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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  20.11.2022 

 

Z á p i s n i c a  

z 1. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 03. 10. 2022 v posluchárni C 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Antalic, Bokes, Filo (od 15.19 hod., do 15.44 hod.), Janáček, Kollár, Kubáček (od 15.20 hod.), Kundracik, 

Mačaj, Mókus, Pardubská, Plecenik, Pukancová, Rosa, Sýkora (do 16.27 hod.), Ševčík, Vinař, Winczer 

študentská komora  

Belanec, Goga, Hollý (do 16.15 hod.), Nosek (do 16.00 hod.), Rusnák, Žilková (do 16.11 hod.) 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Černeková, Tokár, Tomášková 

študentská komora  

Csiba, Macková, Turiničová 

 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

--- 

študentská komora  

--- 

 

Pozvaní hostia: 

Ševčovič (dekan FMFI UK, od 15.20 hod.) 

Homola (od 15.20 hod.), Jajcay (od 15.35 hod. do 16.36 hod.), Kúš (od 15.20 hod. do 16.22 hod.),  

Tóth (od 15.20 hod. do 16.36 hod.)   (prodekani FMFI UK) 

Kysel (zástupca fakulty v AS UK, tajomník AS FMFI UK) 

 

Hostia: 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie. 

3. Informácia Mandátovej komisie AS FMFI UK o kontrole mandátov členov AS FMFI UK. 

4. Voľba členov Volebnej komisie fakulty. 

5. Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú komoru. 
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6. Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

7. Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK. 

8. Voľba tajomníka Akademického senátu FMFI UK. 

9. Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku v správe FMFI UK 

(telekomunikačná anténa na AGO v Modre - nájomca: Slovak Telekom, a. s.). 

10. Informácia o aktuálnom stave projektu ACCORD. 

11. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty. 

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

13. Rôzne. 

14. Záver. 

 

Začiatok zasadnutia: 15.04 hod. 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

Zasadnutie Akademického senátu FMFI UK otvoril a viedol predseda AS S. Ševčík, ktorý privítal 

prítomných členov AS. Z dôvodu súbežne prebiehajúceho zasadnutia Kolégia dekana FMFI UK 

dekan D. Ševčovič, prodekan P. Kúš, ako aj členovia AS J. Filo a Z. Kubáček prídu na zasadnutie 

AS v jeho priebehu. 

 

Predseda AS požiadal členov AS a hostí, aby si minútou ticha uctili obete smrteľnej nehody na 

zastávke Zochova (3 obete boli študentmi UK), ktorá sa udiala dňa 2. októbra 2022. 

 

Predseda AS konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 21 členov AS. O ospravedlnenie svojej 

neúčasti na zasadnutí požiadali P. Macková, V. Turiničová a S. Tomášková (zdravotné dôvody), 

M. Csiba (Erasmus pobyt v zahraničí), Z. Černeková (zahraničná pracovná cesta) a S. Tokár (účasť 

na habilitačnom konaní, ktoré sa koná v čase zasadnutia AS). 

 

Predseda Mandátovej komisie AS J. Janáček odovzdal osvedčenia o zvolení tým členom AS, ktorí sa 

nemohli zúčastniť ustanovujúceho zasadnutia AS v júni 2022 (R. Kollár, T. Vinař, S. Rosa, 

P. Rusnák, R. Nosek, D. Žilková). 

 

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 21 11 21 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 1. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 

3. októbra 2022. 

 

 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie 

Za overovateľov zápisnice Predsedníctvo AS navrhlo P. Bokesa a A. Gogu. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 21 11 21 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Mgr. Pavla Bokesa, 

PhD. a Mgr. Adriána Gogu. 

 

Za členov volebnej komisie predseda AS navrhol D. Pardubskú (predsedníčka), J. Pukancovú 

a R. Noseka. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 21 11 21 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Akademický senát FMFI UK volí volebnú komisiu v zložení doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 

(predsedníčka), Mgr. Júlia Pukancová, PhD. a Rudolf Nosek. 

 

 

Bod č. 3: Informácia Mandátovej komisie AS FMFI UK o kontrole mandátov 

členov AS FMFI UK 

Predseda Mandátovej komisie AS J. Janáček ústne informoval, že Mandátová komisia AS na svojom 

1. zasadnutí dňa 3. októbra 2022 konštatovala, že dňom 30. septembra 2022 zanikol mandát členovi 

študentskej komory AS B. Bobáľovi (písomným vyhlásením sa vzdal funkcie). Súčasne mu zanikla 

funkcia člena Mandátovej komisie AS, členom Koncepčnej a právnej komisie AS ostal. Komisia 

nezistila iný prípad zániku členstva v AS. Ku dňu zasadnutia AS je obsadených 29 mandátov. 

