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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  27.11.2022 

 

Z á p i s n i c a  

z 2. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 24. 10. 2022 v miestnosti „skleník“ 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Antalic, Černeková, Janáček, Kollár (od 15.35 hod.), Kubáček, Kundracik, Mačaj, Mókus, Plecenik, 

Pukancová, Sýkora, Ševčík, Tokár (od 15.34 hod.), Tomášková (do 16.26 hod.), Vinař, Winczer 

študentská komora  

Belanec, Goga, Hollý, Nosek, Turiničová, Žilková (do 16.16 hod.) 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Bokes, Filo, Pardubská, Rosa 

študentská komora  

Csiba, Macková, Rusnák 

 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

--- 

študentská komora  

--- 

 

Pozvaní hostia: 

Ševčovič (dekan FMFI UK, do 16.48 hod.), Homola, Rostás, Tóth (prodekani FMFI UK, do 16.48 hod.) 

Masarik (zástupca fakulty RVŠ, od 15.38 hod. do 16.41 hod.) 

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

 

Hostia: 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie, schválenie programu. 

2. Voľba overovateľov zápisnice. 

3. Správa o priebežnom čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov fakulty  

k 30. septembru 2022. 

4. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdium na FMFI UK v akademickom 

roku 2023/2024. 

5. Stanovisko AS FMFI UK k vyhláseniu SRK na 107. zasadnutí z 20.10.2022. 
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6. Stanovisko AS FMFI UK k vraždám na Zámockej ulici. 

7. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty. 

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

9. Rôzne. 

10. Záver. 

 

Začiatok zasadnutia: 15.32 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 a prodekanov M. Homolu, K. Rotás a J. Tótha.  

 

Predseda AS požiadal členov AS a hostí, aby si minútou ticha uctili obete streľby na Zámockej ulici 

v Bratislave dňa 12. októbra 2022 (jedna z obetí bola študentom FiF UK). 

 

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

neúčasti na zasadnutí požiadali P. Bokes, D. Pardubská, P. Macková, P. Rusnák. S. Rosa (zdravotné 

dôvody), J. Filo (rodinné dôvody) a M. Csiba (Erasmus pobyt v zahraničí). 

 

Predseda AS predložil návrh programu zasadnutia uvedený na pozvánke a vyzval členov AS 

a pozvaných hostí, aby predložili návrhy na jeho zmenu alebo doplnenie. V zmysle e-mailovej 

komunikácie medzi členmi AS predložil návrh na doplnenie programu o nové body č. 5 a 6. 

Pozmeňujúci návrh: 

doplnenie programu zasadnutia o nové body č. 5. „Stanovisko AS FMFI UK k vyhláseniu SRK na  

107. zasadnutí z 20.10.2022“ a č. 6. „Stanovisko AS FMFI UK k vraždám na Zámockej ulici“ 

č. hlas. prítomných kvórum Za proti zdržal sa výsledok 

1 21 11 21 0 0 schválené 

 

Následne dal predseda AS hlasovať o programe zasadnutia ako celku. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 21 11 21 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

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

24. októbra 2022 v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov. 

 

 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice predseda AS navrhlo Z. Černekovú a D. Hollého. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 22 12 22 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

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

PhD. a Mgr. Dominika Hollého. 
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Bod č. 3: Správa o priebežnom čerpaní dotácií zo štátneho rozpočtu a vlastných 

zdrojov fakulty k 30. septembru 2022 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Predbežné čerpanie bolo prerokované Komisiou pre 

hospodárenie a rozvoj AS. Na jej zasadnutí boli diskutované výdavky na mzdy (týkalo sa 3 % 

valorizácie platov od 1. júla 2022). Všetci vedúci pracovísk dostali stav čerpania finančných 

prostriedkov. Novinkou platnou od tohto akademického roka je možnosť čerpania prostriedkov na 

materiálne zabezpečenie činnosti pracovísk fakulty (tovary a služby) do 31. marca 2023 (výrazne to 

zjednoduší obstarávanie tovarov na katedrách). Väčšina odborných katedier si drží 10 %-nú rezervu 

na odmeny v marci (s výnimkou katedry informatiky, ktorá má väčšiu rezervu). 

Mimoriadne odmeny pracovníkom fakulty, doktorandom a postdoktorandom budú v roku 2022 

v celkovej výške 499 tis. € (vrátane odvodov). Vďaka úprave ministerskej metodiky delenia štátnej 

dotácie verejným vysokým školám došlo k vyčleneniu účelových finančných prostriedkov na 

podprograme 077 12 01 („veda“) pre 25 % excelentných súčastí vysokých škôl. Pre FMFI UK ide 

o sumu 2,4 mil. € (čistý prínos pre fakultu je 1,7 mil. €, pretože 700 tis. € bolo fakulte odrátaných 

z neúčelovej dotácie na podprograme 077 12 01). Dekan pošle vedúcim pracovísk tabuľku, v ktorej 

budú alokované finančné prostriedky na odmeny pre jednotlivé pracoviská (4 % z objemu dotácie na 

platy, pred „urezaním“ na 150 % a dofinancovaním na 110 %). Vedúci katedier majú pri rozpise 

odmien zohľadniť výsledky periodického hodnotenia vedeckej činnosti za obdobie 2014 – 2019. 

