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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  03.12.2022 

 

Z á p i s n i c a  

zo 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 28. 11. 2022 v miestnosti poslucháreň C 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Antalic, Bokes, Černeková, Filo, Janáček, Kollár, Kubáček, Kundracik, Mačaj, Mókus, Pardubská, 

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

študentská komora  

Belanec, Goga, Hollý, Hozzánk, Macková, Turiničová, Žilková 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

--- 

študentská komora  

Csiba, Nosek, Rusnák 

 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

--- 

študentská komora  

--- 

 

Pozvaní hostia: 

Ševčovič (dekan FMFI UK, kandidát pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK, do 15.20 hod.) 

Homola, Kúš, Rostás, Tóth (prodekani FMFI UK) 

Masarik (zástupca fakulty RVŠ, od 14.43 hod. do 15.20 hod.) 

Mydla (zástupca fakulty v AS 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. 

3. Voľba kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2027. 

4. Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov  

uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2023/2024. 
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5. Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty. 

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

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

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

Začiatok zasadnutia: 14.05 hod. 

 

 

Bod č. 1: Otvorenie, schválenie programu 

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

prítomných členov AS, aktuálneho dekana a súčasne kandidáta pre voľbu D. Ševčoviča a prodekanov 

M. Homolu, P. Kúša, K. Rostás a J. Tótha.  

 

Predseda AS S. Ševčík konštatoval, že ide o jedno z najdôležitejších zasadnutí AS počas každého 

volebného obdobia AS, kedy novozvolený AS volí kandidáta na dekana fakulty. Voľba kandidáta na 

dekana na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027 bola vyhlásená na základe prechodných 

ustanovení novely zákona o vysokých školách (účinnej od 25. apríla 2022), a to na 31. riadnom 

zasadnutí AS v 9. volebnom období dňa 11. apríla 2022. Na tomto zasadnutí AS taktiež zvolil piatich 

členov volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana, volebná komisia si následne za svojho 

predsedu určila J. Fila. 

 

Predseda AS konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 27 členov AS (pre právoplatnosť voľby 

kandidáta na dekana čl. 23 ods. 5 Štatútu FMFI UK požaduje, aby na volebnom zasadnutí AS boli 

prítomné 2/3 všetkých členov AS; táto podmienka je splnená).  

O ospravedlnenie svojej neúčasti na zasadnutí požiadali P. Rusnák (študijné dôvody), M. Csiba 

(Erasmus pobyt v zahraničí) a R. Nosek (zdravotné dôvody). 

 

Predseda Mandátovej komisie AS J. Janáček odovzdal V. M. Hozzánkovi osvedčenia o zvolení za 

člena AS v doplňujúcich voľbách, ktoré sa konali dňa 3. novembra 2022. 

 

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 27 14 27 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 4. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa  

28. novembra 2022. 

 

 

Bod č. 2: Voľba overovateľov zápisnice 

Za overovateľov zápisnice Predsedníctvo AS navrhlo R. Kollára a P. Mackovú. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 27 14 27 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Mgr. Richarda Kollára, 

PhD. a Mgr. Petru Mackovú. 

 

 

Bod č. 3: Voľba kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. 2. 2023 

do 31. 1. 2027 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že organizačné zabezpečenie voľby kandidáta na dekana bolo 

prerokované na 7. riadnom zasadnutí Predsedníctva AS dňa 24. novembra 2022 a na 4. zasadnutí 

volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK, ktoré sa konalo pred zasadnutím AS. 

Členom AS bol poskytnutý písomný materiál, v ktorom sú uvedené návrhy uznesení, výňatok zo 

Štatútu FMFI UK (čl. 23) upravujúci voľbu kandidáta na dekana a výňatok z vnútorného predpisu 

Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK. 

 

Predseda AS požiadal predsedu volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK J. Fila, 

aby v súlade s čl. 11 ods. 4 Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK  predniesol správu volebnej 

komisie o výsledkoch overenia návrhov kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK. 

 

Správa volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK  

o výsledkoch overenia návrhov kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK 

na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027 

 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK v súlade s čl. 6 vnútorného predpisu 

Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK na svojom 3. zasadnutí dňa 14. novembra 2022 po 

obsahovej aj formálnej stránke overila doručené návrhy kandidátov pre voľbu kandidáta na dekana 

FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027.  

