Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2020
(9. volebné obdobie 2018 - 2022)
Činnosť AS FMFI UK sa v období od 01.07.2019 do 30.06.2020 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 a vo vedeckovýskumnej činnosti.
A. Všeobecné hodnotenie činnosti AS FMFI UK
Činnosť AS FMFI UK v posudzovanom období negatívne zasiahlo prerušenie prezenčnej
metódy výučby dňa 8. marca 2020 spojenej so zákazom konať zasadnutia kolektívnych
orgánov akademickej samosprávy. Príkaz rektora UK, ktorý bol vydaný v súvislosti
s výskytom a šírením koronavírusu (prvá vlna ochorenia COVID-19), prišiel iba niekoľko
hodín pred konaním 11. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 9. marca 2020. Zasadnutie, na
ktorom mali byť prerokované dôležité materiály pre chod fakulty (nové znenie Metodiky
delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK, nový Študijný poriadok FMFI UK),
bolo najskôr odložené o dva týždne, následne ešte o ďalší týždeň a nakoniec muselo byť
v dôsledku celoštátneho zákazu konania hromadných podujatí zrušené úplne. Keďže zákon
o vysokých školách, ako aj vnútorné predpisy UK a FMFI UK nepočítali s možnosťou, že
zasadnutia kolektívnych orgánov vysokých škôl a fakúlt (vo všeobecnosti však aj zasadnutia
orgánov územnej samosprávy, Súdnej rady SR či iných orgánov verejnej moci) by prebiehali
iným spôsobom ako za fyzickej účasti členov týchto orgánov v rokovacej miestnosti, bolo
potrebné najskôr iniciovať legislatívne úpravy na úrovni zákona o vysokých školách.
Po prijatí novely zákona o vysokých školách v apríli 2020 (zákon č. 93/2020 Z. z.)
prišlo k sfunkčneniu činnosti kolektívnych orgánov akademickej samosprávy vysokých škôl
a fakúlt, keďže novelou zákona bolo umožnené konať rokovania akademických senátov za
použitia technických prostriedkov umožňujúcich prenos zvuku a obrazu na diaľku
(telekonferenčné rokovania). Historicky prvé zasadnutie AS FMFI UK prostredníctvom
videokonferencie sa uskutočnilo iba dva dni po publikovaní zákona v Zbierke zákonov SR,
a to 27. apríla 2020. Na zasadnutí bolo schválené nové znenie Metodiky delenia finančných
prostriedkov pracoviskám FMFI UK a súčasne boli schválené dodatky k viacerým vnútorným
predpisom fakulty (Rokovací poriadok AS FMFI UK, Zásady volieb do AS FMFI UK,
Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK), ktorými sa podrobnejšie upravila činnosť AS
FMFI UK pri telekonferenčných zasadnutiach.
Významným zasadnutím AS FMFI UK bolo mimoriadne zasadnutie dňa 11. mája 2020.
Na tomto zasadnutí AS FMFI UK zvolanom na žiadosť dekana, v poradí druhom, ktoré sa
konalo prostredníctvom videokonferencie, bol po tri a pol hodinovom rokovaní schválený
nový Študijný poriadok FMFI UK (účinný od 1. septembra 2020).
Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu a uvoľňovanie reštrikcií bolo
možné konať ďalšie dve zasadnutia AS FMFI UK v máji a júni 2020 prezenčnou formou
v posluchárni A. Z hľadiska histórie fakulty možno tieto zasadnutia považovať za nóvum,
keďže členovia AS FMFI UK a hostia museli mať prekryté horné dýchacie cesty a byť
rozsadení v laviciach v rozostupoch.
Zákonom č. 93/2020 Z. z. sa zároveň vyriešil problém s potenciálnou nefunkčnosťou
akademických senátov v dôsledku uplynutia funkčného obdobia ich členov bez možnosti
uskutočnenia volieb pre fyzickú neprítomnosť zamestnancov alebo študentov na fakulte.
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Pravidelné riadne voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na dvojročné funkčné obdobie
sa v májovom termíne neuskutočnili. Piatim členom Študentskej komory AS FMFI UK,
ktorým sa za bežných okolností malo skončiť funkčné obdobie dňom 31. mája 2020,
v dôsledku mimoriadnej situácie a núdzového stavu členstvo v AS FMFI UK zo zákona
nezaniklo, ale sa predĺžilo do času riadnych volieb do Študentskej komory AS FMFI UK
vyhlásených na 13. a 14. októbra 2020.