 

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

komisia na zasadnutí dňa 17. októbra 2022 bez pripomienok a odporučila ho AS zobrať na vedomie. 

Väčšina diskusie na zasadnutí komisie sa týkala rozdelenia účelovej dotácie 2,4 mil. €, o ktorom 

informoval dekan v úvodnom slove (ide o pomerne veľký balík peňazí). Vzhľadom na hrozbu toho, 

že fakulta nebude schopná tento balík finančných prostriedkov vyčerpať, sa opýtal dekana, či 

vyplatenie odmien pomôže k celkovému vyčerpaniu tejto účelovej dotácie. 

 

V rozprave dekan D. Ševčovič odpovedal, že suma odmien bola vypočítaná ako 4 % z objemu dotácie 

pre pracoviská, v prípade doktorandov 8 % z celkovej čiastky 1,2 mil. € vyčlenenej na doktorandské 

štipendiá. Požiadal AS o podporu tohto riešenia. Bola snaha ušetriť finančné prostriedky a previesť 

ich do budúcich rozpočtových rokov, resp. ich zameniť za nedotačné finančné prostriedky s JLF UK 

(na dofinancovanie projektu ACCORD), nebolo to však vzhľadom na účelovosť dotácie možné. 

V spolupráci s tajomníčkou fakulty sa snaží o to, aby nevyčerpaná časť účelovej dotácie bola použitá 

na výdavky za energie a údržbu (nie je to však možné kombinovať s výdavkami projektu ACCORD, 

resp. výdavkami z iných projektov a grantov). Excelentnými pracoviskami na fakulte nie sú podľa 

ministerskej metodiky všetky katedry, v roku 2022 nie sú do tejto skupiny zaradené informatické 

katedry (pre dekana je však náročné rozdeľovať pracoviská na excelentné a menej excelentné, navyše 

si finančnú podporu zaslúžia aj administratívni a prevádzkoví zamestnanci fakulty poskytujúci 

podporu tvorivým pracovníkom). 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 22 12 22 0 0 schválené 

 

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. 
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Bod č. 4: Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdium  

na FMFI UK v akademickom roku 2023/2024 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Diskusia na spoločnom zasadnutí komisií AS sa týkala 

koordinácie školného za magisterské a doktorandské štúdium. Spoločne s prodekanom pre 

doktorandské štúdium navrhujú, aby sa výška školného zjednotila (teda školné za doktorandské 

štúdium bolo v rovnakej výške 1 300 € ako za magisterské štúdium). Fakulta pociťuje významný 

výpadok školného na nadštandardnú dĺžku štúdia v magisterských študijných programoch. 

 

Spravodajca T. Vinař informoval, že materiál bol prerokovaný na spoločnom zasadnutí Koncepčnej 

a právnej komisie AS a Pedagogickej komisie AS dňa 17. októbra 2022 a obe komisie odporučili 

materiál schváliť v predloženom znení. 

 

V rozprave prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium K. Rostás potvrdila, že návrh na 

zjednotenie výšky školného za magisterské a doktorandské štúdium bol diskutovaný na zasadnutí 

komisií AS. S návrhom sa dekan stotožnil. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 22 12 22 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Návrh školného a vybraných poplatkov spojených 

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

 

 

Bod č. 5: Stanovisko AS FMFI UK k vyhláseniu SRK na 107. zasadnutí  

z 20.10.2022 

Úvodné slovo predniesol predseda AS S. Ševčík. Víkend pred zasadnutím AS boli členom AS  

e-mailom zaslané podnety a stanoviská predsedu Koncepčnej a právnej komisie AS T. Vinařa a 

zástupcu fakulty v AS UK B. Bobáľa, ako aj materiály doručené z Kancelárie rektora UK. 

Genéza vývoja je taká, že Slovenská rektorská konferencia na zasadnutí dňa 13.9.2022 prijala 

stanovisko, v ktorom dôrazne vyzvala vládu SR, aby 1. zvrátila negatívny vývoj financovania vyso-

kých škôl a aby sa financovanie dostalo minimálne na úroveň roka 2020, 2. sektoru vysokých škôl 

kompenzovala výpadky spôsobené bezprecedentnou energetickou krízou, 3. dofinancovala výpadky 

v národných a európskych projektoch tak, ako v okolitých krajinách. Ak nedôjde k naplneniu týchto 

požiadaviek, vysoké školy od 17. novembra 2022 zatvoria svoje brány a prestanú plniť svoje poslanie. 

