Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.07.2017 do 31.05.2018
(8. volebné obdobie 2014-2018)
Činnosť AS FMFI UK sa v období od 01.07.2017 do 31.05.2018 riadila príslušnými
ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov
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 štúdia.
Členovia akademickej obce (AO) FMFI UK významne participovali na aktivitách
Akademického senátu UK. Funkciu predsedu AS UK vykonáva prof. RNDr. Daniel Ševčovič,
DrSc., člen AS FMFI UK, ktorý bol do tejto funkcie zvolený na ustanovujúcom zasadnutí
AS UK dňa 02.12.2015. Stále komisie AS UK majú dôležité postavenie v činnosti senátu,
pretože navrhujú schvaľovacie stanoviská pre rokovania pléna AS UK. Vo Finančnej komisii
AS UK pôsobili doc. RNDr. Ján Boďa, CSc. a doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. V Komisii
pre rozvoj a informačné technológie AS UK pracovali RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. (nečlen
AS UK), prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a Mgr. Marek Pleva. Členom Komisie pre
vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK bol Mgr. Marek Pleva. V Pedagogickej
a vedeckej komisii AS UK pracovali doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (nečlen AS UK),
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. a Bc. Askar Gafurov. Vo Volebnej a mandátovej komisii
AS UK je členom doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (podpredseda komisie). Vo funkcii
tajomníka AS UK RNDr. Róbert Kysel, PhD. (súčasne aj tajomník AS FMFI UK) významne
prispieval k organizácii zasadnutí AS UK a najmä v legislatívnej príprave predkladaných
materiálov pre rokovania Predsedníctva AS UK a pléna AS UK.
Trvalou úlohou AS FMFI UK je posudzovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov
fakulty navrhovaných dekanom a schvaľovanie predpisov AS, ktorými sa riadi vnútorný život
senátu.
Najdôležitejším návrhom dekana, ktorý prerokoval AS, bolo schvaľovanie Dodatku č. 6
k Organizačnému poriadku FMFI UK, v ktorom bol implementovaný návrh dekana na
vytvorenie Katedry didaktiky FMFI UK zlúčením oddelení didaktiky na KAGDM, KTFDF
a celej KZVI FMFI UK.
Funkčné obdobie členov zamestnaneckej komory AS (ZKAS) a časti ŠKAS FMFI UK
končí 31. mája 2018. Preto druhou najvýznamnejšou udalosťou v živote senátu a fakulty boli
riadne voľby do oboch komôr senátu, v ktorých bolo kreované nové zloženie AS FMFI UK na
9. volebné obdobie rokov 2018-2022.
Dekan a vedenie fakulty dôraznejšie dbali na systematické plánovanie rozvoja fakulty
definované v Dlhodobom zámere rozvoja FMFI UK na obdobie 2016-2024. AS FMFI UK
posudzoval vyhodnotenie konkretizácie DZ za rok 2017 a schvaľoval Konkretizáciu DZ
rozvoja FMFI UK na rok 2018.
Hodnotené obdobie možno charakterizovať aj ako obdobie úpravy viacerých vnútorných
predpisov fakulty a AS vo forme dodatkov, ktoré boli vyvolané úpravami nadradených
vnútorných predpisov UK a taktiež doterajšími skúsenosťami v aplikácii predpisov v praxi.
V tejto súvislosti možno spomenúť nové znenie Poriadku voľby kandidáta na dekana,
Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK, Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku
AS FMFI UK, Dodatok č. 5 k Štipendijnému poriadku FMFI UK, Dodatok č. 4 k Študijnému
poriadku FMFI UK a Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné
katedry. Výročná správa o hospodárení FMFI UK a Výročná správa o činnosti FMFI UK,
rozpočet fakulty, kritériá prijímacieho konania a návrhy školného a poplatkov spojených
so štúdiom patria k pravidelným agendám senátnych komisií a zasadnutí pléna AS.
Na každom zasadnutí AS bol zaradený bod zameraný na informácie vedenia fakulty a otázky
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na vedenie fakulty a bod zameraný na informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.
V zápisniciach zo zasadnutí AS sú informácie o týchto bodoch rokovania obvykle podrobne
uvedené a prispievajú tak k informovaniu všetkých členov akademickej obce fakulty
o aktuálnych strategických a operatívnych aktivitách fakulty.
Pravidelnou agendou Predsedníctva AS FMFI UK a pléna AS je vyhlásenie a organizačné
zabezpečenie riadnych a doplňujúcich volieb do samosprávnych orgánov akademickej obce
UK a fakulty. 25.10.2017 sa konali doplňujúce voľby do ŠKAS FMFI UK. Riadne voľby do
ZKAS a ŠKAS FMFI UK sa konali 16.-17.05.2018.
Rekapitulácia volebných výsledkov v doplňujúcich voľbách do ŠKAS FMFI UK, v riadnych voľbách do ZKAS a ŠKAS FMFI UK a zmeny v zložení uvedených samosprávnych
orgánov v hodnotenom období.
