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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  28.11.2022 

 

Z á p i s n i c a  

z 3. (mimoriadneho) zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 16. 11. 2022 v posluchárni F1 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Antalic (od 14.04 hod.), Bokes, Černeková, Filo, Janáček, Mačaj, Mókus (od 14.48 hod.), Pardubská, 

Plecenik, Rosa, Sýkora, Ševčík, Tokár, Tomášková, Vinař, Winczer 

študentská komora  

Belanec, Hollý, Turiničová 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Kollár, Kubáček, Kundracik, Pukancová 

študentská komora  

Csiba, Goga, Macková, Nosek, Rusnák, Žilková 

 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

--- 

študentská komora  

Hozzánk 

 

Pozvaní hostia: 

Ševčovič (dekan FMFI UK), Rostás (prodekanka FMFI UK) 

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

 

Hostia: 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov zápisnice. 

3. Pripomienky Akademického senátu FMFI UK k návrhu Štatútu UK (verzia 4.11.2022). 

4. Rôzne. 

5. Záver. 

 

Začiatok zasadnutia: 14.02 hod. 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

A K AD E MI CK Ý SE N ÁT  

Mlynská dolina, 842 48  Bratislava 4 
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Bod č. 1: Otvorenie 

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

prítomných členov AS, dekana D. Ševčoviča, prodekanku K. Rostás a tajomníka AS R. Kysela.  

 

Mimoriadne zasadnutie AS bolo zvolané na základe uznesenia Predsedníctva AS zo dňa 10. 11. 2022 

[čl. 16 ods. 1 písm. b) Rokovacieho poriadku AS]. Predseda AS S. Ševčík ďalej informoval, že podľa 

čl. 19 ods. 4 Rokovacieho poriadku AS sa mimoriadne zasadnutie AS koná s programom uvedeným 

na pozvánke. Program mimoriadneho zasadnutia nie je možné meniť alebo dopĺňať, jeho program sa 

neschvaľuje. 

 

Predseda AS, konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 18 členov AS. O ospravedlnenie svojej 

neúčasti na zasadnutí požiadalo 10 členov AS (výučba, zdravotné dôvody, iné pracovné povinnosti, 

zahraničné pracovné cesty), čo vyplýva z neštandardného času mimoriadneho zasadnutia. 

 

Dňa 3. novembra 2022 sa konali doplňujúce voľby do študentskej komory AS. Volebná účasť 

dosiahla 13,3 % (194 študentov). Novozvoleným členom AS sa stal Vendelín Michal Hozzánk 

(3EFM). Z dôvodu neprítomnosti V. M. Hozzánka na mimoriadnom zasadnutí mu bude osvedčenie 

o zvolení odovzdané na 4. riadnom zasadnutí AS dňa 28. novembra 2022. 

 

 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice 

Predseda AS za overovateľov zápisnice navrhol J. Janáčka a R. Belanca. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 18 10 18 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice RNDr. Jaroslava Janáčka, 

PhD. a Bc. Róberta Belanca. 

 

 

Bod č. 3:  Pripomienky Akademického senátu FMFI UK k návrhu Štatútu UK  

(verzia 4.11.2022) 

Úvodné slovo predniesol predseda AS S. Ševčík. Predminulý týždeň rektor UK prostredníctvom 

svojej kancelárie poslal dekanom návrh Štatútu UK. Dekan D. Ševčovič mu ho preposlal. Okamžite 

ho predseda AS preposlal členom AS (aby mali dostatočný časový priestor sa s návrhom oboznámiť). 

Rektor UK požiadal všetkých dekanov na UK, aby v spolupráci s akademickými senátmi a ďalšími 

členmi akademickej obce fakulty návrh štatútu pripomienkovali. FMFI UK túto rektorovu prosbu 

splnila. Všetky pripomienky z fakúlt majú byť poslané na Rektorát UK do pondelka 21.11.2022.  

Harmonogram prerokovania štatútu je taký, že dňa 24. novembra 2022 sa uskutoční zasadnutie 

Kolégia rektora UK. V priebehu decembra 2022 sa uskutoční zasadnutie komisií AS UK. 