 

V rozprave predseda AS S. Ševčík informoval, že po skončení zasadnutia AS sa uskutoční 

mimoriadne zasadnutie Predsedníctva AS, na ktorom budú vyhlásené doplňujúce voľby do 

študentskej komory AS. Voľby sa uskutočnia elektronickým hlasovaním, a to dňa 3. novembra 2022. 

Voľby budú spojené s doplňovacími voľbami do študentskej časti Akademického senátu UK (na 

uprázdnený mandát po A. Gafurovovi). V súčasnosti je uprázdnený mandát delegáta fakulty v ŠRVŠ 

(zastával ho I. Agarský). V riadnych voľbách do ŠRVŠ v dňoch 16. a 17. novembra 2021 bol zvolený 

náhradník M. Neuschl, ktorého oslovil predseda Volebnej a mandátovej komisie AS UK s otázkou, 

či sa ujíma mandátu. M. Neuschl e-mailom dňa 3. októbra 2022 odpovedal, že mandát prijíma. Nie 

je preto potrebné vyhlasovať doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 21 11 21 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie informáciu Mandátovej komisie Akademického 

senátu FMFI UK o kontrole mandátov členov Akademického senátu FMFI UK ku dňu  

3. októbra 2022. 

 

 

Bod č. 4: Voľba členov Volebnej komisie fakulty 

Predseda AS S. Ševčík v úvodnom slove vysvetlil postavenie a úlohy volebnej komisie fakulty. 

Vnútorný predpis Zásady volieb do Akademického senátu UK stanovuje, že voľby do AS UK riadi 

volebná komisia fakulty (ide o názov volebnej komisie, „terminus technicus“). Fakultu v AS UK 

zastupujú traja zamestnanci a dvaja študenti. Voľby vyhlasujú Predsedníctvo AS UK a následne 

Predsedníctvo AS, samotnú volebnú komisiu však musí zvoliť plénum AS.  
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Predseda AS komunikoval so zastupujúcim podpredsedom ŠKAS R. Belancom, ktorý v mene 

študentskej komory AS navrhol za členov volebnej komisie fakulty D. Hollého, P. Mackovú, 

P. Rusnáka a V. Turiničovú. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 21 11 21 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Akademický senát FMFI UK podľa čl. 57 ods. 3 Zásad volieb do Akademického senátu 

FMFI UK volí Volebnú komisiu fakulty na funkčné obdobie do 31. decembra 2022 v zložení  

Mgr. Dominik Hollý, 

Mgr. Petra Macková, 

Patrik Rusnák, 

Mgr. Veronika Turiničová. 

 

(Na zasadnutie prišli členovia AS J. Filo a Z. Kubáček, dekan D. Ševčovič, prodekani M. Homola, 

J. Tóth a P. Kúš, čím sa počet prítomných členov AS zvýšil na 23.) 

 

 

Bod č. 5: Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú komoru 

Predseda AS S. Ševčík konštatoval, že študentská komora AS je uznášaniaschopná pre vykonanie 

volieb podpredsedu AS za študentskú komoru a podpredsedu študentskej komory AS (na zasadnutí 

bolo z celkového počtu 10 členov študentskej komory AS prítomných 6 členov).  

 

Predseda AS vyzval členov študentskej komory AS na podávanie návrhov kandidátov na funkciu 

podpredsedu AS. 

 

D. Hollý navrhol R. Belanca, ktorý vyjadril ústny súhlas s kandidatúrou. Iné návrhy neboli podané. 

 

Prebehlo I. kolo voľby podpredsedu AS za študentskú komoru. Výsledky tajného hlasovania 

vyhlásila predsedníčka volebnej komisie D. Pardubská. 

Tajné hlasovanie č. 1 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1. Bc. Róbert Belanec 6 0 0 6 6 

 

Uznesenie č. 6: 

Študentská komora Akademického senátu FMFI UK tajným hlasovaním volí Bc. Róberta 

Belanca za podpredsedu Akademického senátu FMFI UK. 

 

Predseda AS S. Ševčík zablahoželal R. Belancovi ku zvoleniu do funkcie podpredsedu AS. 

 

 

Bod č. 6: Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

Predseda AS vyzval členov študentskej komory AS na podávanie návrhov kandidátov na funkciu 

podpredsedu študentskej komory AS. 

 

R. Belanec navrhol V. Turiničovú, ktorá z dôvodu neúčasti na zasadnutí vyjadrila písomný súhlas 

s kandidatúrou. Iné návrhy neboli podané. 
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Prebehlo I. kolo voľby podpredsedu študentskej komory AS. Výsledky tajného hlasovania vyhlásila 

predsedníčka volebnej komisie D. Pardubská. 

