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Bratislava  24.10.2022 

V Ý P I S  U Z N E S E N Í  
 

z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK dňa 24. októbra 2022 

 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 2. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa  

24. októbra 2022 v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov. 

 

Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice RNDr. Zuzanu Černekovú, PhD. 

a Mgr. Dominika Hollého. 

 

Uznesenie č. 3: 

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

rozpočtu a vlastných zdrojov FMFI UK k 30. septembru 2022. 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Návrh školného a vybraných poplatkov spojených 

so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2023/2024. 

 

Uznesenie č. 5: 

Stanovisko Akademického senátu FMFI UK k vyhláseniam Slovenskej rektorskej konferencie  

prijatých na 106. zasadnutí dňa 13.9.2022 a na 107. zasadnutí dňa 20.10.2022 

1. Akademický senát FMFI UK podporuje požiadavky formulované v Stanovisku SRK na 

107. zasadnutí dňa 20.10.2022 v bodoch 1 až 3. 

2. Akademický senát FMFI UK nesúhlasí s prerušením výučby od 17.11.2022. Akademický 

senát FMFI UK odporúča zástupcom akademickej obce UK na stretnutí 26.10.2022, aby 
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citlivo zhodnotili všetky dôsledky prerušenia výučby k 17. novembru 2022, ktoré zo strany 

SRK považujeme za nepremyslené a nedostatočne vyargumentované. 

3. Akademický senát FMFI UK upozorňuje, že podľa platnej právnej úpravy (prechodné 

ustanovenie § 113am ods. 12 zákona o vysokých školách, § 23 ods. 2 písm. c) zákona 

o vysokých školách v znení účinnom do 24. apríla 2022) patrí organizácia štúdia do 

samosprávnej pôsobnosti fakulty. O prerušení výučby na FMFI UK môžu rozhodnúť iba 

príslušné orgány akademickej samosprávy FMFI UK. 

 

Uznesenie č. 6: 

Akademický senát FMFI UK odsudzuje ohavný teroristický čin na Zámockej ulici v Bratislave 

motivovaný nenávisťou voči ľuďom z menšinových skupín. Fyzické alebo verbálne útoky len na 

základe inej sexuálnej orientácie, príslušnosti k niektorej rase, národu, národnosti alebo etnickej 

skupine, alebo na základe pôvodu, farby pleti, rodovej identity, politického presvedčenia alebo 

náboženského vyznania sú pre nás neprijateľné a je treba sa voči nim razantne ohradiť.  

Vzájomná spoločenská tolerancia medzi ľuďmi je pre zamestnancov a študentov FMFI UK tým 

postojom, ktorý vždy dodržiavali a presadzovali. 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
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