 

Volebná komisia konštatuje nasledovné skutočnosti: 

 

1. Návrh kandidáta prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. podalo 19 členov akademickej obce 

FMFI UK: 

prof. RNDr. Peter Babinec, CSc. 

prof. RNDr. Melánia Babincová, DrSc. 

doc. Mgr. Peter Guba, PhD. 

doc. RNDr. Margaréta Halická, CSc. 

prof. RNDr. Marek Fila, DrSc. 

Dr. Zuzana Chladná 

prof. RNDr. Róbert Jajcay, DrSc. 

doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. 

Mgr. Jana Leginusová 

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

PaedDr. Dana Mašlejová 

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. 

Mgr. Ladislav Mókus 

PaedDr. Mikuláš Ortutay 

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. 

Mgr. Júlia Raábová, PhD. 

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. 

prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc. 
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2. Kandidát pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

určeným spôsobom predložil štruktúrovaný pracovný životopis a tézy programového 

vyhlásenia, s ktorými oboznámil členov akademickej obce fakulty na zhromaždení dňa 

21. novembra 2022 o 14.30 hod. v posluchárni F1. 

 

Volebná komisia pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK  

a) konštatuje, že kandidát pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK prof. RNDr. Daniel 

Ševčovič, DrSc. splnil všetky podmienky ustanovené vnútorným predpisom Poriadok voľby 

kandidáta na dekana FMFI UK, 

b) odporúča, aby Akademický senát FMFI UK na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 

28. novembra 2022 vykonal voľbu kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od  

1. februára 2023 do 31. januára 2027.  

 

V Bratislave 28.11.2022 

 

prof. RNDr. Ján Filo, CSc.,  predseda volebnej komisie 

Mgr. Adrián Goga,  podpredseda volebnej komisie 

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.,  člen volebnej komisie 

Mgr. Tomáš Kuchár, PhD.,  člen volebnej komisie 

doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.,  člen volebnej komisie 

 

 

Do rozpravy o správe volebnej komisie o výsledkoch overenia návrhov kandidátov pre voľbu 

kandidáta na dekana FMFI UK sa nikto neprihlásil. Predseda AS Ševčík predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 27 14 27 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie správu predsedu volebnej komisie pre voľbu 

kandidáta na dekana FMFI UK o výsledkoch overenia návrhov kandidátov pre voľbu  

kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 do 31. januára 2027. 

 

Predseda AS otvoril rozpravu k navrhnutému kandidátovi pre voľbu.  

 

S. Ševčík uviedol, že žiaden kandidát na dekana nemal doposiaľ vo svojich tézach posilnenie 

lektorských miest. Ide o nóvum. Požiadal kandidáta D. Ševčoviča, aby sa k tomu vyjadril. 

D. Ševčovič odpovedal, že na ostatnom zasadnutí Kolégia dekana FMFI UK diskutoval 

s vedúcimi katedier, že nevidí problém po dohode s pracovníkmi ich preradiť na lektorské miesta (od 

lektora sa nepožaduje taký objem vedeckovýskumnej práce, na druhej strane sa pracovníkovi umožní 

pokračovať v pedagogickej práci a vo vedení záverečných prác). Ide o riešenie situácie tých kolegov, 

ktorí sa z rôznych dôvodov krátkodobo alebo dlhodobo nevenujú vedeckovýskumnej práci, na druhej 

strane si fakulta váži ich pedagogické pôsobenie. V minulosti boli lektorské pozície obsadzované, 

v súčasnosti je to 5 miest. V periodickom hodnotení výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti 

bolo viacero pracovníkov fakulty s menším počtom výstupov, ide o riešenie aj pre nich. Vytváranie 

lektorských pozícií je trendom aj na STU. 

T. Vinař sa opýtal, či sú predstavy na obmedzenia počtu lektorských miest (napr. percentuálny 

podiel z vysokoškolských učiteľov na katedrách).  