Tajné hlasovanie č. 2 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1. Mgr. Veronika Turiničová 6 0 0 6 6 

 

Uznesenie č. 7: 

Študentská komora Akademického senátu FMFI UK tajným hlasovaním volí Mgr. Veroniku 

Turiničovú za podpredsedníčku Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

 

Predseda AS S. Ševčík zablahoželal V. Turiničovej ku zvoleniu do funkcie podpredsedníčky ŠKAS. 

 

 

Bod č. 7: Doplňujúca voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK 

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že voľba členov stálych komisií AS bola vykonaná na ustanovujúcom 

zasadnutí AS. Komisie AS je možné kedykoľvek doplniť, a to aj o nečlenov AS. 

 

R. Belanec navrhol za členku Mandátovej komisie AS D. Žilkovú. 

 

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 12 23 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 8: 

Akademický senát FMFI UK volí Mgr. Danicu Žilkovú za členku Mandátovej komisie  

Akademického senátu FMFI UK. 

 

 

Bod č. 8: Voľba tajomníka Akademického senátu FMFI UK 

Predseda AS S. Ševčík navrhol, aby tajomníkom AS bol R. Kysel, ktorý v tejto funkcii pôsobil aj  

v predchádzajúcom 9. volebnom období AS (2018 – 2022). 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS predniesol 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. 9: 

Akademický senát FMFI UK volí RNDr. Róberta Kysela, PhD. za tajomníka Akademického 

senátu FMFI UK. 

 

 

Bod č. 9: Prerokovanie žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného 

majetku v správe FMFI UK 

Predseda AS S. Ševčík pripomenul, že od 25. apríla 2022 žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku verejnej vysokej školy schvaľuje správna rada verejnej vysokej školy (táto 

agenda bola vyňatá z právomoci akademických senátov verejnej vysokej školy). Po vzore iných 
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fakúlt UK budú žiadosti o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK prerokúvané v AS 

pred ich predložením Správnej rade UK. Predkladaná žiadosť predstavuje predĺženie nájomného 

vzťahu s dlhoročným nájomcom Slovak Telekom, a.s. 

 

Dekan D. Ševčovič v úvodnom slove informoval, že predmetom nájmu je priestor za kupolou AGO 

v Modre, na ktorom je viac ako 10 rokov umiestnená telekomunikačná anténa Slovak Telekom, a.s. 

Diskutovaná otázka na zasadnutí Predsedníctva AS bola, akou formou riešiť platby za energie. 

Doposiaľ boli energie uhrádzané paušálnou platbou v cene nájomného, dekan v tom navrhuje 

pokračovať aj pri predĺžení nájomného vzťahu. Možno uvažovať o inštalácii meračov, anténa má 

však spotrebu 24 hodín 7 dní v týždni, jednoduchšie je preto stanoviť paušálnu platbu za energie. 

Slovak Telekom okrem iného poskytuje fakulte sponzorské príspevky. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že merače nájomcovia Slovak Telekom aj Orange Slovensko majú. 

Podľa cenníka nájmov schváleného AS UK je cena nájmu telekomunikačných zariadení v Modre 

stanovená na 40-50 €/m2/mesiac, čo za 2 m2 prenajímanej plochy dáva nájomné 1 200 € ročne. 

Navrhované nájomné v žiadosti je 4 800 € ročne, čo je vysoko nad minimálnou výškou nájomného, 

v nájomnom je teda zahrnutá aj platba za energie. Nebude preto pripomienkovať cenu za energie. 

 

(Na zasadnutie prišiel prodekan R. Jajcay.) 

 

F. Kundracik uviedol, že v žiadosti v bode 7 je uvedené „bez energií“. Opýtal sa, ako je to chápané. 

Predseda AS S. Ševčík reagoval, že energie sú zahrnuté v cene nájmu. 

 

Prodekan J. Tóth poukázal na skutočnosť, že nájomné za prenajaté priestory AGO je príjmom RUK. 

Prodekan P. Kúš a predseda AS S. Ševčík reagovali, že nájomné je príjmom fakulty. 

 

R. Kollár uviedol, že v žiadosti sa uvádza, že nájomné bude navyšované indexom spotrebiteľských 

cien. Výška cien energií sa však môže vyvíjať odlišne. Opýtal sa, či nie je možné iné riešenie (napr. 

priame naviazanie na nárast cien energií). 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že vytváranie zmlúv nepatrí do kompetencie fakulty, v minulosti 

ich schvaľoval AS UK, aktuálne ich schvaľuje SR UK.  

Prodekan P. Kúš doplnil, že o priestory na AGO mali záujem telekomunikační operátori Orange 

a T-Com. Pred veľa rokmi sa podpísali nájomné zmluvy. Fakulta sa správala podnikateľsky. Miesto 

je pre telekomunikačných operátorov lukratívne, fakulta im umiestnenie antén umožnila. V doterajšej 

nájomnej zmluve bolo uvedené, že výška nájmu sa každoročne navyšuje o index inflácie zistenej 

Štatistickým úradom SR. Ak bude inflácia v roku 2022 napríklad 20 %, celková výška nájomného sa 

navýši o toto percento.  