Schvaľovanie štatútu v pléne AS UK sa uskutoční na mimoriadnom zasadnutí po 15. januári 2023.  

Okamžite, ako fakulta obdržala návrh štatútu, ho najmä tajomník AS R. Kysel začal študovať 

a pripravovať k nemu pripomienky (za účinnej participácie D. Pardubskej). Predsedníctvo AS sa na 

dvoch mimoriadnych zasadnutiach (10.11 a 15.11.2022) zaoberalo návrhom pripomienok. Návrh 

štatútu bol taktiež prerokovaný na spoločnom zasadnutí Koncepčnej a právnej komisie AS 

a Pedagogickej komisie AS dňa 14. novembra 2022 (pripomienky upravili a doplnili T. Vinař 

a B. Bobáľ). Predseda AS S. Ševčík sa poďakoval všetkým členom AS, ktorí na príprave pripomienok 

participovali. 

Predseda AS e-mailom požiadal členov AS o zaslanie prípadných písomných pripomienok, resp. 

vyjadrení. Obdržal dva e-maily: R. Kollár je v zahraničí, pripomienky a podkladové materiály si 

starostlivo preštudoval a so všetkým súhlasí; S. Antalic mal otázku, že v štatúte je málo spomenutá 
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interakcia medzi UK a Správnou radou UK – predseda AS vysvetlil, že postavenie, zloženie 

a pôsobnosť dosť podrobne upravuje zákon o vysokých školách a v nadväznosti naň Štatút SR UK). 

Predseda AS S. Ševčík vyjadril presvedčenie, že pripomienky boli detailne prerokované 

v kolektívnych orgánoch AS a nie je potrebné sa im detailne venovať. Pripomienky sú rozčlenené do 

štyroch kategórií: 1. zásadné pripomienky, 2. pripomienky, ktoré Akademický senát FMFI UK 

odporúča predložiť zástupcom fakulty v AS UK, 3. pripomienky menšej dôležitosti a legislatívno-

technické, štylistické, gramatické a editačné pripomienky, 4. otázky, komentáre a upozornenia. 

 

T. Vinař v úlohe spravodajcu informoval, že materiál postupne prerokovali Predsedníctvo AS, 

Koncepčná a právna komisia AS s Pedagogickou komisiou AS a opätovne Predsedníctvo AS. 

Pripomienky sa dajú rozčleniť do nasledovných kategórií:  

➢ centralizačné snahy (síce je deklarované, že fakulta je samosprávna jednotka, ale dochádza 

k rôznym zásahom z centrálnej úrovne UK nad nevyhnutný rámec), 

➢ budovanie paralelných riadiacich štruktúr (kvestor riadi tajomníkov fakúlt, ktorýkoľvek 

zamestnanec Rektorátu UK by mal právo ukladať úlohy ktorémukoľvek zamestnancovi 

fakulty a pod.), 

➢ vzťah AS UK a rektora UK (potrebné zachovať silnú kontrolnú úlohu AS UK, čo niektoré 

ustanovenia štatútu „nabúravajú“), 

➢ zákon o vysokých školách požaduje, čo by mal štatút obsahovať, niektoré z týchto vecí štatút 

neobsahuje a odkazuje sa na smernice rektora, ktoré AS UK neschvaľuje (ide o obchádzanie 

štatútu). 

V duchu týchto skutočností je vypracovaný návrh uznesenia, ktorý predložilo Predsedníctvo AS. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu k zneniu pripomienok. 

 

Dekan D. Ševčovič bol aj v roku 2008 pri tvorbe Štatútu UK, ktorý pripravovala prorektorka prof. 

Patakyová. Fakulta by mala oceniť, že návrh štatútu bol predložený na širšiu diskusiu. Negatívom je, 

že štatút bol a je veľmi rozsiahly (napr. Štatút Karlovej univerzity a Štatút ČVUT má 30 strán). Na 

zasadnutí Kolégia rektora UK navrhne kompaktizáciu materiálov (ide o trend na UK, že sa robia 

rozsiahle materiály, ktoré sú ťažko čitateľné pre členov akademickej obce).  