Doplňujúce voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do
31.05.2018
Voľby sa konali 25.10.2017. V ŠKAS zaniklo členstvo M. Slobodovej (13.10.2017). V tejto
skupine zástupcov študentov v AS nebol ďalší náhradník, preto podľa Zásad volieb do AS
FMFI UK predsedníctvo AS vyhlásilo doplňovacie voľby na uvoľnený mandát. Voľby riadila
volebná komisia v zložení A. Štefunko (predseda), Z. Halgašová, A. Badík, S. Žákovičová.
Kandidovali dvaja študenti: Dominik Bujna (76 hlasov) a Martina Ježovičová. (17 hlasov).
Členom AS sa stal D. Bujna, M. Ježovičová sa stala náhradníčkou. Zoznam voličov
oprávnených hlasovať obsahoval 1 455 študentov, hlasovalo 94 študentov.
Riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie
od 01.06.2018 do 31.05.2022 a Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie
od 01.06.2018 do 31.05.2020
Funkčné obdobie všetkých členov ZKAS a piatim členom ŠKAS končí 31.05.2018. AS FMFI
UK vyhlásil riadne voľby do oboch komôr senátu dňa 26.03.2018 na svojom 22. riadnom
zasadnutí. Riadne voľby sa konali 16.-17.05.2018.
Riadne voľby do ZKAS riadila volebná komisia v zložení R. Ďurikovič (predseda), E. Viszus
(podpredseda), J. Činčura, P. Guba, K. Holý, R. Ostertág a A. Zahoranová.
V jednotlivých volebných obvodoch kandidovalo:
VO Matematika: 10 kandidátov (KAGDM-3, KAMŠ-4, KMANM-3),
VO Fyzika: 12 kandidátov (KAFZM-2, KEF-4, KJFB-4, KTFDF-2),
VO Informatika: 8 kandidátov (KAI-4, KI-3, KZVI-1),
VO Podporné katedry: 2 kandidáti (KJP-2).
V zozname voličov bolo zapísaných 250 voličov, z toho vo VO Matematika 70, VO Fyzika
112, VO Informatika 54 a VO Podporné katedry 14 voličov.
Hlasovacie lístky odovzdalo celkom 190 voličov (76%), vo VO Matematika 49 (70%), vo VO
Fyzika 93 (83%), vo VO Informatika 43 (80%) a vo VO Podporné katedry 5 (36%).
V riadnych voľbách do ZKAS boli zvolení:
# členovia AS FMFI UK zastupujúci celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty
s uvedením počtu hlasov z celej AO/zo svojho VO:
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D. Ševčovič (107/38), J. Filo (69/29), F. Kundracik (113/74), J. Tóth (82/71), M. Winczer
(82/31), M. Škoviera (74/20), J. Kočvarová (51/4)
# členovia AS FMFI UK zastupujúci jednotlivé volebné obvody s uvedením počtu hlasov
z celej AO/zo svojho VO:
VO Matematika: J. Mačutek (45/33), M. Demetrian (52/25), M. Bátorová (43/23),
M. Mačaj (26/19),
VO Fyzika: T. Plecenik (65/60), J. Tekel (82/53), S. Ševčík (75/45), M. Grajcar (55/43),
VO Informatika: A. Blaho (56/33), J. Janáček (52/32), M. Homola (38/31), Z. Černeková
(39/29),
VO Podporné katedry: Ľ. Kožehubová (44/4).
# Náhradníci podľa jednotlivých volebných obvodov s uvedením počtu hlasov z celej
AO/zo svojho VO:
VO Matematika: J. Pekár (36/16), R. Bohdal (20/15), J. Pačuta (15/13), R. Kollár
(59/12),
VO Fyzika: M. Klas (39/37), S. Antalic (37/35), I. Sýkora (40/31), M. Pikna (40/30),
P. Maták (30/21), M. Melicherčík (23/21),
VO Informatika: D. Pardubská (71/22), M. Markošová (31/21),
VO Podporné katedry: náhradník nevznikol
Riadne voľby do ŠKAS riadila volebná komisia v zložení A. Badík (predseda), A. Štefunko
(podpredseda), Z. Halgašová, J. Nováková.
Vo voľbách kandidovali 4 kandidáti. V zozname voličov bolo zapísaných 1353 študentov,
volilo 88 študentov (6,5%).
V riadnych voľbách do ŠKAS boli zvolení:
Erika Lettrichová – 1. rok bakalársky študijný program EFM (50 hlasov),
Mária Zelenayová – 1. rok bakalársky študijný program FYZ (49 hlasov),
Ondrej Tóth – 1. rok doktorandský študijný program FKA (46 hlasov),
Boris Bobáľ – 1. rok bakalársky študijný program FYZ (33 hlasov).
Jeden mandát nebol riadnymi voľbami obsadený.