Dekan D. Ševčovič odhadol výkon antény na 200 W, vynásobené 24 hodinami je spotreba 

4 kWh/deň, vynásobené 365 dňami je približne 1,2 MWh. Pri aktuálnej cene silovej zložky 

elektrickej energie 256 €/MWh, ktorú na rok 2022 vysúťažila UK, je nájom pre fakultu stále veľmi 

výhodný (aj pri prípadnom dvojnásobnom náraste ceny za elektrickú energiu). 

 

Predseda AS S. Ševčík navrhol upraviť žiadosť v bode č. 6 tak, aby v žiadosti bolo uvedené, že 

nájomné zahŕňa aj cenu za energie. Doba nájmu začína 1.1.2023, je stále dosť času žiadosť upraviť. 

Dekan D. Ševčovič si prednesený návrh na úpravu žiadosti osvojil. 

 

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 
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Uznesenie č. 10: 

Akademický senát FMFI UK  

I. 

prerokoval žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku UK v správe 

FMFI UK nájomcu Slovak Telekom, a.s. s pripomienkami (v bode č. 6 žiadosti uviesť, že  

nájomné zahŕňa aj cenu za energie), 

II. 

odporúča dekanovi FMFI UK predložiť žiadosť na schválenie Správnej rade UK v znení  

pripomienok. 

 

(Zo zasadnutia sa ospravedlnil J. Filo, čím sa počet prítomných členov AS znížil na 22.) 

 

 

Bod č. 10: Informácia o aktuálnom stave projektu ACCORD 

Ústnu informáciu o aktuálnom stave projektu ACCORD predniesol dekan D. Ševčovič. Na fakulte 

prebiehajú rekonštrukčné práce, hlavná činnosť sa koná mimo doterajších budov fakulty (výstavba 

pavilónu špičkových technológií v celkovej sume viac ako 7 mil. €). Výkopové práce sú spôsobené 

kladením nového vodovodného potrubia. Buduje sa posilňovacia jednotka, aby sa zvýšil tlak 

v potrubí v pavilóne M (rozvody sú staré, neopatrné navýšenie tlaku môže spôsobiť ich poškodenie). 

Vymieňajú sa vnútorné elektrické a dátové rozvody na chodbách a v kanceláriách (vedenie bude 

v lištách), dekan prosí zamestnancov fakulty o zhovievavosť. Pokiaľ ide o rekonštrukcie posluchární, 

v deň zasadnutia AS boli prevzaté posledné akváriá, môže byť v nich spustená výučba naplno. 

Prebieha zateplenie striech akvárií. Problémy sú s rekonštrukciami posluchární A a B, sanácia je 

zložitejšia než boli predpoklady. Mala by sa začať rekonštrukcia posluchární F1-108 a F1-109 

(výučba z nich bude presunutá do akvárií, v prípade nedostatku miestností je možnosť využiť veľkú 

sálu vo Vedeckom parku UK). Po nich bude nasledovať rekonštrukcia posluchární F1 a F2, predtým 

však musia byť opravené strechy. 

Hotový je nákup prístrojov v rámci podprogramov projektu ACCORD, dokončená bola 

rekonštrukcia tichých priestorov, pod strechou pavilónu F2 (nových 6 laboratórií s laboratórnym 

nábytkom). Hotové sú výťahy (s niektorými problémami, nefungujú tlakové čidlá s možnosťou 

zaseknutia). Zateplili sa soklíky pod oknami, úspora energií by mala byť na úrovni 20 až 30 %. Pôjde 

o príspevok fakulty k šetreniu energií, ktoré nariadil rektor UK (dekan pripomenul, že fakulta 

v minulosti vymenila okná; zo solidarity s inými fakultami UK bude upravená vykurovacia krivka 

počas víkendov). 

Problémy v projekte ACCORD vznikajú časovaním. Ide o práce presahujúce dva mesiace 

prázdnin a skúškových období. Je to najväčšia rekonštrukcia fakulty od jej vzniku. Výstavbu pavilónu 

špičkových technológií bolo potrebné trikrát obstarávať. MŠVVaŠ SR zadržiava tzv. ŽoP-ky, 

stavitelia žiadajú navýšenie platieb v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov. Dekan uviedol, 

že sa cíti ako „nárazník“ medzi firmami a MŠVVaŠ SR. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

D. Pardubská uviedla, že je aj katedrovou rozvrhárkou. Informácie rozvrhárom boli iné (budú 

k dispozícii 4 veľké miestnosti, t. j. F1-108 a F1-109 sa nebudú robiť, až po oprave posluchární 

A a B). Miestnosť vo Vedeckom parku je pekná a veľká, len nemá tabuľu (iba dataprojektory). 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že niektorým kurzom by dataprojektor postačoval. Situácia sa 

dynamicky mení zo dňa na deň, pred troma týždňami nevedel, že firma opravujúca strechy nebude 

mať uhradenú faktúru. Bude sa hľadať riešenie so zmenami v rozvrhu (dokázalo sa vyučovať 

v šiestich akváriách).  

