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________________________________________________________________________________ 

Bratislava  14.06.2022 

 

Z á p i s n i c a  

z ustanovujúceho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK 

dňa 13. 06. 2022 v posluchárni C 
 

Prítomní členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Antalic, Bokes (do 13.48 hod.), Černeková, Filo (do 13.51 hod.), Janáček, Kubáček, Kundracik (od  

13.55 hod.), Mačaj, Mókus, Pardubská, Plecenik, Pukancová, Sýkora, Ševčík, Tokár, Tomášková (od 

13.15 hod.), Winczer 

študentská komora  

Belanec, Csiba (od 14.05 hod.), Hollý, Turiničová 

Ospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

Kollár, Rosa, Vinař 

študentská komora  

Bobáľ, Goga, Macková, Rusnák, Žilková 

 

Neospravedlnení členovia AS: 

zamestnanecká komora  

--- 

študentská komora  

Nosek 

 

Pozvaní hostia: (podľa čl. 3 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK) 

Kysel (predseda zamestnaneckej volebnej komisie, zástupca fakulty v AS UK a tajomník AS FMFI UK) 

Belanec (predseda študentskej volebnej komisie) 

Kožehubová, Ondrášková (členovia Mandátovej komisie AS) 

Ševčovič (dekan FMFI UK), Rostás (prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium) 

 

Hostia: 
(podľa prezenčnej listiny) 

 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie. 

3. Informácia predsedov volebných komisií o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do  

Akademického senátu FMFI UK. 
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4. Správa Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK o overení platnosti voľby  

členov Akademického senátu FMFI UK. 

5. Voľba predsedu Akademického senátu FMFI UK. 

6. Voľba podpredsedov Akademického senátu FMFI UK. 

7. Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK. 

8. Voľba predsedov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK. 

9. Voľba členov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK: 

9a. voľba členov Mandátovej komisie AS FMFI UK, 

9b. voľba členov Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK, 

9c. voľba členov Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK, 

9d. voľba členov Pedagogickej komisie AS FMFI UK. 

10. Rôzne. 

11. Záver. 

 

Začiatok zasadnutia:  13.04 hod. 

 

 

K bodu 1: Otvorenie 

Ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu FMFI UK v 10. volebnom období (2022 – 2023) 

podľa čl. 4 ods. 3 Rokovacieho poriadku AS otvoril a viedol predseda odstupujúcej Mandátovej 

komisie AS J. Janáček (ďalej len „predsedajúci“). Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 

18 členov AS, pričom študentská komora AS nie je uznášaniaschopná. 

 

Predsedajúci J. Janáček privítal prítomných novozvolených členov akademického senátu a 

pozvaných hostí. Pripomenul, že ustanovujúce zasadnutie Akademického senátu FMFI UK sa koná 

s pevne stanoveným programom uvedeným v čl. 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS. Program 

ustanovujúceho zasadnutia nie je možné meniť a dopĺňať, jeho program sa neschvaľuje. Oproti 

minulosti do programu ustanovujúceho zasadnutia pribudla voľba členov stálych komisií AS. 

 

Predsedajúci J. Janáček novozvolených členov AS oboznámil s organizačnými záležitosťami 

priebehu zasadnutí AS (overovatelia zápisnice, volebná komisia ako pracovná komisia zasadnutia pre 

vykonanie tajných hlasovaní, spôsoby hlasovania na zasadnutiach AS - verejné alebo tajné, číslovanie 

hlasovaní, evidencia verejných hlasovaní na hlasovacom hárku). 

 

 

K bodu 2: Voľba overovateľov zápisnice a volebnej komisie 

Za overovateľov zápisnice boli Mandátovou komisiou AS navrhnutí S. Antalic a R. Belanec. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

1 18 10 17 0 1 schválené 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice doc. Mgr. Stanislava 

Antalica, PhD. a Bc. Róberta Belanca. 

 

Za členov volebnej komisie boli predsedajúcim navrhnutí Z. Kubáček (predseda), J. Pukancová 

a R. Belanec. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

2 18 10 17 0 1 schválené 
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Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK volí volebnú komisiu v zložení doc. RNDr. Zbyněk Kubáček, CSc. 

(predseda), Mgr. Júlia Pukancová, PhD. a Bc. Róbert Belanec. 