Na zasadnutí Kolégia rektora UK sa plánuje vyjadriť najmä k prvému oddielu. Dovoľuje si 

navrhnúť dikciu, kto koho riadi. Reálne to tak funguje, že kvestorka UK na dennej báze posiela 

tajomníčke a vedúcej ekonomického oddelenia úlohy, ktoré následne spracúvajú. Ak by sme prijali 

predstavu, že o tom, či niečo odíde alebo neodíde na rektorát by rozhodoval dekan, to sa takto nedá 

riešiť (dokazuje to aj projekt ACCORD). Navrhuje všetky state, kde sa uvádza, že „niekto“ riadi 

a metodicky usmerňuje (napr. rektorát v čl. 14 ods. 2 písm. b)), prehodiť poradie slov nasledovne: 

„metodicky riadi a usmerňuje“. Nesúhlasí so slovom „riadi“, je rozdiel medzi priamym a metodickým 

riadením (slová „metodické riadenie“ má fakulta aj vo svojom organizačnom poriadku). Hrozí, že ak 

by fakulta trvala na odstránení slova „riadi“, rektorát by mohol povedať, že nech sa fakulta riadi sama 

(napr. v rámci projektu ACCORD). S metodickým riadením nemá nikto z vedenia fakulty ani 

z administratívnych pracovníkov problém. Verí, že túto zmenu podporia aj dekani iných fakúlt UK.  

Pokiaľ ide o znenie čl. 14 ods. 3 („Každý zamestnanec je povinný na požiadanie poskytnúť 

Rektorátu súčinnosť; najmä na požiadanie poskytnúť Rektorátu všetky potrebné informácie, podklady 

a prehľady, ktoré potrebuje pri plnení svojich úloh.“), predpokladá, že ide o nedorozumenie. Chce 

sa tým povedať, že rektor a iný vedúci zamestnanci UK majú právo dávať úlohy zamestnancom fakúlt 

(podobne ako na vojne, kde vyššia hodnosť riadi nižšie hodnosti). [D. Pardubská vyjadrila nesúhlas, 

vysoká škola nie je armáda.] 

Pokiaľ ide o zloženie volebného zhromaždenia na voľbu kandidáta na dekana, nesúhlasí s tým, 

aby sa z členov AS žrebovali ¾ členov. Podporuje návrh, aby volebného zhromaždenie tvorili všetci 

členovia AS a ¼ členov menovaná rektorom (tým by počet členov akademického senátu fakulty 

musel byť deliteľný číslom 3).  

 

R. Kysel navrhol, aby pripomienky ostali bez zmien, kompromisný návrh dekana by mohol byť 

vyjednávacou pozíciou. 
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Dekan D. Ševčovič reagoval, že on bude musieť pripomienky fakulty obhajovať na Kolégiu 

rektora UK. Iní dekani sa s ním nestotožnia. Jedna línia pripomienok sú pripomienky AS (tam je 

potrebné hľadať podporu v akademických senátoch iných fakúlt a zástupcov fakúlt v AS UK), druhá 

línia sú pripomienky dekana. Pripomienky AS odporúča chápať ako maximálny program. 

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že pripomienky AS je potrebné chápať ako prvý príspevok do 

diskusie k návrhu Štatútu UK. Zobral na vedomie to, že dekan na Kolégiu rektora UK predloží 

kompromisný návrh a súčasne odporučil, aby AS zotrval pri pôvodnom znení pripomienok k čl. 14 

(pôsobnosť Rektorátu UK). 

V následnej diskusii medzi predsedom AS S. Ševčíkom a dekanom D. Ševčovičom sa diskutoval 

význam slov „riadi“, „metodicky riadi“, „usmerňuje“ a významové odlišnosti medzi nimi. 