 

Prodekan pre strategické projekty a rozvoj P. Kúš uviedol, že informácia dekana vyznela ešte vcelku 

optimisticky. Nemá veľký zmysel rozprávať o problémoch, ktoré sa denno-denne zjavujú, treba ich 
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riešiť. Problémy, ak by sa neriešili, by zabraňovali ďalšiemu postupu a nadväznosti prác. Súbežne 

beží sedem verejných obstarávaní, v októbri sa očakáva fakturácia 6 až 7 mil. €, tieto peniaze fakulta 

nemá (MŠVVaŠ SR má na preplácanie 60-dňovú lehotu, ktorú nedodržiava). Ide o najdôležitejší 

problém. 

 

(Zo zasadnutia sa ospravedlnil R. Nosek, čím sa počet prítomných členov AS znížil na 21.) 

 

Dekan D. Ševčovič opísal skúsenosti s rokovaniami na MŠVVaŠ SR. Ministerstvo podľa jeho názoru 

situáciu nezvláda. Fakulta je schopná faktúry zo septembrového fakturačného obdobia uhradiť 

z vlastných prostriedkov, tieto prostriedky by malo následne MŠVVaŠ SR preplatiť. Októbrové 

fakturačné obdobie už fakulta z vlastných prostriedkov zvládnuť nevie. Dekan spomenul aj 

skúsenosti s kontrolami rôznych orgánov (napr. ÚVO), ktorými si MŠVVaŠ SR „získava čas“. 

 

D. Pardubská uviedla, že keď minule išla na obed, stretla nešťastného pracovníka stavebnej firmy, 

ktorý sa jej posťažoval nad skutočnosťou, že zatečený sadrokartónový strop pri pavilóne posluchární 

môže kedykoľvek spadnúť. Nerozumie tomu, prečo strop už nebol demontovaný a koho to bude 

zodpovednosť, ak strop spadne a spôsobí nešťastie („padne na hlavu“). 

Prodekan P. Kúš sa pozastavil nad skutočnosťou, prečo pracovník stavebnej firmy túto vec rieši 

s radovým zamestnancom fakulty. Či strop padne alebo nepadne, nedokáže posúdiť. Pôvodný strop 

je schodíkový raster („štvorce“), pred približne 20 rokmi sa strop vytmelil a inštaloval súčasný strop. 

Keď bude realizovaná výmena osvetlenia (po dokončení rekonštrukcie posluchární A a B), bude 

riešený aj strop. Je na dekanovi, či ešte skôr poverí Správu budov FMFI UK, aby strop otvorila 

a zistila skutkový stav. 

Dekan D. Ševčovič doplnil, že príčinou zatekania sú esovité zvody/profily, ktoré časom klesli 

(vytvoril sa sifón, ktorý naberá vodu). Oprava je náročná, s opravami sa čakalo na projekt ACCORD. 

 

T. Plecenik sa v reakcii na skutočnosť, že nastáva problém s veľkými posluchárňami opýtal, či nie je 

operatívne možné osloviť STU. 

Prodekan P. Kúš a dekan D. Ševčovič odpovedali, že problém s veľkými posluchárňami 

nenastáva, do konca októbra 2022 by mala byť dokončená poslucháreň B (nečakaným problémom sa 

ukázali podhľady, ktoré mohli spadnúť). Po dokončení posluchárne B je strata len jednej veľkej 

posluchárne, situáciu je možné riešiť aj formou prenájmu posluchární na okolitých fakultách. 

 

T. Vinař sa opýtal na harmonogram opráv posluchární F1, F2, F1-108 a F1-109. Taktiež sa opýtal, 

ako bude riešený problém s rôznou kapacitou posluchární F1-108 a F1-109, ktorých výučba sa má 

presunúť do akvárií (majú menšiu kapacitu). 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že rekonštrukcia posluchární F1-108 a F1-109 začne ihneď po 

dokončení akvárií. 

Prodekan P. Kúš doplnil, že k presunu výučby a kapacite kurzov sa musí vyjadriť prodekanka 

pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás. Kapacita posluchární F1-108 a F1-109 bola 

48 miest, kapacita akvárií je 39 miest. Je možné využiť na výučbu aj katedrové miestnosti (napr. 

zasadačka KJFB). 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že rekonštrukcia posluchární F1-108 a F1-109 by mala byť 

jednoduchšia (pôjde o vymaľovanie, vnútorné obloženie, linoleum a nové sedačky) a hotová do 

polovice novembra. Pre potreby aktuálneho semestra bude možné využívať posluchárne F1 a F2. 