 

 

K bodu 3: Informácia predsedov volebných komisií o priebehu a výsledkoch  

  riadnych volieb do Akademického senátu FMFI UK 

Predseda zamestnaneckej volebnej komisie R. Kysel predniesol krátku ústnu informáciu o priebehu 

a výsledkoch riadnych volieb do zamestnaneckej komory AS na funkčné obdobie od 1. júna 2022, 

ktoré sa uskutočnili v dňoch 11. a 12. mája 2022. Z celkového počtu 257 oprávnených voličov - 

členov zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty sa volieb zúčastnilo 166 voličov (volebná 

účasť 64,6 %). Predseda zamestnaneckej volebnej komisie následne predstavil členov 

zamestnaneckej komory AS zvolených za celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty a 

zvolených za jednotlivé volebné obvody. 

 

Zvolení členovia zamestnaneckej komory AS si z rúk podpredsedníčky Mandátovej komisie AS 

Ľ. Kožehubovej prevzali osvedčenia o zvolení za členov Akademického senátu FMFI UK. 

 

Predseda študentskej volebnej komisie R. Belanec predniesol krátku ústnu informáciu o priebehu a 

výsledkoch riadnych volieb do študentskej komory AS na funkčné obdobie od 1. júna 2022, ktoré sa 

uskutočnili elektronickou formou v dňoch 11. a 12. mája 2022. Z celkového počtu 1270 oprávnených 

voličov - študentov fakulty sa volieb zúčastnilo 220 voličov. Predseda študentskej volebnej komisie 

následne predstavil zvolených členov študentskej komory AS. Z volieb vznikli aj dvaja náhradníci. 

 

Zvolení členovia študentskej komory AS si z rúk podpredsedníčky Mandátovej komisie AS 

Ľ. Kožehubovej prevzali osvedčenia o zvolení za členov Akademického senátu FMFI UK. 

 

(Na zasadnutie prišla S. Tomášková, čím sa počet prítomných členov AS zvýšil na 19.) 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúci J. Janáček predniesol návrh uznesenia. 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

3 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 3: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie informáciu predsedov volebných komisií 

o priebehu a výsledkoch riadnych volieb do oboch komôr Akademického senátu FMFI UK 

konaných v dňoch 11. a 12. mája 2022. 

 

 

K bodu 4: Správa Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK o overení 

  platnosti voľby členov Akademického senátu FMFI UK 

Predsedajúci J. Janáček z titulu predsedu Mandátovej komisie AS podľa čl. 29 Zásad volieb do AS 

predniesol v mene komisie správu o overení platnosti voľby členov Akademického senátu FMFI UK. 

Konštatoval, že Mandátová komisia AS neobdržala od členov akademickej obce fakulty námietky 

k priebehu riadnych volieb do príslušnej komory AS alebo zneniu zápisníc volebných komisií. 

Taktiež z vlastnej činnosti Mandátovej komisie AS nevyplynuli dôvodné pochybnosti o platnosti 

riadnych volieb do oboch komôr AS. Mandátová komisia AS preto prijala uznesenia, ktorými overila 

platnosť riadnych volieb do oboch komôr AS a vydala zvoleným členom AS osvedčenia o zvolení. 

 

Do rozpravy sa nikto neprihlásil. Predsedajúci J. Janáček predniesol návrh uznesenia. 
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č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

4 19 10 19 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie správu Mandátovej komisie Akademického 

senátu FMFI UK o overení platnosti voľby členov Akademického senátu FMFI UK zvolených 

v riadnych voľbách do príslušnej komory Akademického senátu FMFI UK konaných v dňoch 

11. a 12. mája 2022. 

 

 

K bodu 5: Voľba predsedu Akademického senátu FMFI UK 

Predsedajúci J. Janáček vyzval členov AS na podávanie návrhov kandidátov na predsedu AS. 

 

D. Pardubská navrhla S. Ševčíka, ktorý vo funkcii predsedu AS pôsobil v predchádzajúcom 

volebnom období AS. S. Ševčík vyjadril ústny súhlas s kandidatúrou. 

T. Plecenik sa pripojil k návrhu na kandidatúru S. Ševčíka. Uviedol, že aktuálne volebné 

obdobie AS bude náročnejšie a nie je preto priestor na „experimenty“. Predsedom AS by mal byť 

skúsený človek, čo S. Ševčík spĺňa. 

 

Predsedajúci J. Janáček informoval, že voľba predsedu AS je dvojkolová (v prvom kole je na zvolenie 

potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov AS, t. j. 16 hlasov, v druhom kole je na 

zvolenie potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov AS). 

 

Prebehlo I. kolo voľby predsedu AS. Výsledky tajného hlasovania vyhlásil predseda volebnej komisie 

Z. Kubáček. 

Tajné hlasovanie č. 1 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 18 0 1 19 16 

 

Uznesenie č. 5: 

Akademický senát FMFI UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. za 

predsedu Akademického senátu FMFI UK. 