Dňa 14. októbra 2022 sa konalo prvé stretnutie zástupcov SRK s ministrom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Jánom Horeckým a za účasti predsedu vlády SR Eduarda Hegera, kde došlo 

k ústretovému kroku (27 mil. €, o ktoré sa mal krátiť rozpočet vysokého školstva na rok 2023, bude 

do rozpočtu viazane vrátených – nie je však zrejmé, čo viazanie bude znamenať). 

Na 107. zasadnutí dňa 20. októbra 2022 prijala Slovenská rektorská konferencia stanovisko 

sformulované do štyroch bodov: 

1. Nebola zohľadnená požiadavka úpravy rozpočtu na rok 2023 pre vysoké školy o 72 mil. €. 

Návrh rozpočtu obsahuje len ponechanie sumy 27 mil. € ale s viazanosťou. SRK žiada tieto 

prostriedky poskytnúť vysokým školám bez viazanosti. 

2. Financie na pokrytie zvýšených nákladov na energie do konca roka 2022 vo výške 17 mil. € 

sú prisľúbené, avšak doteraz neboli alokované na jednotlivé vysoké školy. SRK preto žiada 

bezodkladne ich prideliť vysokým školám. 

3. Ak nedôjde k splneniu požiadavky vysokých škôl na dofinancovanie národných a európskych 

projektov, hrozí nesplnenie ich merateľných ukazovateľov s následnými korekciami. SRK 
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preto žiada bezodkladné splnenie požiadavky dofinancovania národných a európskych pro-

jektov vo forme konkrétnych účelových dotácií na jednotlivé vysoké školy. 

4. Je absolútne neprijateľné a nereálne realizovať návrh na prepustenie ďalších viac ako 2 tis. 

zamestnancov vysokých škôl, čo predstavuje viac ako 10 % všetkých zamestnancov. SRK 

kategoricky nesúhlasí s ďalším prepúšťaním zamestnancov vysokých škôl. 

 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že ide o citlivú záležitosť, čo si všetci uvedomujeme. S prvými troma 

bodmi sa dá súhlasiť a tie by sme mohli podporiť. Dofinancovanie európskych projektov sa týka 

najmä STU a UK (projekt ACCORD). UK by mala získať 8 mil. € ako kompenzáciu nárastu cien 

energií, čo viacerým fakultám UK významne pomôže (pre FMFI UK nie je bod o dofinancovaní 

nárastu cien energií až taký podstatný, keďže fakulta má vymenené okná, prevádzkuje fotovoltickú 

elektráreň a v rámci projektu ACCORD príde k 20%-ným energetickým úsporám). Dekan zopakoval, 

že pre FMFI UK je najpodstatnejšie dofinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov.  

Požiadavky SRK boli navyše nešťastne sformulované a sú čiastočne splnené. Bude náročné 

komunikovať voči verejnosti a podnikovej sfére, že verejné vysoké školy chcú v aktuálnej neľahkej 

situácii 100%-né splnenie svojich požiadaviek. Komunikoval s rektorom UK, myslí si, že 

k prerušeniu výučby nepríde a UK pristúpi k iným formám protestu. Pred týždňom rokoval 

s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR Jánom Horeckým o dofinancovaní projektu 

ACCORD. Minister má ambíciu vyjsť v ústrety. Otázkou je, či je vhodné vyhrocovať situáciu. Ako 

T. Vinař vo svojom e-maile konštatoval, prerušenie výučby si vyžaduje zmenu harmonogramu štúdia 

a to je v kompetencii akademickej samosprávy. Dekan právomoc zastaviť výučbu nemá, čo 

deklaroval aj pri protestoch k novele zákona o vysokých školách.  

Z pohľadu dekana je nešťastne formulovaný aj bod č. 4 stanoviska SRK. Je to najjednoduchšia 

nášľapná mína pre toho, kto by chcel požiadavky SRK skritizovať. Nie je úlohou MŠVVaŠ SR robiť 

personálnu politiku na vysokých školách. Počet študentov klesá, klesá tým aj výkon vysokých škôl, 

je to však na diskusiu. 

