
Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2012

Činnosť  Akademického  senátu  FMFI  UK  sa  v období  od  1.1.2011  do  30.6.2012  riadila 
príslušnými  ustanoveniami  zákona   č.  131/2002  Z.  z.  o vysokých  školách  a vnútornými 
predpismi UK a FMFI UK.  V hodnotenom období AS prerokoval dokumenty dôležité pre 
plnenie  úloh  fakulty  vyplývajúce  zo  Štatútu  FMFI  UK a z  jej  poslania  vo  vzdelávacom 
procese   vo  všetkých  troch  stupňoch  vysokoškolského  vzdelávania  a  prerokoval  tiež 
personálne návrhy dekana FMFI UK. Senát ďalej organizoval riadne a doplňujúce voľby do 
zamestnaneckej  a študentskej  časti  AS  FMFI  UK a AS  UK a voľby  do  Študentskej  rady 
vysokých škôl v nasledovných termínoch a formách:

1.3.2011:     doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FMFI UK
                    (voľba 1 člena z informatickej sekcie zastupujúceho akademickú obec
                     informatickej sekcie),
18.10.2011:  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FMFI UK
                     (voľba  1 člena z informatickej sekcie zastupujúceho celú zamestnaneckú časť
                     akademickej obce fakulty),
                     doplňujúce voľby do študentskej časti AS FMFI UK (voľba piatich členov AS),
                     riadne voľby do zamestnaneckej časti AS UK (voľba troch členov),
                     riadne voľby do študentskej časti AS UK (voľba dvoch členov),
2.-3.5.2012:  riadne voľby študentskej časti AS FMFI UK (voľba 10 členov AS so začiatkom
                     funkčného obdobia od 1.7.2012, v skutočnosti zvolených 7 členov),
                     riadne voľby do Študentskej rady vysokých škôl.

Ku každým voľbám AS zvolil volebnú komisiu. Všetky voľby prebehli v súlade s platnými 
Zásadami volieb do akademického senátu fakulty a univerzity a boli volebnými komisiami 
vyhlásené za platné. 

Akademický senát FMFI UK pracoval v hodnotenom období zložení:

Zamestnanecká časť: 
A. Blaho (od 19.10.2011), M. Demetrian, R. Ďurikovič, A. Ferko, P. Gombárik, D. Gruska 
(do 7.3.2011), F. Gyarfáš, J. Janáček (od 12.2.2011), I. Košinár, F. Kundracík, I. Melicherčík, 
M. Niepel, M. Pikna, S. Ševčík, D. Ševčovič, L. Šikurová, M. Škoviera, S. Tokár, P. Vilášek, 
T. Vinař (do 31.1.2011), E. Viszus, M. Winczer

Študentská časť: 
Obdobie od 1.1.2011 do 18.10.2011
M. Duník, M. Kotrbčík, J. Krchňavý (do 22.6.2011), M. Lauko, M. Rjaško (do 12.9.2011), 
E.  Rollová,  K.  Škrovinová  (do  20.6.2011),  G.  Szénási,  L.  Trojaková  (do  23.6.2011), 
M. Veselý (do 23.6.2011)

Obdobie od 19.10.2011 do 30.6.2012
M. Duník, S. Griguš, M. Kotrbčík, M. Lauko, M. Macák, P. Paulis, E. Rollová, Ľ. Saloňová, 
G. Szénási, K. Valentín 
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V hodnotenom  období  bol  predsedom  AS  FMFI  UK  D.  Ševčovič.  Podpredsedom  za 
zamestnaneckú  časť  bol  S.  Ševčík  a za  študentskú  časť  do  23.6.2011  L.  Trojaková  a od 
24.10.2011  G.  Szénási  (v  období  od  24.6.2011  do  23.10.2011  bola  funkcia  podpredsedu 
uprázdnená).  Členmi  Predsedníctva  AS  boli  ďalej  R.  Ďurikovič  a P.  Gombárik  za 
zamestnaneckú časť a za študentskú časť najskôr J. Krchňavý (do 22.6.2011) a od 24.10.2011 
K. Valentín.
 
AS rokoval na siedmich riadnych zasadnutiach. Termíny riadnych zasadnutí boli stanovené 
vopred  na  začiatku  príslušného  semestra.  Program  zasadnutí  AS  navrhovali  členovia 
Predsedníctva AS na základe pripravených písomných návrhov dekana  a prodekanov FMFI 
UK, ktoré súviseli s pravidelnými aktivitami fakulty v pedagogickej, vedeckej, hospodárskej 
a organizačnej  oblasti  alebo  podľa  nutnosti  doplniť  časti  AS,  jeho  orgány  a komisie. 
Hlavnými bodmi zasadnutí AS FMFI UK boli:

24.01.2011
Prerokovanie  návrhov  na  obsadenie  funkcií  prodekanov  (schválený  návrh  dekana  doc.  J. 
Boďu,  CSc.  na  vymenovanie  prof.  RNDr.  P.  Kúša,  DrSc.,  prof.  RNDr.  J.  Urbana,  DrSc. 
a Mgr.  T  Vinařa,  PhD.  za  prodekanov).  Prerokovanie  zmien  a doplnkov  v organizačnom 
poriadku  fakulty  (schválené  zriadenie  Centra  projektovej  podpory).  Prerokovanie  zmien 
v štipendijnom poriadku. Prerokovanie návrhov AS k pripravovanej novele ZVŠ. Vyhlásenie 
doplňujúcich volieb (prodekan Vinař sa vzdal členstva v AS z titulu funkcie) na 1.3.2011. 
Prerokovanie návrhov na reakreditáciu študijných programov (zmeny garantov a kogarantov 
z vekových dôvodov).