 

Predsedajúci J. Janáček zablahoželal S. Ševčíkovi k zvoleniu do funkcie predsedu AS a poprial mu 

veľa „pevných nervov“ do nastávajúceho obdobia. 

 

S. Ševčík sa poďakoval členom AS za prejavenú dôveru.  

 

 

K bodu 6: Voľba podpredsedov Akademického senátu FMFI UK 

Predsedajúci J. Janáček konštatoval, že študentská komora AS nie je uznášaniaschopná (na zasadnutí 

boli z celkového počtu 10 členov študentskej komory AS prítomní 3 členovia). Voľba podpredsedu 

AS za študentskú komoru sa preto uskutoční na najbližšom zasadnutí AS. 

 

Predsedajúci J. Janáček vyzval členov zamestnaneckej komory AS na podávanie návrhov kandidátov 

na funkciu podpredsedu AS. 

 

S. Ševčík navrhol M. Mačaja, ktorý bol členom AS v predchádzajúcom volebnom období a pozná 

pomery a procedúry v AS. M. Mačaj vyjadril ústny súhlas s kandidatúrou. 
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Prebehlo I. kolo voľby podpredsedu AS za zamestnaneckú komoru. Výsledky tajného hlasovania 

vyhlásil predseda volebnej komisie Z. Kubáček. 

Tajné hlasovanie č. 2 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1. doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD. 14 0 2 16 11 

 

Uznesenie č. 6: 

Zamestnanecká komora Akademického senátu FMFI UK tajným hlasovaním volí doc. RNDr. 

Martina Mačaja, PhD. za podpredsedu Akademického senátu FMFI UK. 

 

Predsedajúci J. Janáček zablahoželal M. Mačajovi k zvoleniu do funkcie podpredsedu AS. 

 

 

K bodu 7:   Voľba podpredsedu Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK 

Predsedajúci J. Janáček opätovne konštatoval, že študentská komora AS nie je uznášaniaschopná (na 

zasadnutí boli z celkového počtu 10 členov študentskej komory AS prítomní 3 členovia). Voľba 

podpredsedu študentskej komory AS sa uskutoční na najbližšom zasadnutí AS alebo na samostatnom 

zasadnutí študentskej komory AS. 

 

 

K bodu 8: Voľba predsedov stálych komisií Akademického senátu FMFI UK 

Predseda Mandátovej komisie AS Janáček vyzval členov AS na podávanie návrhov kandidátov na 

funkcie predsedov stálych komisií AS (Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS, Koncepčná a právna 

komisia AS, Mandátová komisia AS, Pedagogická komisia AS). 

 

S. Ševčík na funkciu predsedu Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS navrhol T. Plecenika, ktorý 

funkciu predsedu vykonával v predchádzajúcom volebnom období. T. Plecenik vyjadril ústny súhlas 

s kandidatúrou. 

 

S. Ševčík na funkciu predsedu Mandátovej komisie AS navrhol J. Janáčka, ktorý funkciu predsedu 

vykonával v predchádzajúcom volebnom období. J. Janáček vyjadril ústny súhlas s kandidatúrou. 

 

S. Ševčík na funkciu predsedu Koncepčnej a právnej komisie AS navrhol T. Vinařa, ktorý z dôvodu 

dlhodobého pracovného pobytu v zahraničí bol z ustanovujúceho zasadnutia ospravedlnený, avšak 

vyjadril písomný súhlas s kandidatúrou. 

 

S. Ševčík na funkciu predsedu Pedagogickej komisie AS navrhol D. Pardubskú, ktorá vyjadrila ústny 

súhlas s kandidatúrou. 

 

Prebehlo I. kolo voľby predsedov stálych komisií AS. Výsledky tajného hlasovania vyhlásil predseda 

volebnej komisie Z. Kubáček. V každom z tajných hlasovaní volebná komisia vyhodnotila tri 

hlasovacie lístky ako neplatné. 