 

D. Pardubská súhlasila s názorom, že návrh štatútu je dlhý. Paralelne s kompaktizáciou štatútu by 

však mala zaznieť požiadavka, aby vnútorné predpisy, na ktoré sa Štatút UK odvoláva, existovali už 

v čase schvaľovania Štatútu UK. V žiadnom z vnútorných predpisov UK nie je zakotvená povinnosť 

pripomienkovania smerníc rektora, resp. prerokúvania v nejakom kolektívnom orgáne UK. Pokiaľ 

ide o proces prípravy pripomienok k návrhu Štatútu UK, najskôr boli pripravené pripomienky 

a následne sumarizujúce uznesenie (textácia uznesenia obsahujúca štyri základné pripomienky je 

dôležitejšia ako konkrétna textácia navrhovanej zmeny príslušného ustanovenia štatútu). To, že dekan 

má iný názor na niektoré pripomienky než členovia AS, je v poriadku, ide o diskusiu. Za normálnych 

okolností by sa v diskusii o štatúte nemalo hľadieť na to, ktorá fakulta pripomienky predkladá. 

 

T. Plecenik uviedol, že je proti výskytu slova „riadi“ v Štatúte UK. Kvestorka UK si síce pýta údaje 

od tajomníčky fakulty, pýta si ich od fakulty, tajomníčka fakulty je poverená dekanom, aby tabuľky 

s údajmi pripravila. Akýkoľvek systém, podľa ktorého by ktorýkoľvek zamestnanec fakulty mohol 

byť riadený zamestnancom Rektorátu UK by viedol k tomu, že zamestnanec by mal dvoch priamych 

nadriadených a ich pokyny by mohli byť v rozpore. 

 

J. Filo požiadal, aby sa nepoužívalo množné číslo, že členovia AS majú názor (to je možné povedať 

až po hlasovaní). Je za to, aby sa v plnej miere zohľadnili požiadavky dekana už teraz, lebo dekan 

jedná s rektorom. Pripomienky dekana si osvojuje a predkladá ich ako pozmeňujúci návrh. 

 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že rektorovi pošle osobitný dokument so svojimi pripomienkami. Verí, 

že nájde s inými dekanmi fakúlt zhodu na znení čl. 14 (pôsobnosť Rektorátu UK) či čl. 29 (zloženie 

Vedeckej rady UK). Rektorát UK vyžaduje dátový tok (aktuálne v súvislosti s akreditáciou alebo 

projektom ACCORD), nedokáže si predstaviť, že by na zasielanie každého údaju mal dávať pokyn. 

Principiálnosť má dve stránky: ak bude fakulta principiálna, Rektorát UK jej nemusí vyjsť v ničom 

v ústrety. Ako dekan musí zabezpečiť realizáciu projektu ACCORD. Obáva sa toho, čo bude 

nasledovať, fakulta sa musí pripraviť na ťažké chvíle. 

 

Pozmeňujúci návrh (predkladateľ: J. Filo) 

v príslušných ustanoveniach návrhu Štatútu UK, v ktorých je definovaný vzťah Rektorát UK – fakulta, 

prorektor – prodekan, kvestor – tajomník, sa slová „riadi“, resp. slová „riadi a metodicky  

usmerňuje“ nahrádzajú slovami „metodicky riadi“, resp. slovami „metodicky riadi a usmerňuje“ 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 18 10 4 10 4 neschválené 

 

Predseda AS S. Ševčík konštatoval, že žiadna tragédia sa nestala. Návrh štatútu je prvá verzia, všetko 

sa ešte môže zmeniť. Ustanovenia, ktoré fakulta navrhla vyškrtnúť, môžu byť preformulované 

v ďalších verziách a získajú novú myšlienku, s ktorou by fakulta mohla súhlasiť. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu k návrhu uznesenia. Vzniklo symbiózou dvoch návrhov (jeden návrh 

pripravil tajomník AS R. Kysel, druhý návrh pripravil predseda Koncepčnej a právnej komisie AS 
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T. Vinař). Konečnú podobu návrhu uznesenia schválilo Predsedníctvo AS na 6. (mimoriadnom) 

zasadnutí dňa 15. novembra 2022. 