07.03.2011
Schválenie návrhu dekana na vymenovanie členov Vedeckej rady FMFI UK (z 33 návrhov 
1 návrh nebol schválený). Schválenie zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl SR (schválený 
doc.  RNDr.  J.  Boďa,  CSc.).  Prerokovanie  a schválenie  výročnej  správy AS za  rok  2010. 
Prerokovanie a schválenie zmien v štipendijnom poriadku. 

02.05.2011
Prerokovanie  a schválenie  rozdelenia  mzdových  prostriedkov  pracoviskám fakulty  na  rok 
2011 (návrh dekana schválený). Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS 
(doc. Gruska sa vzdal členstva v AS) a do študentskej časti AS na 18.10.2011. Prerokovanie 
pripomienok k návrhu novely ZVŠ.

24.10.2011
Informácia o výsledkoch doplňujúcich volieb do AS. Informácia Hospodárskej komisie AS 
o priebežnom  stave  čerpania  dotačných  a nedotačných  prostriedkov  za  rok  2011. 
Prerokovanie a schválenie prevádzkových poriadkov ostatných pracovísk fakulty (Centrum 
projektovej podpory, Dekanát, Knižničné a edičné centrum, Vývojové laboratórium a správa 
budov,  Výpočtové  centrum).  Prerokovanie  a schválenie  návrhu  dekana  na  vymenovanie 
prodekana pre postgraduálne  štúdium (v tajnom hlasovaní  schválený prof.  RNDr.  J.  Filo, 
CSc.). Voľba podpredsedu a člena Predsedníctva AS FMFI UK zastupujúcich študentskú časť 
AS (v tajnom hlasovaní zvolený za podpredsedu AS G. Szénási, za člena predsedníctva K. 
Valentín).  Mgr. R. Kysel bol na návrh predsedu AS ustanovený do funkcie tajomníka AS 
FMFI  UK.  Prerokovanie  návrhu  prodekanky  Pardubskej  na  výšku  školného  a vybraných 
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poplatkov pre akademický rok 2012/13 a schválenie zmien v kritériách pre prijímacie konanie 
na magisterské štúdium pre akademický rok 2012/13.

05.03.2012
Prerokovanie a schválenie zmien v organizačnom poriadku fakulty (návrh dekana na spojenie 
didaktických pracovísk na fakulte v dvoch variantoch: vytvorenie jednotnej Katedry didaktiky 
matematiky,  fyziky  a informatiky  alebo  vytvorenie  Katedry  didaktiky  matematiky 
a informatiky  a ponechanie  oddelenia  didaktiky  fyziky  na  Katedre  teoretickej  fyziky 
a didaktiky fyziky, obe možnosti neschválené). Prerokovanie a schválenie zmien v metodike 
delenia financií (návrh dekana schválený). Hodnotiaca správa o doktorandskom štúdiu za rok 
2011. Doplnenie komisií AS členmi študentskej časti AS (schválenie Disciplinárnej komisie 
fakulty pre študentov v zložení: Pardubská, Matejčík, Kostyrko, Ďurikovič, Duník, Rollová, 
Candráková, Heribanová, schválenie doplnenia Pedagogickej komisie AS o K. Valentína).

02.04.2012
Prerokovanie  a schválenie  rozdelenia  dotácie  pracoviskám FMFI UK na rok 2012 (podľa 
metodiky  schválenej  v  AS  dňa  5.3.2012,  návrh  dekana  schválený).  Vyhlásenie  volieb 
zástupcu študentov do Študentskej rady vysokých škôl a vyhlásenie riadnych volieb členov 
študentskej  časti AS FMFI UK pre funkčné obdobie 2012 – 2014.