 

Predseda AS S. Ševčík doplnil, že rektor UK zvolal na stredu 26. októbra 2022 o 8.00 hod. do  

auly UK zhromaždenie vybraných zástupcov akademickej obce UK (dekanov, predsedov 

akademických senátov fakúlt, Predsedníctvo AS UK, predsedov komisií AS UK, členov AS UK 

zastupujúcich študentov), kde sa má vyjasniť situácia, teda akú formu protestu UK zvolí. Návrh 

stanoviska AS sa kryštalizoval v priebehu víkendu. Väčšinové stanovisko členov akademickej obce 

fakulty je, aby sa výučba neprerušila. Predseda AS predniesol návrh uznesenia: 

 

Návrh uznesení AS FMFI UK k požiadavkám v Stanovisku SRK 

na 107. zasadnutí z 20.10.2022 a k prerušeniu výučby od 17.11.2022 

 

1. AS FMFI UK podporuje požiadavky formulované v Stanovisku SRK na 107. zasadnutí 

z 20.10.2022 v bodoch 1-4. 

2. AS FMFI UK odporúča zástupcom akademickej obce UK na stretnutí 26.10.2022, aby citlivo 

zhodnotili všetky dôsledky prerušenia výučby k 17. novembru 2022, ktoré považujeme za  

nepremyslené a nepodporujeme ho ako formu protestu. 

3. AS 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. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

Dekan D. Ševčovič slovo „nepremyslené“ nahradiť slovami „nedostatočne zargumentované“. 

V stredu by na rokovanie Rady vysokých škôl mal prísť aj minister školstva, vedy, výskumu a športu. 

S radikálnymi formami protestu odporučil počkať na stanovisko ministra.  
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Predseda AS S. Ševčík uviedol, že prerušenie výučby by malo katastrofálne dôsledky pre aktuálny 

akademický rok.  

 

J. Masarik uviedol, že bol adresátom e-mailovej korešpondencie, ktorá sa udiala počas víkendu.  

E-mail ohľadom organizačných a právnych aspektov protestného prerušenia výučby na vysokých 

školách po 17. novembri 2022 bol formulovaný dosť nešťastne a zle. Stanovisko vypracovali dekani 

právnických fakúlt na základe požiadavky SRK. Nejde o stanovisko UK a ani rektora UK. Ako 

prorektor sa zúčastňuje zasadnutí Vedenia UK, odznelo na nich, že UK sa nepripojí k štrajkovému 

prerušeniu výučby iniciovanom mimobratislavskými vysokými školami, UK bude učiť. Stotožnil sa 

so stanoviskom dekana, že štvrtý bod stanoviska SRK zo dňa 20.10.2022 je nezmyselný, ministerstvo 

nie je zamestnávateľom vysokoškolských učiteľov. Navyše, poznajúc výsledky periodického 

hodnotenia vedeckej činnosti na UK, nesúhlasil by s tým, aby sa niektorí zamestnanci neprepustili. 

Na UK nie je nálada, aby sa po 17. novembri 2022 na UK prestalo vyučovať. Stretnutie zástupcov 

akademickej obce bude o tom, aby sa dohodla forma protestu (najjednoduchšia forma protestu by 

bolo prerušenie výučby v piatok 18. novembra 2022). Dopad prerušenia výučby by mohol mať na 

UK a aj na vysoké školy v Slovenskej republike katastrofálne dôsledky. Postoj študentov je jasný, 

študenti z KJFB mu povedali, že ak sa preruší výučba, na druhý deň požiadajú o prestup na MFF UK 

do Prahy. Taktiež podporil názor dekana, že prerušenie výučby pri plných platoch zamestnancov 

vysokých škôl by verejnosť nepochopila. Ak by sme chceli byť ako zamestnanci vysokých škôl 

dôslední, mali by sme dať výpovede (na čele s rektormi, ktorí stanovisko SRK prijali). Nemôžeme si 

zo spoločnosti robiť „srandu“. 

 

Z. Kubáček sa opýtal, či v bode č. 1 návrhu uznesenia namiesto slov „v bodoch 1-4“ nemá byť 

„v bodoch 1-3“. 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že textácia uznesenia je na rozhodnutí AS. On iba upozornil, že SRK 

mala pôvodne tri požiadavky, na zasadnutí dňa 20.10.2022 pribudla aj štvrtá (táto požiadavka je 

nešťastne formulovaná, hoci z pohľadu zamestnancov vysokých škôl dôležitá). 