D. Ševčovič odpovedal, že numerus clausus nemá premyslený. Zopakoval, že tam, kde vyjde 

iniciatíva zo strany pracovníka alebo vedúceho katedry (po ich vzájomnej dohode), budú lektorské 

miesta vytvorené. Počty zatiaľ nevie, na matematických katedrách je to 4 až 5 miest, na 

informatických a fyzikálnych katedrách sa s lektormi začína. Zatiaľ to nevidí na viac ako 10 miest na 

celej fakulte. 
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Po skončení rozpravy predseda AS S. Ševčík odovzdal vedenie zasadnutia predsedovi volebnej 

komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK J. Fila, ktorý členov AS poučil o spôsobe tajného 

hlasovania a platnej úprave hlasovacieho lístka. Členovia AS sú pri hlasovaní povinní odobrať sa na 

osobitné volebné miesto v posluchárni C (priestor za plentou) za účelom úpravy hlasovacieho lístka. 

 

Hlasovacie lístky pre 1. kolo voľby spolu s obálkami volebná komisia vydávala v čase od 14.22 hod. 

do 14.35 hod. Členovia AS potvrdzovali prevzatie hlasovacieho lístka a obálky podpisom v osobitnej 

prezenčnej listine. 

 

Po skončení hlasovania pristúpila volebná komisia k zisťovaniu výsledkov voľby, počas ktorého 

predseda AS prerušil rokovanie na 5 minút (od 14.35 hod. do 14.40 hod.). 

 

Výsledky 1. kola voľby kandidáta na dekana FMFI UK boli vyhlásené nasledovne: 

 

Počet vydaných hlasovacích lístkov:  27 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 27 

Počet neplatných hlasovacích lístkov:   0 

Počet platných hlasovacích lístkov:   27 

 

 1. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.  ZA  21, PROTI  1, ZDRŽAL SA  5 

 

Predseda volebnej komisie J. Filo zároveň konštatoval, že v 1. kole voľby získal kandidát pre voľbu 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS (t. j. 

16 hlasov) a bol zvolený za kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára 2023 

do 31. januára 2027. 

 

Členovia AS a hostia oznámenie výsledku voľby doprevádzali potleskom. Predseda AS S. Ševčík 

zablahoželal D. Ševčovičovi ku zvoleniu a zaželal mu veľa úspechov vo funkcii dekana v druhom 

funkčnom období. Vyslovil presvedčenie, že spolupráca medzi dekanom a AS (súčasným alebo  

zvoleným v riadnych voľbách v roku 2023) bude príkladná, vzájomná a len s malými napätiami. 

 

D. Ševčovič sa členom AS poďakoval za podporu. Verí, že nesklame dôveru zamestnancov 

a študentov fakulty. Uviedol, že sa teší na spoluprácu s AS. 

 

(Na zasadnutie prišiel zástupca fakulty v RVŠ J. Masarik.) 

 

Predseda AS S. Ševčík prerušil bod č. 3 programu zasadnutia do času, kým volebná komisia pre 

voľbu kandidáta na dekana FMFI UK vyhotoví Zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch voľby 

kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1.2.2023 do 31.1.2027 (členovia volebnej 

komisie sa za účelom vyhotovenia zápisnice odobrali do miestnosti M-110 – počet prítomných členov 

AS v rokovacej miestnosti sa dočasne znížil na 23.) 

 

Po návrate členov volebnej komisie do posluchárne C (o 14.50 hod.) predseda AS otvoril 

pokračovanie bodu č. 3 a dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktorým AS vezme na vedomie výsledok 

voľby kandidáta na dekana FMFI UK. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 27 14 27 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 5: 

Akademický senát FMFI UK 
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a) berie na vedomie oznámenie volebnej komisie pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK 

o výsledkoch 1. kola voľby kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. februára 

2023 do 31. januára 2027, 

b) konštatuje, že v súlade s § 113am ods. 5 zákona o vysokých školách, čl. 23 Štatútu FMFI UK 

a vnútorným predpisom FMFI UK Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK bol tajným 

hlasovaním v 1. kole voľby za kandidáta na dekana FMFI UK na funkčné obdobie od  

1. februára 2023 do 31. januára 2027 zvolený prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. 

 

Predseda AS S. Ševčík sa poďakoval predsedovi volebnej komisie J. Filovi, všetkým členom volebnej 

komisie a tajomníkovi AS R. Kyselovi za organizáciu volieb kandidáta na dekana. 