 

T. Vinař uviedol, že návrh uznesenia je vecný a snaží sa nepoužívať emocionálne slová. V prvom 

bode oceňujeme to, že fakulty by mali mať svoju akademickú samosprávu. Vo všetkých bodoch sa 

návrh uznesenia snaží poukazovať na závažné problémy a problematické aspekty návrhu štatútu. 

Predseda AS S. Ševčík vysvetlil, že diplomatická textácia návrhu uznesenia je formulovaná aj 

s prihliadnutím na vnímanie FMFI UK v rámci UK (zástupcovia fakulty v AS UK majú mnohokrát 

kritické vystúpenia, čo nie je vždy správne pochopené zo strany ostatných členov AS UK). 

Dekan D. Ševčovič doplnil, že analogická situácia je aj vo vzťahu MŠVVaŠ SR a UK (UK ostro 

kritizovala novelu zákona o vysokých školách, čo sa nestretlo na strane ministerstva s pochopením; 

niektoré situácie, ktoré UK zažíva v rámci projektu ACCORD, sa racionálne vysvetliť nedajú). Tým 

nehovorí to, že fakulta by mala byť kompromisná, ale na rôzne veci sa dá pozerať rôzne a fakulta 

musí fungovať v nejakom prostredí. 

D. Pardubská reagovala, že dvakrát na zasadnutiach AS UK upozorňovala rektora UK, že 

vyhranená rétorika voči MŠVVaŠ SR v súvislosti s novelou zákona o vysokých školách môže mať 

negatívny dopad. 

Dekan D. Ševčovič doplnil, že fakulta musí na dennej báze riešiť dôsledky vyplývajúce 

z oneskoreného preplácania faktúr v rámci projektu ACCORD. Môže byť principiálny, ale súčasne 

fakulta musí naplniť ciele projektu ACCORD. 

R. Kysel uviedol, že fakulta bola vyzvaná, aby sa vyjadrila k prerušeniu výučby. AS sa vyjadril 

a bolo to negatívne prijaté. Teraz je fakulta vyzvaná, aby sa vyjadrila k návrhu Štatútu UK. AS 

tvorený zástupcami akademickej obce sa vyjadrí a opäť to bude negatívne prijaté. Treba si potom ale 

položiť otázku, nakoľko rektor myslí diskusiu o štatúte úprimne, alebo je to len „fasáda diskusie“. 

V diskusii zaznievajú protichodné argumenty, to je však podstata diskusie. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že v pondelok 21. novembra 2022 sa pokúsi osobne stretnúť 

s rektorom a vysvetliť mu hlavné výhrady, ktoré má ako dekan k návrhu Štatútu UK. Po stretnutí 

pošle svoje pripomienky a uznesenie AS (vrátane pripomienok AS) e-mailom Kancelárii rektora UK. 

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že pripomienky AS pošle predsedníčke AS UK. 

 

S. Tokár poznamenal, že istý pragmatizmus je potrebný. V žiadnom prípade však nemožno 

postupovať tak, že principiálne veci „necháme plávať“ v záujme pragmatických výhod. 

 

Po skončení rozpravy predniesol predseda AS návrh uznesenia v znení, ako ho predložilo 

Predsedníctvo AS, a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 18 10 16 2 0 schválené 

 

Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK oceňuje ochotu rektora UK viesť širokú diskusiu ohľadom 

návrhu nového Štatútu UK v rámci akademickej obce. Akademický senát FMFI UK 

po oboznámení sa s návrhom Štatútu UK konštatuje, že predložený návrh nie je v niektorých 

ustanoveniach v súlade s postojmi, stanoviskami a vyhláseniami, ktoré UK a jej akademické 

samosprávne orgány deklarovali pri proteste proti novele zákona o vysokých školách. 

Po preštudovaní návrhu štatútu Akademický senát FMFI UK predkladá nasledujúce 

pripomienky k jeho zneniu. 

1. Kladne hodnotíme skutočnosť, že návrh štatútu v čl. 19 do významnej miery ponecháva 

rozsah samosprávnej pôsobnosti fakúlt bez zmeny oproti stavu vymedzenému § 23 

zákona o vysokých školách v znení platnom do 24. apríla 2022.  