Akademický senát FMFI UK pracoval v zložení:
Zamestnanecká komora:
 členovia zastupujúci celú akademickú obec: Z. Kubáček, D. Ševčovič, S. Ševčík,
F. Kundracik, M. Škoviera, M. Winczer, J. Kočvarová,
 členovia zastupujúci volebný obvod Matematika: M. Polednová, M. Demetrian,
J. Mačutek, M. Bátorová, J. Pekár,
 členovia zastupujúci volebný obvod Fyzika: M. Babincová, M. Pikna, K. Holý,
I. Sýkora,
 členovia zastupujúci volebný obvod Informatika: A. Blaho, J. Janáček, M. Homola,
E. Šikudová (do 01.10.2017), F. Gyarfáš (od 09.10.2017).
K 31.05.2018 mala zamestnanecká komora 20 členov.
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Študentská komora AS FMFI UK (členovia k 31.05.2018 sú označení tučným písmom):
Mgr. Júlia Pukancová (4dINF) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb
v dňoch 10.-11.05.2016), funkčné obdobie do 31.05.2018,
Bc. Andrej Badík (1mMMN) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych volieb
v dňoch 10.-11.05.2016), funkčné obdobie do 31.05.2018,
Bc. Simona Vajdiarová (1muMAFY) od 01.06.2016 (vznik členstva na základe riadnych
volieb v dňoch 10.-11.5.2016), funkčné obdobie do 31.05.2018,
Silvia Žákovičová (3MMN) od 10.04.2017 (nástup z pozície náhradníka), funkčné obdobie
do 31.05.2018,
Martina Ježovičová (1MMN) od 12.03.2018 (nástup z pozície náhradníka), funkčné
obdobie do 31.05.2018,
Zuzana Halgašová (2AIN) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb
v dňoch 10.-11.05.2017), funkčné obdobie do 31.05.2019,
Mgr. Oto Kohulák (4dFKA) od 16.10.2017 (nástup z pozície náhradníka), funkčné obdobie
do 31.05.2019,
Bc. Justína Nováková (2mFJF) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb
v dňoch 10.-11.05.2017), funkčné obdobie do 31.05.2019,
Adam Štefunko (3INF) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch
10.-11.05.2017), funkčné obdobie do 31.05.2019,
Bc. Jakub Bahyl (1mFTL) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych volieb v dňoch
10.-11.05.2017) do 16.05.2018,
Bc. Miroslava Slobodová (2mMMN) od 01.06.2017 (vznik členstva na základe riadnych
volieb v dňoch 10.-11.05.2017) do 13.10.2017,
Dominik Bujna (3BIF) od 26.10.2017 (vznik členstva na základe doplňujúcich volieb
25.10.2017) do 27.02.2018.
K 31.05.2018 má študentská komora 9 členov, jeden mandát je neobsadený.
V AR 2018/2019 bude potrebné v septembri-októbri vyhlásiť dodatočné voľby na obsadenie
1 mandátu na funkčné obdobie do 31.05.2020 a doplňujúce voľby na funkčné obdobie do
31.05.2019 vzhľadom k tomu, že niektorým členom ŠKAS zanikne členstvo v súvislosti
so skončením štúdia a v zozname náhradníkov nie je žiaden študent. Súčasne musia byť
vyhlásené doplňovacie voľby do AS UK v súvislosti so skončením štúdia zástupcu fakulty
(M. Pleva) a riadne voľby delegáta do ŠRVŠ na funkčné obdobie 1.12.2018 - 30.11.2020.
Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK:
Daniel Ševčovič od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK
v dňoch 19.-20.10.2015) doteraz,
Ján Boďa od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK v dňoch
19.-20.10.2015) doteraz,
Sebastián Ševčík od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK
v dňoch 19.-20.10.2015) doteraz,
Marek Pleva od 01.11.2015 (vznik členstva na základe všeobecných volieb do AS UK
v dňoch 19.-20.10.2015) doteraz,
Askar Gafurov od 04.11.2016 (na základe doplňovacích volieb v dňoch 02.-03.11.2016)
doteraz.
K 31.05.2018 zastupujú FMFI UK traja členovia v zamestnaneckej časti a dvaja členovia
v študentskej časti AS UK.
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Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK:
Askar Gafurov od 04.11.2016 (na základe riadnych volieb do ŠRVŠ v dňoch 02.-03.2016)
doteraz.
Zástupca FMFI UK v RVŠ:
Ján Boďa od 01.06.2015 doteraz.
Zasadnutia AS FMFI UK od 01.07.2017 do 31.05.2018
Podkladové materiály k zasadnutiam senátu boli v zmysle Rokovacieho poriadku AS
zasielané členom AS dostatočne včas a zverejňované na webovom sídle FMFI UK. Zápisnice
zo zasadnutí AS s uzneseniami a výsledné znenia materiálov po schválení AS boli
zverejňované na webovom sídle fakulty a úradnej výveske AS a boli tak dostupné pre
všetkých členov akademickej obce a hostí fakulty.