Tajné hlasovanie č. 3 

(predseda Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS) 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1. doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. 16 0 0 19 16 
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Tajné hlasovanie č. 4 

(predseda Mandátovej komisie AS) 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1. RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. 16 0 0 19 16 

Tajné hlasovanie č. 5 

(predseda Koncepčnej a právnej komisie AS) 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1. doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD. 16 0 0 19 16 

 

 

Tajné hlasovanie č. 6 

(predseda Pedagogickej komisie AS) 

meno a priezvisko za proti zdržal sa prítomných kvórum 

1. doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. 16 0 0 19 16 
 

 

Uznesenie č. 7: 

Akademický senát FMFI UK tajným hlasovaním 

a) volí doc. RNDr. Tomáša Plecenika, PhD. za predsedu Komisie pre hospodárenie a rozvoj 

Akademického senátu FMFI UK, 

b) volí RNDr. Jaroslava Janáčka, PhD. za predsedu Mandátovej komisie Akademického  

senátu FMFI UK, 

c) volí doc. Mgr. Tomáša Vinařa, PhD. za predsedu Koncepčnej a právnej komisie  

Akademického senátu FMFI UK, 

d) volí doc. RNDr. Danu Pardubskú, CSc. za predsedníčku Pedagogickej komisie  

Akademického senátu FMFI UK. 

 

(Zo zasadnutia sa z dôvodu účasti na obhajobe dizertačnej práce ospravedlnili P. Bokes a J. Filo, 

čím sa počet prítomných členov AS znížil na 17.) 

 

(Na zasadnutie prišiel F. Kundracik, čím sa počet prítomných členov AS zvýšil na 18.) 

 

 

K bodu 9: Voľba členov Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK 

Predsedajúci J. Janáček pripomenul, že Mandátová komisia AS má šesť členov, z ktorých štyria 

členovia zastupujú jednotlivé volebné obvody utvárané pre voľby do zamestnaneckej komory AS a 

dvaja členovia zastupujú študentskú časť akademickej obce fakulty. 

 

J. Janáček navrhol za členov Mandátovej komisie AS P. Bokesa (volebný obvod Matematika), 

R. Kysela (volebný obvod Fyzika, nečlen AS), Ľ. Kožehubovú (volebný obvod Ostatné pracoviská, 

nečlen AS), B. Bobáľa a V. Turiničovú (študentská časť akademickej obce fakulty). Z titulu predsedu 

komisie zastupuje volebný obvod Informatika.  

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

5 18 10 18 0 0 schválené 
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Uznesenie č. 8: 

Akademický senát FMFI UK volí 

doc. Mgr. Pavla Bokesa, PhD., 

Bc. Borisa Bobáľa, 

Mgr. Ľubomíru Kožehubovú, 

RNDr. Róberta Kysela, PhD. a 

Mgr. Veroniku Turiničovú  

za členov Mandátovej komisie Akademického senátu FMFI UK. 

 

Predseda J. Janáček sa poďakoval doterajším členom Mandátovej komisie AS, ktorým okamihom 

zvolenia novej Mandátovej komisie AS skončilo ich funkčné obdobie, za spoluprácu počas celého 

uplynulého 9. volebného obdobia AS (2018 - 2022). 

 

Predsedajúci J. Janáček informoval, že členovia AS svoj záujem o členstvo v stálych komisiách mohli 

prejaviť zapísaním sa do hárku, ktorý sa nachádzal pri prezenčnej listine (ospravedlnení členovia AS 

svoj záujem o členstvo v komisii uviedli v e-mailovej komunikácii). Následne dal hlasovať o voľbe 

členov Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS, Koncepčnej a právnej komisie AS a Pedagogickej 

komisie AS. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

6 18 10 18 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 9: 

Akademický senát FMFI UK volí 

doc. Mgr. Stanislava Antalica, PhD., 

doc. Ing. Maroša Gregora, PhD., 

doc. Mgr. Richarda Kollára, PhD. a 

Mgr. Ladislava Mókusa, 

doc. RNDr. Danu Pardubskú, CSc. a 

doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. 

za členov Komisie pre hospodárenie a rozvoj Akademického senátu FMFI UK. 

 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

7 18 10 18 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 10: 

Akademický senát FMFI UK volí 

Bc. Róberta Belanca, 

Bc. Borisa Bobáľa, 

RNDr. Jaroslava Janáčka, PhD., 

doc. RNDr. Zbyňka Kubáčka, CSc., 

RNDr. Róberta Kysela, PhD. a 

doc. RNDr. Sebastiána Ševčíka, CSc. 

za členov Koncepčnej a právnej komisie Akademického senátu FMFI UK. 

 

 



8/9 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa výsledok 

8 18 10 18 0 0 schválené 

 

Uznesenie č. 11: 

Akademický senát FMFI UK volí 

Mgr. Dominika Hollého, 

doc. RNDr. Františka Kundracika, CSc., 

Mgr. Júliu Pukancovú, PhD., 

Mgr. Samuela Rosu, PhD. a 

Patrika Rusnáka, 

doc. RNDr. Ivana Sýkoru, PhD. a 

RNDr. Michala Winczera, PhD. 

za členov Pedagogickej komisie Akademického senátu FMFI UK. 