2. Niektoré ustanovenia nového štatútu však zbytočne zasahujú do takto deklarovanej 

autonómie a vytvárajú podmienky pre centralizáciu riadenia UK. Jedná sa o deklaráciu 
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rektorátu ako riadiaceho centra univerzity (čl. 12), riadenie fakúlt rektorátom (čl. 14 

ods. 2 písm. b), absolútnu zodpovednosť dekanov rektorovi a vypustenie ustanovení 

o zodpovednosti dekana voči akademickému senátu fakulty (čl. 16 ods. 4), uvedenie 

dekanov medzi vedúcimi pracovníkmi univerzity a nie ako orgánu akademickej 

samosprávy fakulty a vedúceho zamestnanca fakulty (čl. 18 a čl. 43 ods. 4). 

3. Aby bolo riadenie univerzity efektívne a predišlo sa zbytočným pracovnoprávnym 

sporom, je potrebné zadefinovať riadiacu hierarchiu tak, aby jednotliví pracovníci 

dostávali jednoznačné pokyny od jedného nadriadeného pracovníka. Z tohto hľadiska 

nie je vhodné, aby zamestnanci súčastí univerzity, ako napríklad rektorátu, boli 

štatútom oprávnení priamo ukladať úlohy zamestnancom fakúlt. Príkladmi takýchto 

ustanovení sú čl. 41 ods. 3 (kvestor je oprávnený ukladať úlohy tajomníkom fakúlt), 

čl. 43 ods. 4 (prorektori sú oprávnení ukladať úlohy prodekanom), čl. 14 ods. 3 

(pracovníci rektorátu sú oprávnení ukladať úlohy zamestnancom fakúlt) a podobne. 

V týchto prípadoch preferujeme formulácie používané v aktuálne platnom Štatúte UK, 

ktorý priznáva právomoci určeným pracovníkom rektorátu zvolávať porady, vytvárať 

komisie, usmerňovať a pod. Zamestnanci fakúlt sú tak v typických prípadoch viazaní sa 

takýmito usmerneniami riadiť, no v prípade, že nastane rozpor, takýto rozpor sa musí 

riešiť v zmysle štandardnej hierarchie pracovnoprávnych vzťahov, t. j. po línii rektor - 

dekan - riadiaci pracovníci fakúlt. Zavedenie paralelných riadiacich štruktúr by tvorilo 

prekážku efektívneho riadenia univerzity ako celku a vytváralo by neprehľadnú zmäť 

pracovnoprávnych vzťahov, čo je nežiaduci stav. 

4. Novela zákona o vysokých školách posilnila úlohu rektora ako vrcholného manažéra 

univerzity s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady k zefektívneniu jej riadenia. Na základe 

toho sú novelou zákona viaceré kompetencie akademických senátov presunuté na iné 

orgány (rektor, správna rada). Myšlienka akademickej samosprávy v takomto prípade 

vyžaduje zachovanie kontrolných kompetencií akademických senátov. V aktuálnom 

návrhu znenia Štatútu UK však viaceré kontrolné kompetencie boli oslabené. To zahŕňa 

napríklad: právo obracať sa s podnetmi na hlavného kontrolóra UK, schvaľovanie cien 

za ubytovanie (čl. 22 ods. 3), schvaľovanie zásad podnikateľskej činnosti (čl. 59 ods. 1), 

kontrola všetkých stránok ubytovania na vysokoškolských internátoch, zrušenie úlohy 

komisií senátu ako iniciatívnych a kontrolných orgánov (v aktuálnom znení čl. 25 ods. 5 

sú komisie len poradnými orgánmi), vypustenie práva členov Akademického senátu UK 

podávať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, klásť otázky a žiadať vysvetlenie od 

rektora, prorektorov a kvestora vo veciach patriacich do ich právomocí, predseda 

AS UK už nebude prizývaný na zasadnutia Vedenia UK (čl. 40 ods. 2), predseda AS UK 

a podpredsedovia AS UK už nebudú členmi Kolégia rektora UK (čl. 42 ods. 3). 