 

R. Kysel z pozície zástupcu fakulty v AS UK uviedol, že kroky SRK vníma ako veľmi nešťastné. 

Požiadavky SRK sú tvrdé a majú od počiatku charakter ultimáta (stanovisko SRK je postavené tak, 

že ak nebudú požiadavky splnené, vysoké školy prerušia výučbu). Zároveň za nešťastnú považuje 

formuláciu, že vysoké školy „prestanú plniť svoje poslanie“. Dozor nad plnením poslania vysokých 

škôl vykonávajú správne rady, vysoké školy si tak koledujú o tvrdý zásah správnych rád do činnosti 

akademickej samosprávy. Pri verejnom vypočutí kandidátov na členov Správnej rady UK kládol 

nominantom otázku, ako by riešili nedostatok finančných prostriedkov vo vysokom školstve a či by 

podporili prerušenie výučby. Nominanti prerušenie výučby nepodporovali a dožadovali sa analýz 

(napr. nominant Ľuboš Lopatka uviedol, že pri nedostatku financií sú dva možné prístupy: navýšiť 

príjmy alebo skresať výdavky na obslužné činnosti). Obáva sa, že ak bude MŠVVaŠ SR tlačené zo 

strany rektorov k múru, príde k tomu, že nominanti ministerstva v správnych radách budú požadovať 

od vysokých škôl ekonomické audity za účelom nájdenia rezerv (a rezervy na vysokých školách 

existujú). Financovanie vysokých škôl je nedostatočné, stanovisko SRK však považuje za vydieranie. 

Predseda AS S. Ševčík reagoval, že je potrebné rozlišovať požiadavky SRK od foriem protestu. 

 

R. Kollár sa opýtal, prečo MŠVVaŠ SR kráti štátnu dotáciu pre verejné vysoké školy. 

R. Kysel uviedol, že krátenie výdavkov vychádza z revízie výdavkov na vzdelávanie, ktoré 

v roku 2017 uskutočnil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP). Krátenie vychádza zo skutočnosti, že počet 

študentov na vysokoškolského učiteľa v SR je nižší než priemer v krajinách OECD.  

J. Masarik doplnil, že keď sa urobí štatistika, podporím ňou, čo chcem. ÚHP si zobral ako 

kritérium počet študentov na počet učiteľov. Nepozrel sa už na to, aké sú absolútne výdavky na 

jedného študenta alebo výdavky na jednu publikáciu. SR v nich je ďaleko efektívnejšia než v iných 

štátoch OECD. Záverom ÚHP bolo, že zníženie počtu vysokoškolských učiteľov na priemer krajín 

OECD ušetrí výdavky v sume 72 mil. €, toto zníženie výdavkov sa realizuje v období 2021 až 2023. 
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(Zo zasadnutia sa ospravedlnila D. Žilková, čím sa počet prítomných členov AS znížil na 21.) 

 

R. Kollár reagoval, že forma protestu by sa mala týkať dôvodu protestu. Na ÚHP pracujú 

absolventi študijného programu ekonomická a finančná matematika, ich argumenty treba vyvrátiť. 

J. Masarik uviedol, že analýza bola vykonaná dobre, akurát že mnohoparametrický problém 

zredukovali na jednoparametrický. Ide o postoj vlády SR. Rada vysokých škôl problém diskutovala 

s predchádzajúcimi ministrami školstva, vedy, výskumu a športu SR (aj s Branislavom Gröhlingom), 

nedosiahla však nič. Znižovanie výdavkov v školstve je mantrou politikov, analýze sa potešili. 

Dekan D. Ševčovič doplnil, že ÚHP riešil zadanie, ktoré dostal (zistiť, o koľko sa má znížiť 

existujúci rozpočet, aby bol kompatibilný s existujúcimi rozpočtami, bez ohľadu na to, že nie je 

svojou výškou kompatibilný s porovnávanými vysokými školami). 

 

S. Tokár uviedol, že SRK potenciálne môže prerušiť výučbu 17. novembra 2022. Opýtal sa, či SRK 

nerozmýšľala nad tým, ako to ovplyvní výučbu a študentov. 

Predseda AS S. Ševčík reagoval, že tieto veci nie sú zo strany SRK premyslené, navrhol to uviesť 

aj v návrhu uznesenia („nepremyslené a nedostatočne vyargumentované“). 

Dekan D. Ševčovič odporučil členom AS podporiť stanovisko SRK v bodoch 1 až 3. Bod č. 4 je 

nezmyselný (minister školstva, vedy, výskumu a športu SR nie je rektor ani dekan, nezamestnáva 

vysokoškolských učiteľov). Ak bude SRK klásť nezmyselné požiadavky, minister ich môže zmiesť 

zo stola. 

 

J. Janáček podporil, aby v návrhu uznesenia bola podpora požiadaviek SRK v bodoch 1 až 3. Ďalej 

navrhol v bode 2 zmeniť začiatok nasledovne: „AS FMFI UK nesúhlasí s prerušením výučby od 

17. novembra 2022 a preto odporúča zástupcom akademickej obce UK ...“. AS FMFI UK by mal 

explicitne konštatovať nesúhlas s prerušením výučby. 