Na zasadnutiach AS FMFI UK sa pravidelne zúčastňoval dekan fakulty, prodekani a pri
zasadnutiach zameraných na hospodárenie aj tajomníčka fakulty. S. Ševčík pravidelne
informoval o práci AS UK, A. Gafurov o činnosti ŠRVŠ. Pravidelným bodom rokovaní AS
FMFI UK boli informácie vedenia fakulty o aktuálnych aktivitách fakulty spolu s otázkami
členov AS na vedenie fakulty.
Z každého zasadnutia AS FMFI UK bol zhotovený zvukový záznam, ktorý pomáhal
zabezpečiť presnú písomnú formuláciu stanovísk uvádzaných v zápisniciach z rokovaní
senátu.
AS FMFI UK rokoval na piatich riadnych zasadnutiach vrátane zasadnutia 28.05.2018.
Predseda AS zaraďoval jednotlivé body programu zasadnutí AS po schválení v predsedníctve
AS na základe písomných návrhov dekana a prodekanov FMFI UK, vždy až po prerokovaní
návrhu v komisii AS, do agendy ktorej predmetný návrh prislúchal.
Na zasadnutiach AS FMFI UK boli prerokované nasledovné hlavné body:
19. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 16.10.2017
AS schválil Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK, v ktorom bolo implementované rozdelenie pracoviska Vývojové laboratórium a správa budov na dve samostatné
pracoviská, Vývojové laboratórium a pracovisko Správa budov, a rámcovo boli definované
ich činnosti. Ďalej boli upravené ustanovenia súvisiace s členstvom v odborných sekciách
a postavenie sekcií ako poradného orgánu Vedeckej rady FMFI UK. Zmenený bol názov
pôsobnosti prodekana pre doktorandské štúdium.
AS ďalej schválil Dodatok č. 2 k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK, v ktorom sa
Mandátovej komisii AS priznáva rozhodovacia právomoc, je to teda výkonný orgán senátu
v mandátových a volebných veciach a nie poradný orgán ako všetky ostatné komisie.
AS prerokoval a zobral na vedomie informáciu prodekana Kúša o priebežnom čerpaní
dotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2017. Senát taktiež schválil Správu
o činnosti AS FMFI UK v období 01.07.2016 až 30.06.2017.
20. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 20.11.2017
AS schválil Dodatok č. 5 k Štipendijnému poriadku FMFI UK, ktorý bol vyvolaný úpravou
Štipendijného poriadku UK. Upravené bolo ustanovenie, ktoré umožňuje priznať mimoriadne
motivačné štipendium aj študentom doktorandského štúdia z dotačných prostriedkov a tiež
z vlastných zdrojov. Senát schválil návrh Dodatku č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK,
ktorý umožňuje používať fakultnú prihlášku na štúdium v elektronickej forme bez zaručeného
elektronického podpisu a odstránil nutnosť posielať doklad o zaplatení poplatku za prihlášku
na štúdium.
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Významným bodom rokovania bolo schválenie nového Poriadku voľby kandidáta na
dekana FMFI UK. Pôvodná verzia poriadku voľby z roku 2013 bola zrušená. V novej verzii
bolo začlenené zosúladenie poriadku voľby s Rokovacím poriadkom AS FMFI UK z roku
2015, implementované bolo námietkové konanie. Najdôležitejšie nové ustanovenie poriadku
voľby sa týka zmeny formy hlasovacích lístkov, v ktorých členovia senátu majú možnosť
vyjadriť svoje stanovisko ku kandidátovi na dekana formou „ZA, PROTI a ZDRŽAL SA“
namiesto v minulosti aplikovaného „krúžkovania“ poradového čísla kandidáta.
AS prerokoval a schválil návrh dekana na výšku školného a vybraných poplatkov na
FMFI UK pre AR 2018/2019, schválený bol ďalej dodatok ku Kritériám prijímacieho konania
na FMFI UK v AR 2018/2019, ktorý upresnil kritériá pre prijímanie na magisterské programy
na základe výsledkov riadneho termínu štátnych skúšok.
AS v tajnom hlasovaní schválil návrh dekana na odvolanie člena Disciplinárnej komisie
FMFI UK (J. Bahyl v súvislosti s ERASMUS-štúdiom) a zvolil za členku komisie
J. Novákovú.
AS schválil prevádzkové poriadky Centra projektovej podpory, Dekanátu, Vývojového
laboratória, Správy budov a Astronomického a geofyzikálneho observatória.
21. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.02.2018
AS prerokoval a schválil správu o čerpaní dotačných prostriedkov z fakultných fondov za celý
rok 2017. Senát ďalej schválil vyhodnotenie Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja
FMFI UK za rok 2017.