Prodekan P. Kúš doplnil, že po rekonštrukcii striech akvárií budú opravované strechy nad 

posluchárňami A a B, následne átrium F1 (až po oprave strechy pavilónu F1 bude možné 

rekonštruovať posluchárne F1 a F2). Naplánovaných je 18 posluchární, 14 rekonštrukcií už prebieha, 

predpokladá, že všetky práce budú ukončené do začiatku letného semestra. 

 

(Zo zasadnutia sa ospravedlnila D. Žilková, čím sa počet prítomných členov AS znížil na 20.) 

 

R. Kollár sa opýtal, či pri výmene elektrických rozvodov v kanceláriách budú aj nové zásuvky. 
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Prodekan P. Kúš odpovedal, že výmena elektrických rozvodov (pôvodné rozvody sú hliníkové) 

znamená ich prispôsobenie na novú skutočnosť. Rozvody budú v roštoch (na rozdiel od PriF UK sú 

rozvody zamurované). Je dohoda s realizujúcou firmou a stavebným dozorom, aby v maximálnej 

miere vychádzali v ústrety správcom kancelárií. 

R. Kollár reagoval, že je dôležité, aby dotyčný zamestnanec bol v čase výmeny rozvodov osobne 

prítomný na pracovisku. 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že akonáhle sa dozvie, posiela harmonogram prác príslušným 

vedúcim katedier (aj s výzvou, aby zabezpečili súčinnosť firme realizujúcej práce). 

S. Ševčík uviedol, že sa rozprával so zamestnancami firmy. Štandard je taký, že rošty pôjdu na 

oboch stranách kancelárie [viacerí členovia AS reagovali, že tak rozvody naťahané nie sú]. 

Dekan D. Ševčovič opakovane zdôraznil, že umiestnenie zásuviek bude na želaní správcov 

kancelárie. Vedúci katedier budú informovaní o harmonograme prác a bude ich povinnosťou 

zabezpečiť koordináciu. 

Prodekan P. Kúš uviedol, že firma deklaruje v jeden deň urobiť dve až tri kancelárie. 

 

(Zo zasadnutia sa ospravedlnil D. Hollý, čím sa počet prítomných členov AS znížil na 19.) 

 

R. Kollár požiadal o bližšie vysvetlenie októbrovej fakturácie prác v sume 7 mil. € a príčin problémov 

na strane MŠVVaŠ SR. 

Prodekan P. Kúš v odpovedi vysvetlil mechanizmus preplácania faktúr stavebným firmám zo 

strany fakulty (predfinancovanie, fakulta má povinnosť 5 % spolufinancovania), fakulta posiela 

MŠVVaŠ SR žiadosť o platbu a následne fakulta by mala od MŠVVaŠ SR obdržať finančné 

prostriedky a poslať ich firmám. 

Prodekan P. Kúš a dekan D. Ševčovič sa veľmi kriticky vyjadrili k tomu, ako MŠVVaŠ SR 

pristupuje k financovaniu projektu ACCORD, viaceré konania vykazujú znaky obštrukcie. 

 

Predseda AS S. Ševčík sa dekanovi, prodekanovi P. Kúšovi a členom AS poďakoval za diskusiu. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

9 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 11: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie ústnu informáciu dekana FMFI UK prof. 

RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. a prodekana pre strategické projekty a rozvoj prof. RNDr. 

Petra Kúša, DrSc. o aktuálnom stave projektu ACCORD. 

 

(Zo zasadnutia sa pre neodkladné pracovné povinnosti ospravedlnil prodekan P. Kúš.) 

 

 

Bod č. 11: Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty 

Informácie vedenia fakulty 

Dekan D. Ševčovič začal smutnou správou. Dňa 2. októbra 2022 vo večerných hodinách na zastávke 

Zochova tragicky zahynuli dvaja študenti FTVŠ UK a jeden študent FiF UK. V utorok 4. októbra 

bude na UK minúta ticha za obete. 