 

 

Bod č. 4: Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských  

študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 

2023/2024 

Úvodné slovo predniesol dekan D. Ševčovič. Diskusia na dvoch spoločných zasadnutiach komisií AS 

sa týkala vyjasňovania si nadväznosti bakalárskych študijných programov na magisterské študijné 

programy a toho, za akých okolností sú prijímaní absolventi nenadväzujúcich študijných programov 

a absolventi iných fakúlt na magisterské štúdium. Prvá verzia materiálu, ktorá bola predložená 

v októbri 2022, bola na základe pripomienok Koncepčnej a právnej komisie AS a Pedagogickej 

komisie AS prepracovaná. 

 

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

a právnej komisie AS a Pedagogickej komisie AS dňa 14. novembra 2022. Obe komisie odporučili 

materiál schváliť. Za zapracovanie pripomienok komisií AS sa poďakoval prodekanke K. Rostás. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 23 12 22 0 1 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a 

doktorandských študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 

2023/2024. 

 

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

 

 

Bod č. 5: Informácie vedenia fakulty a otázky na vedenie fakulty 

Informácie vedenia fakulty 

Dekan D. Ševčovič informoval, že v rámci projektu ACCORD sa finalizujú rekonštrukcie 

posluchární A a B (je predpoklad, že v nich budú môcť prebiehať skúšky v skúškovom období). 

Následne sa po zateplení striech v átriu pavilónu F1 budú rekonštruovať posluchárne F1 a F2. Pavilón 

špičkových technológií je vo výraznom štádiu rozpracovanosti. Na dennej báze musí riešiť otázky 

financovania (MŠVVaŠ SR oneskorene prepláca žiadosti o platbu, tzv. ŽoP), rezervy fakulty 

z prebytkového hospodárenia minulých rokov sa vyčerpávajú (hrozí druhotná platobná neschopnosť 

firiem podieľajúcich sa na rekonštrukčných prácach).  

Pripravuje sa žiadosť o inštitucionálnu akreditáciu UK (posúdenie vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK zo strany Slovenskej akreditačnej agentúry 

pre vysoké školstvo). To, že študijné programy boli zosúladené s vnútorným systémom kvality UK, 
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potvrdila Akreditačná rada FMFI UK aj Akreditačná rada UK. Pokračuje sa v snahe o vytvorenie 

habilitačných a inauguračných konaní (HaIK) v didaktike matematiky, fyziky a informatiky. 

 

Otázky na vedenie fakulty (tzv. ústne interpelácie) 

 

I. 

Zatrávnenie plôch v areáli fakulty 

R. Kollár sa opýtal, či sa ráta so zatrávnením plôch v areáli fakulty, ktoré boli dotknuté stavebnými 

prácami v rámci projektu ACCORD.  

 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že podľa uzatvorených zmlúv sú stavebné firmy povinné uviesť 

plochy do pôvodného stavu.  

 

 

Bod č. 6: Informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ 

S. Ševčík z pozície zástupcu fakulty v AS UK informoval, že 26. riadne zasadnutie Akademického 

senátu UK sa konalo dňa 23. novembra 2022. Na zasadnutí: 

• bol schválený Dodatok č. 1 k vnútornému systému kvality vysokoškolského vzdelávania UK, 

• bol prerokovaný materiál Ukazovatele vnútorného systému kvality na UK : Odpočet 

ukazovateľov uvedených v Dlhodobom zámere rozvoja UK na roky 2021 – 2027; materiál 

AS UK vzal na vedomie, 

• boli vyhlásené doplňujúce voľby do ŠRVŠ vo volebných obvodoch LF UK, FiF UK, 

RKCMBF UK + EBF UK a FM UK  na volebné obdobie 2021 – 2024, 

• AS UK vyjadril súhlas s členstvom v Správnej rade UK kandidátov navrhnutých ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, menovite: prof. Martin Kahanec, PhD., prof. RNDr. 

Eugen Kováč, Ph.D., Mgr. Juraj Kotian, PhD., prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.,  

Ing. Ľuboš Lopatka, PhD. Mgr. Fridrich Matejík, Ing. Robert Spišák, PhD., 

• AS UK vyjadril nesúhlas s členstvom v Správnej rade UK kandidátov navrhnutých ministrom 

školstva, vedy, výskumu a športu SR, menovite: doc. Ing. Miroslav Beblavý, PhD., 

• AS UK potvrdil kandidátov na členov Správnej rady UK zvolených na zasadnutí AS UK dňa  

12. 10. 2022, menovite: JUDr. Miroslav Cák, JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM, Mgr.  