Dekan fakulty predložil Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov na
odborné katedry, v ktorom navrhol neaplikovať doterajšie delenie prostriedkov za výkony
v učení a výkony vo vede v pomere 50%/50%, ale v pomere, v ktorom ich dostane fakulta
podľa metodiky UK. AS dodatok s touto zmenu neschválil. Súčasťou dodatku bolo aj
stanovenie maximálnej a minimálnej hranice prostriedkov odvodenej z tarifných nárokov na
platy pracovníkov katedry. V rámci hlasovania o dodatku ako celku nebolo schválené ani toto
ustanovenie, hoci sa v minulosti dodržovalo ako „nepísané pravidlo“.
AS tajným hlasovaním schválil Dodatok č. 6 k Organizačnému poriadku FMFI UK, ktorý
reflektoval návrh dekana na vytvorenie Katedry didaktiky FMFI UK splynutím oddelení
didaktiky na KAGDM a KTFDF spolu s KZVI. Na zasadnutie boli pozvaní vedúci
dotknutých katedier a oddelení. Ako hostia sa zúčastnili aj niektorí radoví pracovníci katedier.
Rokovaniu o vzniku nového pracoviska v pléne AS predchádzala rozsiahla diskusia na
spoločnom zasadnutí Koncepčnej a právnej komisie a Pedagogickej komisie AS FMFI UK, na
ktorom sa zúčastnili vedúci dotknutých katedier a oddelení a viacerí pracovníci katedier.
22. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.03.2018
AS schválil rozdelenie dotácie na odborné katedry na rok 2018 v zmysle platnej metodiky
delenia finančných prostriedkov. Senát ďalej prerokoval a schválil Konkretizáciu dlhodobého
zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2018.
V súvislosti so vznikom Katedry didaktiky FMFI UK bolo potrebné modifikovať Zásady
volieb do AS FMFI UK. V Dodatku č. 2 boli volebné obvody schválené v pôvodnom zložení
s tým, že členovia Katedry didaktiky FMFI UK ostávajú vo volebných obvodoch podľa
svojho profesionálneho zamerania. Opätovne sa schválili dva mandáty pre podporné katedry
(KJP, KTVŠ a pracovníci, ktorí nie sú zaradení do VO odborných katedier, ale budú
v budúcnosti participovať na výchove učiteľov v rámci katedry didaktiky v oblastiach
psychológie a pedagogiky). Zrušený bol post senátora, ktorý v riadnych voľbách získa
najväčší počet hlasov z celej AO (tzv. „supersenátor).
AS ďalej vyhlásil riadne voľby do ZKAS na funkčné obdobie od 01.06.2018 do
31.05.2022 a do ŠKAS na 5 mandátov na funkčné obdobie od 01.06.2018 do 31.05.2020.
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Senát určil termín konania riadnych volieb na 16.-17.05.2018 a schválil zloženie
zamestnaneckej a študentskej volebnej komisie.
23. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 28.05.2018
AS schválil Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2017, Výročnú správu o hospodárení
FMFI UK za rok 2017 a Rozpočet FMFI UK na rok 2018. AS ďalej prerokoval a schválil
návrh dekana na Dodatok č. 2 k Metodike delenia finančných prostriedkov na odborné
katedry, v ktorom boli ustanovené minimálne (110%) a maximálne (150%) limity pridelených
finančných prostriedkov na odborné katedry odvodené na základe tarifných nárokov katedry a
jej výkonov v učení a vedeckovýskumných aktivitách.
AS po prerokovaní vo vecne príslušných komisiách AS schválil Štipendijný poriadok
FMFI UK s účinnosťou od 1. septembra 2018. Schválené boli ďalej Podmienky prijatia na
štúdium študijných programov uskutočňovaných na FMFI UK pre akademický rok
2019/2020.
V tajnom hlasovaní AS schválil návrh dekana na odvolanie prof. RNDr. Romana
Ďurikoviča, PhD. (ukončenie funkčného obdobia vedúceho sekcie Informatiky) a Bc. Askara
Gafurova a Bc. Justíny Novákovej (ukončenie štúdia) z funkcie členov Disciplinárnej komisie
FMFI UK pre študentov s účinnosťou ku dňu 28. mája 2018. Súčasne v tajnom hlasovaní
schválil návrh dekana na vymenovanie prof. RNDr. Rastislava Královiča, PhD., Bc. Andreja
Badíka a Bc. Simony Vajdiarovej do funkcie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre
študentov na funkčné obdobie od 29. mája 2018 do 28. mája 2021.
AS schválil Dodatok č. 3 k Zásadám volieb do AS FMFI UK, v ktorom bolo doplnené
ustanovenie o spôsobe vzniku mandátu v AS, pokiaľ sa kandidát prihlási do viac ako jedného
druhu volieb (riadne, dodatočné, doplňovacie), ktoré sa konajú súčasne v tom istom termíne.
AS schválil Správu o činnosti AS MFI UK za obdobie od 1. júla 2017 do 31. mája 2018
s tým, že priebeh zasadnutia AS dňa 28. mája 2018 bude do správy doplnený dodatočne.