 

 

K bodu 10: Rôzne 

J. Janáček z titulu predsedu Mandátovej komisie AS pripomenul členom študentskej komory AS, 

ktorí v aktuálnom akademickom roku končia štúdium a podali si prihlášku na nadväzujúci stupeň 

štúdia, aby nezabudli požiadať o pozastavenie svojho členstva v AS na príslušnom tlačive, inak im 

členstvo v AS zanikne z dôvodu zániku členstva v akademickej obci fakulty. Členov zamestnaneckej 

komory AS upozornil, že členstvo v akademickej obci fakulty zaniká pri znížení pracovného úväzku 

(materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka nespôsobujú zánik členstva v akademickej obci 

fakulty). V prípade zániku mandátu niektorého člena AS nastúpi na jeho miesto náhradník alebo, ak 

nie je náhradník, konajú sa doplňujúce voľby. 

J. Janáček ďalej členov AS oboznámil so štruktúrou senátnych hromadných e-mailových adries. 

 

(Na zasadnutie prišiel M. Csiba, čím sa počet prítomných členov AS zvýšil na 19.) 

 

Dekan D. Ševčovič poďakoval J. Janáčkovi za vedenie ustanovujúceho zasadnutia AS a za jeho 

zdarný priebeh. Zablahoželal S. Ševčíkovi k (znovu)zvoleniu do funkcie predsedu AS, ako aj všetkým 

zvoleným funkcionárom AS (podpredsedovi AS, predsedom komisií AS) a členom komisií AS. 

Zaželal im veľa úspechov pri ich pôsobení a vyjadril prianie, aby spolupráca medzi AS a vedením 

fakulty bola konštruktívna. 

 

Predseda AS S. Ševčík sa poďakoval predsedovi Mandátovej komisie AS J. Janáčkovi, členom 

Mandátovej komisie AS a tajomníkovi AS R. Kyselovi za organizáciu ustanovujúceho zasadnutia. 

V nasledujúcom akademickom roku čaká AS niekoľko dôležitých vecí, ktoré vyplývajú z novely 

zákona o vysokých školách a znenia nového Štatútu UK, ktorý sa pripravuje. Všetkým členom AS 

zaželal veľa úspechov pri ich pôsobení v AS a jeho orgánoch. Zasadnutia AS sa budú konávať 

v posluchárni C. Podľa Rokovacieho poriadku AS sú pozvánka a podkladové materiály posielané 

sedem dní vopred. Pred riadnymi zasadnutiami AS sa konávajú zasadnutia komisií AS, ktoré 

podkladové materiály predrokujú a dajú k nim pripomienky. AS čaká úloha schváliť nové vnútorné 

predpisy fakulty, keďže doterajšie vnútorné predpisy fakulty sa novelou zákona o vysokých školách 

rušia k 31. augustu 2023 (bude to náročné obdobie trvajúce jeden aj štvrť roka). AS sa bude musieť 

sústrediť aj na pripomienkovanie nového Štatútu UK (rektor UK na všetkých fórach vrátane volieb 

kandidáta na rektora deklaroval, že zachová akademické senáty fakúlt, vedecké rady fakúlt 

a disciplinárne komisie fakúlt pre študentov, a to s právomocami limitne blízkymi súčasnému stavu). 

Na záver vystúpenia sa S. Ševčík opätovne členom AS poďakoval za prejavenú dôveru, aby pôsobil 

vo funkcii predsedu AS do augusta 2023. Je predpoklad, že v závere budúceho akademického roka 

(v letných mesiacoch) sa uskutočnia riadne voľby do oboch komôr AS, bude to však záležitosťou 

prechodných ustanovení nového Štatútu UK. 
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K bodu 11: Záver 

Predsedajúci J. Janáček sa poďakoval prítomným členom akademického senátu a hosťom za účasť 

ukončil ustanovujúce zasadnutie. Spoločne s predsedom AS S. Ševčíkom pozvali členov AS a hostí 

zasadnutia na malé občerstvenie. 

 

 

Koniec zasadnutia:  14.14 hod. 

 

 

 

 

 

RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 

predsedajúci ustanovujúceho zasadnutia predseda AS FMFI UK 

 

 

 
Zapísal: 

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

 

 

Overili: 

doc. Mgr. Stanislav Antalic, PhD. 

Bc. Róbert Belanec 

 