5. Nový štatút nespĺňa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona o vysokých školách, ktorý stanovuje 

požiadavky na obsah štatútu verejnej vysokej školy. Kým zákon predpokladá, že štatút 

obsahuje pravidlá používania akademických insígnií a vykonávania akademických 

obradov, rámcové ustanovenia o školnom a o poplatkoch spojených so štúdiom, ako aj 

vnútorné pravidlá hospodárenia verejnej vysokej školy vrátane pravidiel na 

vykonávanie podnikateľskej činnosti, aktuálny návrh štatútu sa v týchto bodoch 

odkazuje na vnútorné predpisy, ktoré majú charakter smerníc. Zásadným problémom 

takéhoto prístupu je, že kým štatút prerokúva a schvaľuje Akademický senát UK, takéto 

predpisy nižšej právnej sily (smernice) vydáva priamo rektor. Keďže v tomto prípade 

ide o požiadavku priamo vyplývajúcu zo zákona, je nevyhnutné, aby predpisy, na ktoré 

odkazuje štatút, boli prerokúvané a schvaľované rovnakým postupom ako samotný 

štatút (v opačnom prípade ide o obchádzanie zákona a participatívnosti riadenia UK). 

V duchu vyššie uvedených skutočností predkladá Akademický senát FMFI UK k jednotlivým 

ustanoveniam návrhu Štatútu UK pripomienky, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia. 

 

(Na zasadnutie prišiel L. Mókus, čím sa počet prítomných členov AS zvýšil na 19.). 
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Bod č. 4: Rôzne 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK 

overila podané návrhy kandidátov. Jediným kandidátom pre voľbu je súčasný dekan prof. RNDr. 

Daniel Ševčovič, DrSc., navrhlo ho 19 členov akademickej obce fakulty. Námietková lehota plynie 

do 17. novembra 2022, 13.00 hod. 

Dňa 21. novembra 2022 o 14.30 hod. v posluchárni F1 sa uskutoční zhromaždenie členov 

akademickej obce fakulty, na ktorom kandidát pre voľbu predstaví tézy svojho programového 

vyhlásenia a zodpovie na otázky.  

Volebné zasadnutie AS sa uskutoční dňa 28. novembra 2022 o 14.00 hod. v posluchárni C. 

Predseda AS veľmi dôrazne požiadal členov AS, aby si iné svoje záležitosti vybavili tak, že sa 

volebného zasadnutia zúčastnia. 

 

Dekan D. Ševčovič uviedol dôvody, pre ktoré sa schvaľovanie nového Štatútu UK urýchľuje. Novela 

zákona o vysokých školách je účinná od 25. apríla 2022, trvalo 6 mesiacov, kým sa návrh vypracoval. 

Dlhšia príprava štatútu bola aj za čias prorektorky pre legislatívu prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., 

vtedy sa však širšia diskusia na fakultách o návrhu štatútu neviedla, bol rovno predložený na 

schválenie v AS UK. 

Sme v druhej fáze akreditačného procesu (prvou fázou bolo zosúladenie študijných programov 

s vnútorným systémom kvality UK), pripravujeme akreditačné materiály pre SAAVŠ. Fakulta by 

opätovne chcela podať habilitačné a inauguračné kritériá v didaktike matematiky, fyziky 

a informatiky, budú včlenené do kritérií pre odbory HaIK matematika, fyzika a informatika (keďže 

doktorandské ŠP teórie vyučovania patria do odborov matematika, fyzika a informatika). 

 

 

Bod č. 5: Záver 

Predseda AS S. Ševčík poďakoval členom akademického senátu a hosťom za podnetné pripomienky, 

názory a konštruktívnu diskusiu a zasadnutie ukončil. 

 

Koniec zasadnutia: 14.55 hod. 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 

 
Zapísal: 

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

 

Overili: 

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 

Bc. Róbert Belanec 

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina z 3. (mimoriadneho) zasadnutia AS FMFI UK dňa 16.11.2022. 

 