AS FMFI UK prijal uznesenie, v ktorom vyjadril poďakovanie vedeniu FMFI UK za
vysokú úroveň vzájomnej spolupráce počas 8. volebného obdobia AS FMFI UK (2014-2018).
Zasadnutia Predsedníctva AS FMFI UK (PAS)
PAS v hodnotenom období pracovalo podľa Rokovacieho poriadku AS FMFI UK v zložení
S. Ševčík, J. Mačutek, Z. Kubáček, J. Janáček, M. Winczer, J. Pukancová, A. Badík. PAS
zasadalo sedemkrát a jedno zasadnutie bolo spoločné s Mandátovou komisiou AS, na ktorom
sa posudzoval podnet prof. M. Grajcara k spôsobu kreovania AS.
PAS zabezpečovalo obsahovú a organizačnú prípravu zasadnutí AS. Do kompetencie PAS
patrilo tiež vyhlásenie a príprava volieb do AS FMFI UK a schvaľovanie harmonogramu
zasadnutí AS a ich program. Predsedovia komisií AS informovali o problémoch diskutovaných v komisiách spadajúcich do ich kompetencie. PAS hodnotilo stav prípravy
a posudzovania predkladaných materiálov na zasadnutia AS a navrhovalo na základe
stanovísk komisií a vlastného stanoviska formuláciu uznesení pre rokovanie AS. PAS
schvaľovalo spravodajcov pre predkladané materiály.
Činnosť stálych komisií AS FMFI UK
V hodnotenom období pracovali štyri stále komisie AS FMFI UK: koncepčná a právna
komisia (KaPK, predseda Z. Kubáček), komisia pre hospodárenie a rozvoj (KHaR, predseda
S. Ševčík), mandátová komisia (MK, predseda J. Janáček) a pedagogická komisia (PK,
predseda M Winczer). V každej komisii boli zástupcovia študentov a taktiež nečlenovia AS,
ktorí majú skúsenosti v danej oblasti a boli väčšinou pre prácu komisií a posudzovaní návrhov
predkladaných na zasadnutia AS prínosní.
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Koncepčná a právna komisia a Pedagogická komisia AS FMFI UK
Koncepčná a právna komisia (KaPK) zasadala päťkrát, z toho dvakrát na spoločnom zasadnutí s Pedagogickou komisiou (PK) AS FMFI UK. KaPK pracovala v zložení Z. Kubáček
(predseda), J. Janáček (podpredseda), A. Badík, S. Vajdiarová, S. Ševčík, A. Ferko
a E. Toman.
Na samostatnom zasadnutí 09.10.2017 komisia posudzovala Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku FMFI UK a v prvom čítaní Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK
(13.11.2017 prerokovaný v druhom čítaní). Materiál odporučila schváliť. 13.11.2017
pripomienkovala Dodatok č. 5 k Štipendijnému poriadku FMFI UK a Dodatok č. 4
k Študijnému poriadku FMFI UK. Zasadnutie komisie dňa 19.03.2018 bolo zamerané na
posúdenie Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK v roku 2018, na posúdenie
Dodatku č. 3 k Rokovaciemu poriadku AS a na kritické posúdenie Dodatku č. 2 k Zásadám
volieb do AS FMFI UK, ktorý upravil kreovanie senátu do stavu z r. 2014. Úpravu vyvolalo
schválenie vzniku nového pracoviska Katedry didaktiky FMFI UK.
Na spoločnom zasadnutí KaPK a PK AS dňa 19.02.2018 prebehla rozsiahla diskusia
k návrhu Dodatku č. 6 k Organizačnému poriadku FMFI UK, v ktorom bol implementovaný
návrh dekana pre vznik Katedry didaktiky FMFI UK. Na spoločnom zasadnutí sa zúčastnili
dekan, prodekani a vedúci KAGDM, KTFDF a KZVI. Komisie neprijali uznesenie, pretože
na záver diskusie neboli uznášaniaschopné. Komisie ďalej posúdili vyhodnotenie
konkretizácie DZ za rok 2017 a návrh dekana na zmenu v Metodike delenia finančných
prostriedkov na odborné katedry (zrušenie pomeru 50%/50% vo výkonoch za učenie a vedu
a aplikovanie nového spôsobu delenia podľa toho, ako fakulta získa prostriedky podľa
metodiky UK).
Druhé spoločné zasadnutie KaPK a PK dňa 23.04.2018 bolo zamerané na posúdenie
nových ustanovení v Štipendijnom poriadku FMFI UK a komisia bola informovaná o vecnom
zámere nového Študijného poriadku UK.