 

J. Masarik konštatoval, že v stanovisku SRK z 13.9.2022 sa uvádza, že od 17. novembra 2022 príde 

k prerušeniu výučby. V stanovisku SRK z 20.10.2022 sa uvádza, že sa využijú všetky formy protestu, 

o prerušení výučby nikto nehovorí. Materiál o organizačných a právnych aspektoch protestného 

prerušenia výučby na vysokých školách po 17. novembri 2022 vyvolal zdanie, že sa ide výučba 

prerušovať. Stretnutie zástupcov akademickej obce UK bude o tom, akú formu protestu UK zvolí. 

Uznesenie AS by preto malo byť o tom, že nesúhlasí s prerušením výučby ako formou protestu. Nikto 

na UK zatiaľ nepovedal, že ideme prerušovať výučbu. 

 

R. Kysel v kontexte požiadavky SRK o dofinancovaní európskych projektov poukázal na to, že 

nepodporenie tejto požiadavky zo strany FMFI UK by podkopávalo UK pozíciu (podľa zápisnice zo 

zasadnutia SRK dňa 13.9.2022 rektor UK prof. Števček túto požiadavku vzťahoval na potreby UK). 

 

T. Vinař uviedol, že pri posielaní svojho stanoviska vychádzal z obežníka Unum necessarium 

(zasielaného Rektorátom UK). Obežník sa priamo odvoláva na stránku UK, kde je uvedené to, ako 

bude prebiehať prerušenie výučby po 17. novembri 2022. Prerušenie výučby nie je iba hypotetickou 

otázkou, ale možnosťou, nad ktorou UK uvažuje. To, či prerušenie výučby bolo alebo nebolo 

prejednávané na zasadnutí Vedenia UK, posúdiť nevie, keďže zápisnice nie sú zverejnené. Navonok 

sa však UK prejavuje tak, že 17. novembra 2022 preruší výučbu. 

 

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

 

D. Hollý dodal, že e-mailový obežník Unum necessarium je zasielaný aj študentom. Ako 

zástupca študentov fakulty by bol rád, aby mu UK a fakulta priamo komunikovala svoje postoje, nie 

formou e-mailových obežníkov. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že sa zástupcovia fakulty na zhromaždení budú snažiť o to, čo bude 

formulované v uznesení AS. Na webstránke UK je extrakt listu o organizačných a právnych 

aspektoch protestného prerušenia výučby, sú v ňom mnohé nezmysly (napr. to, že študenti, ktorí si 

platia výučbu, nebudú mať výučbu prerušenú – ako možno odlíšiť výučbu pre Erasmus študentov od 
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výučby pre bežných študentov fakulty?). Odporučil členom AS, aby podporili návrh uznesenia 

v znení pozmeňujúceho návrhu J. Janáčka. Pripomenul, že fakulta sa snažila aj počas pandémie čo 

najdlhšie udržať prezenčnú formu výučby. 

 

Ďalšie diskusné príspevky (S. Ševčík, D. Ševčovič, J. Janáček, J. Masarik, R. Kollár) sa týkali presnej 

formulácie bodu č. 2 návrhu uznesenia.  

 

J. Janáček v spolupráci s tajomníkom AS R. Kyselom navrhli formuláciu bodu č. 2 návrhu uznesenia, 

ktorú si predseda AS S. Ševčík ako predkladateľ materiálu osvojil. Zároveň žiaden z členov AS 

nepožadoval, aby sa o bodoch č. 1 až 3 návrhu uznesenia hlasovalo osobitne. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 20 11 20 0 0 schválené 

 

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 

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. 

 

 

Bod č. 6: Stanovisko AS FMFI UK k vraždám na Zámockej ulici 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že členom AS e-mailom poslal návrh uznesenia v znení: 

 

Predsedníctvo AS FMFI UK odporúča Akademickému senátu FMFI UK na zasadnutí dňa 24.10.2022 

schváliť nasledovné stanovisko k vraždám dvoch členov komunity LGBTI na Zámockej ulici 

v Bratislave: 

 

AS 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, pohlavia, 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. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu. 

 

J. Pukancová navrhla slovo „pohlavia“ nahradiť slovami „rodovou identitou“ [u časti členov AS 

návrh vyvolal úsmev]. Jedna z obetí sa identifikovala ako nebinárna osoba. 
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S. Tokár uviedol, že sa mu nepáči začiatok uznesenia, nakoľko jedna z obetí bola LGBT a druhá nie. 

Ďalej uviedol, že mu to pripadá ako návrat do roku 1977 (vlády Gustáva Husáka), keď sa podpísala 

Charta, následne média začali tvrdiť, ako je Charta zlá a jednotlivé pracovné kolektívy ju 

odsudzovali. Navrhol, aby začiatok uznesenia znel „... k vraždám dvoch mladých ľudí na Zámockej 

ulici“, čím je povedané všetko. 

Predseda AS S. Ševčík a dekan D. Ševčovič reagovali, že išlo len o preambulu (úvod 

k uzneseniu), samotné uznesenie je druhý a tretí riadok. 