Barbara Lášticová, PhD., prof. Ing. Marián Peciar, PhD., JUDr. Marek Samoš, doc. MUDr. 

Andrej Thurzo, PhD., MPH, doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., 

• AS UK potvrdil kandidáta na člena Správnej rady UK zvoleného na zasadnutí AS UK dňa  

12. 10. 2022, Mons. Františka Rábeka, s odkladacou podmienkou do márneho uplynutia 

zákonnej lehoty na vyjadrenie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, 

• AS UK zvolil Borisa Bobáľa (FMFI UK) a Šimona Gabča (PraF UK) za podpredsedov 

Akademického senátu UK za študentskú časť AS UK, 

• AS UK zvolil doc. RNDr. Danu Pardubskú, CSc. (FMFI UK) za predsedníčku Komisie pre 

rozvoj a informačné technológie AS UK a Denisa Filina (FaF UK) za predsedu Komisie pre 

vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK, 

• bola prerokovaná Správa o činnosti Správnej rady UK za rok 2021; správu AS UK zobral na 

vedomie, 

• bolo odročené schválenie Harmonogramu zasadnutí AS UK, predsedníctva a komisií v letnom 

semestri akademického roka 2022/2023 na najbližšie riadne zasadnutie AS UK. 

 

S. Ševčík informoval, že Štatút UK bude schvaľovaný na riadnom zasadnutí AS UK dňa 25.1.2023, 

pričom spoločné zasadnutie komisií AS UK sa uskutoční 14.12.2022 a zasadnutie Predsedníctva 

AS UK sa uskutoční 18.1.2023. 

Návrh Štatútu UK prerokovalo Kolégium rektora UK, vznikla tak verzia 3. Z pripomienok 

dekana a AS boli niektoré zohľadnené, niektoré nie (verzia 3 bola zverejnená v rámci podkladových 

materiálov na zasadnutie AS, zmenené miesta boli farebne vyznačené). V týždni od 5. do 9. 12. 2022 
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sa uskutoční mimoriadne zasadnutie Predsedníctva AS, na ktorom bude prediskutovaná nová verzia 

Štatútu UK. Predseda AS požiadal členov AS, aby udelili Predsedníctvu AS mandát na podanie 

pripomienok k aktuálnej verzii štatútu na zasadnutie komisií AS UK, a to prostredníctvom zástupcov 

fakulty v AS UK (zástupcovia fakulty v AS UK by sa tak mohli oprieť o podporné stanovisko AS). 

O pripomienkach by Predsedníctvo AS informovalo členov AS. Predseda AS v tejto dikcii predniesol 

návrh uznesenia. 

 

Dekan D. Ševčovič uviedol, že vo verzii 3 bola akceptovaná väčšina pripomienok, ktorú podával 

v mene vedenia fakulty a týkala sa prvého oddielu (vzťah rektorátu a fakúlt). Rektor navrhol 

nezaraďovať spätne ustanovenia o právomoci AS UK. Pokiaľ ide o akademické senáty fakúlt, tam je 

otvorenejší. Na mnohých miestach by stačilo dopísať: „podrobnosti stanovuje rokovací poriadok 

AS UK“. Dekan kritizoval rektora za rozsah štatútu, čo rektor implicitne uznal (návrh Štatútu UK má 

56 strán, Štatút STU má 27 strán, Štatút UPJŠ má 17 strán). Dĺžka štatútu je pozostatkom situácie 

z roku 2011, kedy spoločne s prorektorkou pre legislatívu prof. Patakyovou pripravovali štatút (bola 

zásada mať „samonosné predpisy“, teda predpisy preberajúce znenie nadradených predpisov). Rektor 

prisľúbil, že do budúcnosti sa pokúsi vytvoriť konsolidovanejšiu verziu Štatútu UK. 