Pedagogická komisia (PK) rokovala na štyroch zasadnutiach, z toho boli dve spoločné
s KaPK AS FMFI UK (sú uvedené v predchádzajúcej časti správy). Komisia pracovala
v zložení M. Winczer (predseda), E. Šikudová (podpredseda do 01.10.2017 ), J. Pukancová
(podpredseda od 13.11.2017) J. Mačutek, A. Blaho, I. Sýkora, D. Pardubská, J. Pekár,
A. Štefunko (od 16.10.2017).
Na samostatnom zasadnutí 13.11.2017 komisia posudzovala Dodatok č. 5 k Štipendijnému
poriadku FMFI UK a Dodatok č. 4 k Študijnému poriadku FMFI UK, ďalej Dodatok ku
kritériám prijímacieho konania na FMFI UK pre AR 2018/2019. Na zasadnutí komisia zvolila
J. Pukancovú za podpredsedníčku komisie po zániku členstva E. Šikudovej v komisii.
Na druhom samostatnom zasadnutí 19.03.2018 bola PK informovaná o schvaľovaní
Štipendijného poriadku UK a na základe toho aj o potrebe prípravy nového Štipendijného
poriadku FMFI UK. Na zasadnutiach komisie sa pravidelne zúčastňovala prodekanka pre
pregraduálne štúdium a podľa potreby prodekan pre doktorandské štúdium.
Mandátová komisia AS FMFI UK
Mandátová komisia (MK) posudzovala úplnosť a oprávnenosť zoznamov voličov pre voľby
všetkých druhov do samosprávnych akademických orgánov. Komisia mala osem zasadnutí,
z toho jedno spoločné s Predsedníctvom AS FMFI UK. Komisia pracovala v zložení
J. Janáček (predseda), M. Pikna (podpredseda), A. Zemanová, S. Vajdiarová , M. Polednová,
J. Pukancová (od 16.10.2017). Komisia hodnotila výsledky volieb, potvrdzovala ich
legitímnosť, overovala platnosť volieb a posudzovala, či celkový priebeh bol v súlade
s vnútornými predpismi. Komisia schvaľovala nastúpenie náhradníkov. Na zasadnutí
12.03.2018 komisia posudzovala vecný zámer Dodatku č. 2 k Zásadám volieb do AS
FMFI UK a odporučila ho AS schváliť.
8

Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK
Komisia pre hospodárenie a rozvoj (KHaR) mala štyri zasadnutia. Pracovala v zložení
S. Ševčík (predseda), K. Holý (podpredseda), F. Kundracik, O. Náther, M. Pikna,
Z. Halgašová (od 10.10.2017) a B. Kamrlová (do 10.10.2017, odvolaná). Komisia 09.10.2017
posudzovala priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov fakulty k 30.9.2017.
Na zasadnutí dňa 19.02.2018 hodnotila celkové čerpanie dotačných prostriedkov z fakultných
fondov za rok 2017. Hlavným bodom rokovania boli zmeny v Metodike delenia finančných
prostriedkov na odborné katedry, ktoré navrhol dekan fakulty (zmena pomeru delenia podľa
výkonov za učenie a vedu). V hlasovaní 3 prítomní členovia podporili návrh a 2 boli proti.
Podľa Rokovacieho poriadku AS FMFI UK na schválenie akéhokoľvek návrhu je potrebná
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie, teda 4, preto návrh komisia nepodporila. Na
zasadnutí 19.03.2018 komisia hodnotila konkretizáciu DZ na rok 2018 a rozdelenie dotácie
odborným katedrám v r. 2018. Oba návrhy komisia schválila. Na zasadnutí 21.05.2018
komisia hodnotila a schválila Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za rok 2017
a Rozpočet FMFI UK na rok 2018. Na každom zasadnutí komisie sa zúčastnila tajomníčka
fakulty M. Sandanusová a prodekan pre hospodárenie a rozvoj P. Kúš.
Činnosť študentskej komory AS FMFI UK
ŠKAS FMFI UK mal rozsiahle aktivity, ktorými chcel upútať študentov nielen vo voľnočasových aktivitách, ale aj v aktivitách nasmerovaných k naplneniu hlavných cieľov fakulty.
Zasadnutia ŠKAS boli organizované takmer každý týždeň. V zverejňovaných zápisniciach sú
uvedené informácie o plánoch, návrhoch a stave rozpracovaných aktivít.
Mgr. Júlia Pukancová udržovala časť webovej stránky fakulty zameranú na aktivity ŠKAS
(/zona.fmph.uniba.sk/studenti-a-studium/skas/udalosti-20172018/). Treba však zdôrazniť, že
nie všetci členovia ŠKAS rovnako participovali na aktivitách. Medzi aktívnych patrili
J. Pukancová, A. Badík, O. Kohulák, Z. Halgašová, S. Vajdiarová, A. Štefunko, J. Nováková.
Na zasadnutiach členovia ŠKAS posudzovali návrhy dekana a prodekanov fakulty pre
rokovania AS, pripravovali organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb a riadnych volieb
do AS v máji 2018. Prostredníctvom svojich členov v komisách AS prispeli k diskusii
a vylepšeniu predkladaných materiálov. Obhajovali záujmy študentov.
