 

 

Spolupráca a vzájomné rešpektovanie medzi členmi AS a vedením fakulty bola základom 

činnosti AS a riešenia vnútorných problémov fakulty a dosahov celospoločenských výziev, 

ktorými bolo poznačené celé 9. volebné obdobie (2018 - 2022).  

 

V Bratislave 29.05.2022 

 

Spracovali:  

S. Ševčík (časti A a I), R. Kysel (časti B až G), V. Turiničová a B. Bobáľ (časť H) 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 