Vedenie fakulty v letných mesiacoch pracovalo na finalizácii akreditačných spisov. Závažnejšie 

zmeny v štruktúre študijných programoch neboli (odporúčaný študijný plán bakalárskeho ŠP fyzika 

bol upravený, došlo ku spojeniu doktorandských ŠP teoretická fyzika a matematická fyzika 

a geofyzika). S prodekankou K. Rostás sa zúčastňovali zasadnutí Akreditačnej rady UK a odpovedali 

na otázky a pripomienky jej členov. Fakulta do konca augusta 2022 oznámila SAAVŠ, že zosúladila 

študijné programy s vnútorným systémom kvality UK. UK musí do 31.12.2022 požiadať SAAVŠ 

o preverenie svojho vnútorného systému so štandardmi agentúry, nasledovať bude návšteva 
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pracovnej skupiny SAAVŠ (dekan má osobnú skúsenosť s akreditáciami na Masarykovej univerzite 

v Brne). Pripravuje sa zlúčenie doktorandského ŠP geometria a topológia so ŠP matematika 

a magisterského ŠP počítačová grafika a geometria so ŠP matematika. Zároveň bola zosúladená 

dokumentácia odborov habilitačného a inauguračného konania matematika, fyzika a informatika so 

štandardmi agentúry. Diskutuje sa o včlenení teórií vyučovania do odborov HaIK matematika, fyzika 

a informatika (habilitačné a inauguračné kritériá budú rozšírené o didaktickú alternatívu).  

Fakulta podala žiadosť o periodické hodnotenie výskumnej činnosti, pracovníci KDMFI boli 

v hodnotení zahrnutí do odborov matematika, fyzika a informatika. 

 

(Zo zasadnutia sa ospravedlnil I. Sýkora, čím sa počet prítomných členov AS znížil na 18.) 

 

Otázky na vedenie fakulty (tzv. ústne interpelácie) 

 

I. 

Habilitačné a inauguračné konania v didaktike matematiky, fyziky a informatiky 

R. Kollár požiadal o bližšie vysvetlenie k zrušeniu HaIK v didaktike matematiky, fyziky a 

informatiky.  

 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že pred približne 15 rokmi sa fakulta rozhodla uskutočňovať HaIK 

v odboroch matematika, fyzika a informatika („bez prívlastkov“). Fakulta požiadala o zrušenie HaIK 

pre didaktiku matematiky, fyziky a informatiky, pretože nemá pre ne dostatočnú personálnu kapacitu. 

Pripravuje sa začlenenie didaktických kritérií do HaIK v odboroch matematika, fyzika a informatika. 

 

II. 

Prevádzka bufetu v pavilóne M 

R. Kysel sa opýtal, či bufet v pavilóne M už nebude prevádzkovaný. 

 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že s otvorením bufetu sa čakalo na dokončenie rekonštrukcie akvárií. 

 

III. 

Parkovanie pre zamestnancov fakulty 

J. Janáček sa opýtal, či sa neuvažuje s vyčlenením parkovacích miest v okolí fakulty pre jej 

zamestnancov. Stúpol počet študentov, ktorí na fakultu chodia autom, zamestnanci majú problém pri 

fakulte zaparkovať. 

 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že sa uvažovalo o vyčlenení miest pred pavilónmi F (aj v reakcii na 

úraz emeritného profesora Bezáka). Vyčlenenie miest má plusové aj mínusové stránky (na PriF UK 

sú vyčlenené dve miesta pre katedru). 

R. Kollár navrhol, aby sa pre parkovanie vyčlenil aj priestor pri pavilóne športu a pri laboratóriu 

CENTA (ako „overflow“). Odporučil o tejto možnosti parkovania poslať zamestnancom e-mail. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že s povolením parkovania pri pavilóne športu má problém KTVŠ. 

Problémy s parkovaním vznikli aj v dôsledku výstavby pavilónu špičkových technológií, kedy prišlo 

ku zabratiu parkoviska pri pavilóne dielní. Dohodne sa so Správou budov FMFI UK, aby sa na 

parkovisko pri laboratóriu CENTA inštalovala kamera. 

T. Vinař navrhol, aby sa začalo rokovanie všetkých fakúlt v Mlynskej doline a vymyslelo sa 

jednotné riešenie vstupov a výstupov pre celú Mlynskú dolinu. 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že sa pripravuje projekt CEVIS (vízia areálu Mlynská dolina). Sú to 

pekné vízie, ktoré sa navrhuje realizovať v rámci PPP projektu v strednodobom rámci 5-10 rokov. 

Potrebné je vyriešiť právne otázky (či cudzia firma môže stavať na pozemku vo vlastníctve UK). 

J. Janáček reagoval, že inštalácia závory je nákladné a konfliktné riešenie. Postačilo by vyznačiť 

časť parkovacích miest ako vyhradené pre zamestnancov fakulty (po vzore FIIT STU). Najskôr by 

bolo potrebné urobiť prieskum, koľko zamestnancov a v akých časoch prichádzajú na fakultu. 
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Dekan D. Ševčovič reagoval, že ide o vodorovné dopravné značenie a to podlieha cestnému 

zákonu (schváleniu Krajským dopravným inšpektorátom). Ulica Michala Greguša je vo vlastníctve 

univerzity, fakulta nevie vynútiť na príslušnom policajnom orgáne to, aby sa kontroloval zákaz 

prejazdu touto ulicou. 