Medzi navýznamnejšie aktivity členov ŠKAS možno spomenúť organizáciu akcie MiniErasmus v spolupráci s vedením fakulty (prodekan T. Vinař a prodekanka K. Rostás),
s vedúcou propagačného oddelenia fakulty S. Gažákovou a v spolupráci s Občianskym
združením Future Generation Europe. 20 stredoškolákov dostalo možnosť stráviť tri dni na
fakulte, počas ktorých navštívili prednášky v rámci výučbového procesu, navštívili laboratóriá
a diskutovali s absolventami. V rámci projektu Mini-Erasmus bola organizovaná aj panelová
diskusia na tému „Čo po škole?“.
V centre záujmu členov ŠKAS bola propagácia fakulty medzi stredoškolákmi, ktorú
realizovali v rôznych akciách. Úzka spolupráca so S. Gažákovou z propagačného oddelenia
fakulty prispela ku koordinácii aktivít. Členovia ŠKAS sa podieľali na organizácii prváckeho
týždňa, zaobstarali matfyzácke tričká a oboznámili prvákov s možnosťami stravovania na
internátoch, zabezpečili prehliadku Bratislavy a zorganizovali pre nových študentov
„grilovačku“. Aktualizovaná bola prvácka príručka Matfyzákov sprievodca po galaxii. Matfyz
v kocke patrí tiež do tejto skupiny aktivít zameraných na propagáciu fakulty na stredných
školách. Členovia ŠKAS-u dospeli k záveru, že pre kvalitnú propagáciu štúdia na fakulte
nasmerovanú na stredné školy by pomohla aj externá marketingová firma.
Členovia ŠKAS-u sa aktívne zapojili do organizácie Beánie matfyzákov a prírodovedcov,
úspešný bol vianočný matfyzácky punč a kapustnica, prispeli k organizácii Dňa otvorených
dverí, propagovali fakultu cez sociálne siete.
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Nápad inštalovať samoobslužnú tlačiareň v priestoroch fakulty je výzvou aj pre vedenie
fakulty. Nápad prideliť nášho študenta pre zahraničných študentov v rámci programu Erasmus
je hodný povšimnutia najmä, ak v zahraničí je to využívaná prax a pomôže zahraničným
študentom lepšie sa orientovať na fakulte a v Bratislave. Nápad vypracovať dotazník, ktorý by
zistil pohnútky terajších študentov pre výber fakulty na štúdium by mohol poskytnúť
zaujimavé informácie. Propagácia vybraných firiem v priestoroch fakulty a organizácia
Kariérneho dňa 17.04.2018 patrili taktiež do portfólia aktivít zástupcov ŠKAS-u.
Aktivity študentskej komory AS podporil dekan a Vedenie FMFI UK, ktorí jej v rozpočte
fakulty pridelili finančné prostriedky, ktorých výška pokrýva finančné nároky na akcie.
Predseda AS FMFI UK a podpredseda AS FMFI UK za študentskú komoru sa pravidelne
zúčastňovali na zasadnutiach Vedenia FMFI UK a zasadnutí kolégia dekana. Spoluprácu
vedenia AS s vedením fakulty možno hodnotiť len kladne.
Záver
Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom akademického senátu za prácu,
ktorú vykonali v prospech fakulty nielen od 01.07.2017 do 31.05.2018, ale za celé 8. volebné
obdobie 2014-2018. AS prerokoval a schválil množstvo vnútorných predpisov fakulty a ich
dodatkov, stabilizovala sa práca komisií AS, ktoré významne pomohli pri konečnom
schvaľovacom procese pléna senátu. Aktivity senátu, všetky vnútorné predpisy, zmeny
v zložení senátu, zápisnice z rokovania pléna senátu a komisií boli zverejňované na webe
fakulty. Každý pracovník fakulty a študent mal možnosť oboznámiť sa s činnosťou senátu
a jeho uzneseniami. Tajomník AS Róbert Kysel výrazne prispel nielen k transparentnosti
činnosti senátu, ale významne sa podieľal pri tvorbe podkladových materiálov.
Výsledok ostatných riadnych volieb do ZKAS v máji 2018, keď 12 senátorov bolo zvolených
z minulého obdobia, dáva predpoklad kontinuity a prenosu skúseností do 9. volebného
obdobia 2018-2022. Osem nových senátorov ZKAS bude mať dobrú možnosť pokračovať
v nastúpenom trende a určite bude prinášať aj nové impulzy.
Počas celého 8. volebného obdobia sa podarilo nájsť členov ŠKAS, členov Študentskej
časti AS UK a delegátov ŠRVŠ zastupujúcich FMFI UK, ktorí obetovali svoj čas a pohodlie
a vykonali množstvo práce nad rámec, ktorý im stanovujú zákony a vnútorné predpisy. Preto
im treba osobitne poďakovať.
Spolupráca a vzájomné rešpektovanie medzi AS, dekanom a vedením fakulty podmienilo
výsledok, že posledné 4-ročné obdobie FMFI UK možno charakterizovať ako veľmi úspešné.
V Bratislave 28.05.2018
Spracoval:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda AS FMFI UK
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