28.05.2012
Prerokovanie a schválenie kritérií pre prijímacie konanie na FMFI UK pre akademický rok 
2013/2014 (schválené). Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty za 
rok 2011 (schválené). Návrh štruktúry príjmov a čerpania dotačných finančných prostriedkov 
na  rok  2012  (schválené).  Otázky  členov  AS  na  dekana  a členov  Vedenia  FMFI  UK 
(interpelácie  na  dekana:  spracovanie  Výročnej  správy  o činnosti  fakulty  za  rok  2011, 
opätovné  deklarovanie  požiadavky  právnej  subjektivity  fakúlt,  problém  financovania 
novoprijatých  doktorandov).  Prerokovanie  a schválenie  zmien  v Rokovacom  poriadku  AS 
FMFI UK a v Zásadách volieb do akademického senátu fakulty a univerzity (Rozsiahlejšie 
zmeny a úpravy v oboch interných dokumentoch, najmä v Rokovacom poriadku AS v rámci 
jeho Dodatku č. 1. – zriadenie Mandátovej komisie AS, zvukový záznam z rokovania AS a 
iné. Dodatok č.1 k Rokovaciemu poriadku AS a Dodatok č.1 k Zásadám volieb do AS boli 
schválené.). Vyhlásenie doplňujúcich volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS.

Pred zasadnutiami AS pravidelne rokovala študentská časť AS FMFI UK. Na rokovaniach 
členovia  posudzovali  návrhy  dekana  a prodekanov  fakulty,  pripravovali  organizačné 
zabezpečenie  riadnych  a doplňujúcich  volieb  do  senátu  a pripravovali  návrhy  pre  stále 
komisie AS. Členovia ŠKAS sa aktívne zapojili do organizácie Beánie matfyzákov, úspešný 
bol Vianočný matfyzácky punč. Začali  realizovať sériu prednášok s názvom MatFyz je In, 
propagovali  fakultu cez sociálne siete a na svojej webstránke vydali  pre nových študentov 
brožúrku QuickStart Guide (Príručka pre novoprijatých Matfyzákov).

V r.  2011  pracovali  štyri  komisie  AS  FMFI  UK:  hospodárska,  koncepčná,  mzdová 
a pedagogická. V r. 2012 boli 2 členovia mzdovej komisie AS navrhnutí do mzdovej komisie 
dekana a Mzdová komisia AS FMFI UK bola zrušená ako zbytočná. Koncepčná komisia bola 
premenovaná  na  Koncepčnú  a právnu  komisiu  AS FMFI  UK a zriadená  bola  Mandátová 
komisia AS FMFI UK, ktorej hlavnou úlohou je posudzovať splnenie kritérií  pre členstvo 
zamestnancov a študentov fakulty v jej akademickej obci a rozhodovať sporné prípady (Na 
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členstvo v akademickej obci fakulty sa okrem iných práv viaže aj právo voliť a byť volený do 
orgánov akademickej samosprávy FMFI UK a UK.) Predsedom koncepčnej a právnej komisie 
bol D. Ševčovič a od 28.5.2012 I. Košinár, počas celého hodnoteného obdobia bol predsedom 
hospodárskej komisie S. Ševčík, pedagogickej komisie R. Ďurikovič a po zriadení mandátovej 
komisie bol za jej predsedu zvolený 28.5.2012 J. Janáček. V každej komisii boli zástupcovia 
študentov  a taktiež  nečlenovia  AS,  ktorí  majú  skúsenosti  v danej  oblasti  a boli  pre  prácu 
komisií  a posudzovaní  návrhov  pre  rokovanie  AS  prínosní.  V budúcnosti  musia  zásadné 
návrhy  dekana  a prodekanov  predložených  na  rokovanie  AS  najskôr  prechádzať  cez 
posúdenie v komisiách.

Dňa 18.10.2011 sa uskutočnili  riadne  voľby zástupcov zamestnaneckej  a študentskej  časti 
akademickej obce fakulty do AS UK. Právoplatne boli zvolení: prof. RNDr. Anna Zuzana 
Dubničková, DrSc., doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., Bc. 
G. Szénási a Mgr. Peter Paulis.

Zástupcami FMFI UK v Rade vysokých škôl boli v hodnotenom období prof. RNDr. J. Filo, 
CSc. a od 7.3.2011 doc. RNDr. J. Boďa, CSc. V budúcnosti bude prínosné, aby zástupcovia 
fakulty v AS UK a zástupca fakulty v RVŠ navštevovali pravidelnejšie zasadnutia AS FMFI 
UK, pretože môžu obohatiť informácie členov senátu o rokovaniach orgánov, do ktorých ich 
AS alebo akademická obec fakulty delegovali. 

Zástupcami študentov fakulty v Študentskej rade vysokých škôl boli v hodnotenom období 
Mgr. Kristián Valentín a od 3.5.2012 Bc. Gábor Szénási.

Predseda  AS  FMFI  UK  a podpredseda  AS  FMFI  UK  za  študentskú  časť  sa  pravidelne 
zúčastňovali  na  zasadnutiach  Vedenia  FMFI  UK.  Predseda  AS  FMFI  UK  sa  taktiež 
pravidelne zúčastňoval zasadnutí Kolégia dekana FMFI UK.

Predsedníctvo  AS  vyslovuje  poďakovanie  všetkým  členom  akademického  senátu  a jeho 
komisií za prácu, ktorú vykonali od 1.1.2011 do 30.6.2012 v prospech fakulty.

V Bratislave 8.10.2012

Za Predsedníctvo AS FMFI UK:

      doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v. r.
         podpredseda AS FMFI UK
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