T. Plecenik upozornil, že preambula je súčasťou textácie uznesenia, ktoré schválilo 

Predsedníctvo AS. [Dekan D. Ševčovič reagoval, že uznesenie schvaľuje AS.] 

Tajomník AS R. Kysel a R. Kollár sa procesne opýtali, či bude prvý odsek súčasťou prijímaného 

uznesenia. 

Predseda AS S. Ševčík odpovedal, že nebude. 

 

F. Kundracik uviedol, že mu slovo „pohlavia“ neprekážalo. 

D. Hollý reagoval, že sexuálna orientácia je, jednoducho povedané, či sa niekomu páčia muži 

alebo ženy. Jedna z obetí sa necítil ani ako muž, ani ako žena, ale ako nebinárna osoba. 

 

(Zo zasadnutia sa pre iné pracovné povinnosti ospravedlnil zástupca fakulty v RVŠ J. Masarik.) 

 

Podpredseda AS a predseda ŠKAS R. Belanec požiadal dekana o možnosť zobrazovať grafiku ŠKAS 

v dúhových farbách na informačných obrazovkách pri vrátniciach počas najbližších dvoch týždňov. 

Pôjde o formu podpory LGBTI+ komunite študentov. 

Dekan D. Ševčovič vyjadril súhlas. Je zrejmé, čo tým chce ŠKAS povedať. 

Predseda AS S. Ševčík iniciatívu taktiež podporil. Ide o vizuálne aj myšlienkovo výborne 

urobenú grafiku. 

 

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

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 20 11 20 0 0 schválené 

 

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. 

 

R. Kollár uviedol, že bol oslovený zamestnancami fakulty. Má vedomosť, že bol návrh na vyvesenie 

dúhovej vlajky na fakulte. Nevie, aká bola odpoveď na tento zámer. 

Dekan D. Ševčovič vysvetlil, že vyvesovať inú ako štátnu vlajku na verejné inštitúcie nie je 

legislatívne možné. Komunikoval toto stanovisko so zástupcami tejto komunity a so študentskou 

komorou AS. To, že zamestnanec fakulty RNDr. Andrej Lúčny, PhD. vyvesil na balkón svojej 

kancelárie dúhovú vlajku je jeho súkromná vec. 

Podpredsedníčka študentskej komory AS V. Turiničová uviedla, že ŠKAS objednal dúhovú 

vlajku, ktorá bude zavesená v Schrödingerovom priestore (priestor bude prezentovaný tak, že sa 

v ňom nebude trpieť akákoľvek banalizácia tohto problému). ŠKAS takisto zašle študentom e-mail 

so schváleným uznesením AS. Ďalej uviedla, že za necitlivý považuje smiech počas vystúpenia 

J. Pukacovej (ako väčšinová spoločnosť sa musíme naučiť hovoriť správne, aby sme nikomu 

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

Informácie vedenia fakulty 

Dekan D. Ševčovič informoval, že rekonštrukcie v rámci projektu ACCORD pokračujú. Je istota, že 

„ŽoP-ky“ v sume 1,4 mil. € za pavilón špičkových technológií budú uhradené. 

 

R. Kollár sa opýtal, či minister školstva, vedy, výskumu a športu SR dal prísľub na uhradenie ďalších 

ŽoP-iek. 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že minister školstva sa začudoval, prečo sa od augustového stretnutia 

dekana FMFI UK a PriF UK so štátnym tajomníkom Ľ. Paulisom nič v tejto záležitosti nepohlo. 

 

(Zo zasadnutia sa pre iné pracovné povinnosti ospravedlnili dekan D. Ševčovič a prodekani J. Tóth, 

K. Rostás a M. Homola.) 

 

 

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

S. Ševčík z pozície zástupcu fakulty v AS UK informoval, že Akademický senát UK aktuálne žije 

problematikou kreovania Správnej rady UK. Ide o dosť komplikovaný proces.  

Voľby členov Správnej rady UK boli vyhlásené na 24. (mimoriadnom) zasadnutí AS UK dňa 

28. septembra 2022. Následne na 25. riadnom zasadnutí AS UK dňa 12. októbra 2022 prebehla 

samotná voľba 8 kandidátov na členov SR UK (6 kandidátov volil AS UK ako celok, 2 kandidátov 

volila študentská časť AS UK).  

Plénom AS UK boli zvolení: 

1. JUDr. Miroslav Cák (24 hlasov) 

2. JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM (31 hlasov) 

3. prof. Ing. Marián Peciar, PhD. (29 hlasov) 

4. Mons. František Rábek (32 hlasov) 

5. JUDr. Marek Samoš (24 hlasov) 

6. doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. (33 hlasov) 

Študentskou časťou AS UK boli zvolení: 

1. Mgr. Barbara Lášticová, PhD. (FiF UK) 

2. doc. MUDr. Andrej Thurzo, PhD., MPH, MHA (LF UK) 

 

Ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR boli za členov SR UK navrhnutí: 

1. doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD. 