R. Kysel polemizoval s výhradou o dĺžke navrhnutého Štatútu UK. Situáciu nemožno 

porovnávať s českými vysokými školami, keďže v českom zákone o vysokých školách je zakotvená 

právomoc fakúlt a jej orgánov, v slovenskom zákone o vysokých školách to bolo škrtnuté. Štatút UK 

musí byť preto dlhší. Nesúhlasí s tézou, že štatút má byť krátky, pretože čokoľvek nebude v štatúte 

upravené, budú to upravovať smernice rektora. Súhlasil by v prípade, ak by príslušné vnútorné 

predpisy (napr. o nakladaní s majetkom UK) schvaľoval AS UK. Pripomenul, že na fakulte sa v roku 

2013 tiež štatút skracoval a niektoré ustanovenia sa presunuli do organizačného poriadku fakulty. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že akademické tradície a zvyklosti v ČR sú iné, najmä na 

Univerzite Karlovej (niektoré veci „sa jednoducho nerobia“). Štatút UK sa snaží postihnúť takéto 

situácie. Dá sa existovať aj s dlhším štatútom. Je to otázka pohľadu na vec. 

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že sú dve kľúčové veci, ktoré určujú dĺžku štatútu. Pokiaľ zákon 

o vysokých školách upravuje niektoré veci, nemusia byť v štatúte. Ak zákon o vysokých školách 

ustanovuje, že nejakú skutočnosť má upravovať štatút, tak to musí štatút upravovať. Ďalšia vec je, že 

je ťažké porovnávať technické vysoké školy (sú homogénne) a univerzitné vysoké školy (sú 

heterogénne - štatút „nabobtná“). 

J. Masarik bol taktiež prítomný na zasadnutí Kolégia rektora UK, na ktorom sa rokovalo o novom 

Štatúte UK. Pokiaľ bude diskutované to, čo dostane AS UK do právomoci, je potrebné sa pripraviť 

na ostrejšiu diskusiu a mať pripravené dobré argumenty, prečo by mal o tom AS UK rozhodovať. 

 

Predseda AS zopakoval prednesený návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 27 14 25 0 2 schválené 

 

Uznesenie č. 6: 

Akademický senát FMFI UK poveruje Predsedníctvo AS FMFI UK  

I. 

posúdiť verziu návrhu Štatútu UK, ktorá bola zverejnená po zasadnutí Kolégia rektora UK 

dňa 24. novembra 2022, 

II. 

informovať členov AS FMFI UK o výsledkoch posúdenia a o pripomienkach k Štatútu UK.  

 

Zástupca fakulty v Rade vysokých škôl (RVŠ) J. Masarik informoval, že MŠVVaŠ SR predložilo na 

vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl návrh Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám na rok 2023 a Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám na rok 2023. K návrhom sa budú v nasledujúcich dňoch vyjadrovať rady RVŠ a dňa 

6. decembra 2022 sa uskutoční plenárne zasadnutie RVŠ v Banskej Bystrici. Priamy transfer 

vysokým školám medziročne vzrástol o približne 72 mil. €, celý nárast je o 100 tis. € menší ako 
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valorizácia platov na rok 2022 a valorizácia platov od 1.1.2023 a 1.9.2023 (nárast je teda pohltený 

valorizáciou). Bola zrušená podpora pre špičkové tímy v prvej výzve bývalej Akreditačnej komisie, 

tieto financie sa preradia do podprogramu 077 12 01 („veda“). Ponecháva sa dotácia pre excelentné 

súčasti vysokých škôl (pre FMFI UK by to znamenalo medziročný nárast o približne 500 tis. €), tieto 

prostriedky už nebudú účelovo viazané. Koeficient akreditácie sa znižuje na nulu, financie sú 

preradené do KVIČ (koeficient intenzity výskumnej činnosti). Prof. Martin Kanovský (riaditeľ 

odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl MŠVVaŠ SR) sa vyjadril, že v roku 

2024 bude koncepčne úplne nová metodika (o ktorej však ešte nikto nič nevie). Je potrebné byť 

aktívny, aby budúca metodika bola „rozumná“. 

Do polovice decembra 2022 by mali byť výsledky periodického hodnotenia výskumnej, 

vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Bude nasledovať diskusia, ako sa výsledky 

hodnotenia prejavia v metodike rozpisu dotácií a vo všeobecnosti do financovania vysokých škôl 

a jednotlivých vedných odbor. 