 

(Zo zasadnutia sa ospravedlnili prodekani R. Jajcay a J. Tóth.) 

 

 

Bod č. 12: Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 

S. Ševčík z pozície zástupcu fakulty v AS UK informoval, že 23. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK sa konalo dňa 22. júna 2022. Zasadnutie malo bohatý program: 

• bol schválený Študijný poriadok FMFI UK (zosúladený s novelou zákona o vysokých 

školách; AS tento vnútorný predpis schválil 2. mája 2022), 

• bola schválená zmluva o prevode vlastníctva diela medzi JLF UK a Univerzitnou nemocnicou 

Martin (projekt Nemocnice budúcnosti Martin), 

• bol schválený Dodatok č. 7 k Štatútu UK (najnevyhnutnejšie zmeny, ktoré si vyžiadala novela 

zákona o vysokých školách – počet členov SR bol stanovený na 17, z toho 8 členov bude 

menovať minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, 6 členov bude voliť AS UK, dvoch 

členov bude voliť študentská časť AS UK a jeden člen bude volený ostatnými členmi SR UK), 

• bol schválený Dodatok č. 3 k Štipendijnému poriadku UK (úprava športových štipendií), 

• boli schválené Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest 

vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkčných miest 

profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov UK (boli podané aj pozmeňujúce 

návrhy, niektoré z nich boli schválené), 

• bol schválený Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS UK, 

• bola schválená Výročná správa o hospodárení UK za rok 2021, 

• bol schválený Rozpočet výnosov a nákladov UK na rok 2022, 

• bola schválená výročná správa a účtovná závierka spoločnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2021, 

• bolo schválené zvýšenie cien za ubytovanie zamestnancov a študentov vo vysokoškolských 

internátoch Mlyny UK a Družba UK od 1. septembra 2022, 

• bol schválený návrh na odmeňovanie členov SR UK (predseda SR UK: 15 % z priemernej 

nominálnej mesačnej mzdy v SR/1 zasadnutie, člen SR UK: 15 % z priemernej nominálnej 

mesačnej mzdy v SR/1 zasadnutie). 

 

AS UK na 24. (mimoriadnom) zasadnutí dňa 28. septembra 2022 vyhlásil voľby 8 členov Správnej 

rady UK. Žiaden z kandidátov nemôže byť navrhnutý vysokou školou, ale oprávnenými  

navrhovateľmi (mestá a obce, mimovládne organizácie, múzeá a galérie). Návrhy je možné podávať 

do 11. októbra 2022, 12.00 hod. Predložené návrhy kandidátov skontroluje Volebná a mandátová 

komisia AS UK. Voľby sa uskutočnia na zasadnutí AS UK dňa 12. októbra 2022. Následne sa  

19. októbra 2022 v Moyzesovej sieni uskutoční verejné vypočutie kandidátov navrhnutých ministrom 

a kandidátov zvolených AS UK. Následne sa ku kandidátom navrhnutým ministrom vyjadrí AS UK 

a ku kandidátom zvoleným AS UK vyjadrí minister. Proces kreovania správnej rady verejnej vysokej 

školy je neuveriteľne komplikovaný. 

 

R. Kollár sa opýtal, či má minister termín na vyjadrenie sa k návrhom kandidátov zvolených AS UK. 

Predseda AS S. Ševčík odpovedal, že minister má 30-dňovú lehotu, členovia SR UK musia byť 

ustanovení do funkcie do 30. novembra 2022. 

 

Zástupca v RVŠ J. Masarik sa zo zasadnutia AS ospravedlnil.  

 

Fakulta ku dňu zasadnutia AS nemá delegáta v Študentskej rade vysokých škôl. 
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Bod č. 13: Rôzne 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že 2. riadne zasadnutie AS sa uskutoční 24. októbra 2022  

o 15.30 hod., miesto konania zasadnutia bude dodatočne upresnené. Na programe zasadnutia bude 

návrh školného a vybraných poplatkov na FMFI UK v akademickom roku 2023/2024, Podmienky na 

prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov uskutočňovaných 

fakultou v akad. roku 2023/2024, Priebežné čerpanie fakultných prostriedkov k 30. septembru 2022 

a v prípade potreby aj zmena Rozpisu delenia finančných prostriedkov fakulty na rok 2022. 

Dňa 3. novembra 2022 sa uskutočnia doplňovacie voľby do študentskej časti AS UK 

a doplňujúce voľby do Študentskej komory AS. 

 

 

Bod č. 14: Záver 

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

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 16.48 hod. 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 

 
Zapísal: 

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

 

Overili: 

doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD. 

Mgr. Adrián Goga 

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z 1. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 03.10.2022. 

2. Žiadosť o udelenie súhlasu s nájmom nehnuteľného majetku (nájomca: Slovak Telekom, a. s.). 