2. prof. Martin Kahanec, PhD. 

3. Mgr. Juraj Kotian, PhD. 

4. prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc. 

5. Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. 

6. Mgr. Fridrich Matejík 

7. Ing. Robert Spišák, PhD. 

 

Dňa 19. októbra 2022 sa v Moyzesovej sieni (FiF UK) konalo verejné vypočutie všetkých 

navrhnutých kandidátov na členov SR UK (vrátane 8 kandidátov navrhnutých ministrom školstva, 

vedy, výskumu a športu SR – jeden kandidát sa členstva pred verejným vypočutím vzdal). Traja 

kandidáti sa z verejného vypočutia ospravedlnili (bude potrebné zorganizovať druhé kolo verejného 

vypočutia), videozáznam je zverejnený na webovom sídle UK. Účasť členov AS UK a hostí na 

verejnom vypočutí bola veľmi nízka, predseda AS S. Ševčík bol z toho sklamaný. Otázky kládli 

najmä členovia AS UK zastupujúci FMFI UK a PriF UK. Kandidáti sa na verejné vypočutie 

starostlivo pripravili. 
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T. Vinař uviedol, že ho oslovili viacerí členovia akademickej obce. Majú problém so zvolením prof. 

Peciara, vidia ho ako proponenta nedemokratických praktík pri odvolávaní rektora STU prof. Fikara. 

Opýtal sa, či táto skutočnosť bola v súvislosti s kandidatúrou prof. Peciara diskutovaná. 

S. Ševčík odpovedal, že táto skutočnosť nebola na zasadnutí AS UK pri voľbe kandidátov na 

členov SR UK diskutovaná. Ďalšou etapou výberu členov SR UK bude potvrdzovanie návrhov. 

T. Vinař odovzdal túto pripomienku od členov akademickej obce zástupcom fakulty v AS UK. 

 

R. Kollár uviedol, že pri novele zákona o vysokých školách boli veľké obavy nad zložením správnych 

rád. Podľa toho, akí kandidáti boli do SR UK nominovaní, sa zdá, že minister navrhol lepších 

kandidátov než zvolil AS UK, čo je absurdné. Zloženie SR UK môže byť pre UK pozitívne. 

S. Ševčík potvrdil, že zloženie SR UK je zaujímavé. Všetci kandidáti deklarovali pozitívny vzťah 

k UK, ale v realite sa ukáže, či budú ochotní chodiť na zasadnutia SR UK (doterajšia SR UK mala 

chronický problém so svojou ne-uznášaniaschopnosťou a zasadala nanajvýš dvakrát ročne). Správne 

rady získali dôležité kompetencie (na úkor akademických senátov) najmä vo finančných 

a majetkových záležitostiach (udeľovanie predchádzajúceho súhlasu s právnymi úkonmi týkajúceho 

sa nakladania s majetkom UK). 

 

Zástupca v RVŠ J. Masarik sa z ďalšieho priebehu zasadnutia AS ospravedlnil. Delegát fakulty 

v ŠRVŠ M. Neuschl na zasadnutí AS nebol prítomný. 

 

 

Bod č. 9: Rôzne 

Predseda AS S. Ševčík pripomenul, že návrhy kandidátov v doplňovacích voľbách do študentskej 

časti AS UK a v doplňujúcich voľbách študentskej komory AS je možné podávať do 26. 10. 2022, 

14.30 hod. 

Predseda volebnej komisie D. Hollý spoločne s predsedom AS S. Ševčíkom informovali, že 

kandidát vo voľbách do AS UK môže navrhnúť aj samého seba (návrh môžu podať len členovia 

študentskej časti akademickej obce fakulty), kandidát vo voľbách do ŠKAS nemôže navrhnúť samého 

seba (návrh môžu podať tak členovia študentskej časti, ako aj členovia zamestnaneckej časti 

akademickej obce fakulty). 

 

Predseda AS S. Ševčík ďalej pripomenul, že nasledujúce riadne zasadnutie AS sa uskutoční 

v pondelok 28. novembra 2022. Pôjde o volebné zasadnutie AS, na ktorom sa uskutoční voľba 

kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027. 

 

 

Bod č. 10: Záver 

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

zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia: 17.08 hod. 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 

 
Zapísal: 

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

RNDr. Zuzana Černeková, PhD. 

Mgr. Dominik Hollý 

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z 2. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 24.10.2022. 

2. Návrh školného a vybraných poplatkov spojených so štúdium na FMFI UK v akademickom roku 

2023/2024. 