Plénum RVŠ zasadalo dištančne 26. októbra 2022, zaoberalo sa protestným prerušením výučby 

v reakcii na výzvu Slovenskej rektorskej konferencie „Zabráňme kolapsu vysokých škôl na 

Slovensku“. Uznesenie, ktoré RVŠ prijala, bolo v rozpore s tým, čo sa napokon realizovalo. 

 

Dekan D. Ševčovič doplnil, že v ministerskej metodike na rok 2023 sa opätovne použila metodika na 

pridelenie dotácií excelentným súčastiam vysokých škôl (dotácia sa prideľuje ¼ súčastí, v prípade 

FMFI UK boli ako excelentné vyhodnotené fyzikálne a matematické pracoviská, ide o celkovú sumu 

2,65 mil. €). Novinkou je, že pôjde o bežnú dotáciu, ktorú bude možné presunúť do ďalšieho 

kalendárneho roku. Dekan ďalej pripomenul, že z dotácie excelentným súčastiam na rok 2022 boli 

v decembrovej výplate na návrh vedúcich pracovísk priznané odmeny pracovníkom fakulty. 

J. Masarik požiadal T. Vinařa, ktorý upozornil na chyby v nápočte dotácie pre excelentné súčasti 

vysokých škôl, aby mu ich zaslal do 6. decembra 2022 (termín zasadnutia pléna RVŠ). 

R. Kysel sa opýtal, keďže má ísť o neúčelovú dotáciu, či dotáciu pre excelentné súčasti môže 

čerpať aj Rektorát UK. 

Dekan D. Ševčovič odpovedal, že v metodike je jasne napísané, na ktorú súčasť vysokej školy 

má dotácia byť poskytnutá. Neúčelovosť sa týka spôsobu použitia finančných prostriedkov, nebude 

potrebné dokladovať použitie výdavkov z tejto dotácie. 

J. Masarik doplnil, že obava R. Kysela nie je úplne scestná.  

R. Kollár sa opýtal, či z dotácie na excelentné súčasti bude možné financovať len matematické a 

fyzikálne pracoviská, ktoré ministerstvo podporilo. 

Dekan D. Ševčovič reagoval, že interpretácia fakulty je taká, že v rámci fakulty je tieto 

prostriedky možné použiť aj pre iné pracoviská. Napríklad na katedre informatiky pôsobí tím prof. 

Škovieru, ktorý sa zaoberá teóriou grafov, prípadne na matematických katedrách sa zaoberajú 

dátovou vedou („data science“). 

J. Masarik doplnil, že na úrovni fakulty nemožno ísť až na úroveň katedier a výskumných tímov. 

[Dekan D. Ševčovič uviedol, že najlepším príkladom je katedra didaktiky matematiky, fyziky 

a informatiky.] 

 

Delegát fakulty v Študentskej rade vysokých škôl M. Neuschl na zasadnutí AS nebol prítomný. 

 

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

 

 

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

Predseda AS S. Ševčík uviedol, že komisie AS je možné kedykoľvek doplniť, a to aj o nečlenov AS. 

Požiadal predsedov komisií AS a členov AS, aby predložili prípadné návrhy na nových členov. 

 

R. Belanec navrhol za člena Koncepčnej a právnej komisie AS P. Mydlu, ktorý pôsobí ako zástupca 

fakulty v Akademickom senáte UK. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predseda AS predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 27 14 27 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 7: 

Akademický senát FMFI UK volí Mgr. Patricka Mydlu za člena Koncepčnej a právnej  

komisie Akademického senátu FMFI UK. 

 

 

Bod č. 8: Rôzne 

Predseda AS S. Ševčík informoval, že 5. riadne zasadnutie AS je plánované na 23. januára 2023. 

 

 

Bod č. 9: Záver 

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

zasadnutie. Keďže koncom novembra je ešte ďaleko želať príjemné vianočné sviatky, prianie pošle 

členom AS prostredníctvom e-mailu. 

 

Koniec zasadnutia: 15.24 hod. 

 

 

 

 

 

 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

 predseda AS FMFI UK 

 

 
Zapísal: 

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

 

Overili: 

doc. Mgr. Richard Kollár, PhD. 

Mgr. Petra Macková 

 

 
Prílohy: 

1. Prezenčná listina zo 4. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 28.11.2022. 

2. Podmienky na prijatie na štúdium magisterských a doktorandských študijných programov 

uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2023/2024. 