Trvalou úlohou AS FMFI UK je posudzovanie a schvaľovanie vnútorných predpisov fakulty
navrhovaných dekanom a schvaľovanie predpisov AS, ktorými sa riadi vnútorný život senátu
(rokovací poriadok, zásady volieb). Najdôležitejšími návrhmi dekana v oblasti vnútorných
predpisov, ktorý AS schválil, bol dodatok k Štatútu FMFI UK, ktorý najmä spresnil
kompetencie dekana a AS v oblasti hospodárenia fakulty, nový Študijný poriadok FMFI UK
(nadväzujúci na nový Študijný poriadok UK) a nové znenie Metodiky delenia finančných
prostriedkov pracoviskám FMFI UK.
Dekan prof. Ševčovič spolu s vedením fakulty pokračovali v systematickom plánovaní
rozvoja fakulty definovanom v Dlhodobom zámere rozvoja FMFI UK na obdobie 2016-2024.
AS FMFI UK posudzoval vyhodnotenie konkretizácie dlhodobého zámeru za rok 2019
a schvaľoval Konkretizáciu dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2020.
Výročná správa o hospodárení FMFI UK a výročná správa o činnosti FMFI UK, rozpis
delenia finančných prostriedkov fakulty, podmienky na prijatie na štúdium a návrhy školného
a vybraných 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 na vedenie fakulty a bod zameraný na informácie
zástupcov fakulty vo „vyšších orgánoch“: v Akademickom senáte UK (AS UK), Rade
vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rade vysokých škôl (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.
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.

B. Rekapitulácia výsledkov volieb do Akademického senátu FMFI UK
Voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK sa v posudzovanom období nekonali. Ostatné
riadne voľby do Zamestnaneckej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od 01.06.2018 do
31.05.2022 sa konali v dňoch 16. a 17.05.2018.
Voľby do Študentskej komory AS FMFI UK sa v posudzovanom období nekonali. Riadne
voľby do Študentskej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie do 31. mája 2022 boli
vyhlásené na 13. a 14. októbra 2020 (v obvyklom májovom termíne nebolo možné voľby
uskutočniť v dôsledku fyzickej neprítomnosti študentov v priestoroch fakulty, keďže na UK
sa v letnom semestri výučba od 9. marca 2020 uskutočňovala dištančnou metódou).
C. Zloženie Akademického senátu FMFI UK
Zamestnanecká komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2018 - 31. 05. 2022):
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➢ Členovia zastupujúci celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Mgr. Ing. arch. Jana Kočvarová
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
RNDr. Michal Winczer, PhD.
➢ Členovia zastupujúci volebné obvody (VO):
VO Matematika (KAG, KAMŠ, KMANM, ODM KDMFI)
RNDr. Martina Bátorová, PhD.
RNDr. Róbert Bohdal, PhD.
(od 13.01.2020)
RNDr. Michal Demetrian, PhD.
doc. RNDr. Martin Mačaj, PhD.
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
(do 31.12.2019)
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
VO Fyzika (KAFZM, KEF, KJFB, KTF, ODF KDMFI)
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
RNDr. Matej Klas, PhD.
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
VO Informatika (KAI, KI, ODI KDMFI)
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
RNDr. Zuzana Černeková, PhD.
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
VO Podporné katedry (KJP, KTVŠ)
Mgr. Ľubomíra Kožehubová
K 30.06.2020 mala zamestnanecká komora AS 20 členov.
Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2018 - 31. 05. 2020):
Boris Bobáľ (3FYZ)
Ján Krnáč (3MMN)
Erika Lettrichová (3EFM)
Mgr. Ondrej Tóth (3dFKA)
Mária Zelenayová (3FYZ)
(do 30.09.2019)
Mgr. Samuel Omasta (3dFPL)
(od 14.10.2019)
Podľa § 113aj ods. 2 zákona o vysokých školách sa funkčné obdobie skončí uplynutím
posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového
stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak počas
tohto obdobia budú vykonané riadne voľby na nové funkčné obdobie, funkčné obdobie sa
skončí dňom riadnych volieb.
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Študentská komora AS (funkčné obdobie 01. 06. 2019 - 31. 05. 2021):
Ivan Agarský (3INF)
Martin Csiba (2BMF)
Damián König (2MMN)
Mgr. Barbora Eckerová (2dJSF)
Bc. Adam Štefunko (2mIKV)
K 30.06.2020 mala študentská komora AS 20 členov.
D. Zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ
Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK (funkčné obdobie od 01.11.2019 do 31.10.2023):
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (KAFZM)
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. (KI)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. (KAFZM)
Boris Bobáľ (3FYZ)
Mgr. Askar Gafurov (2dINF)
Všeobecné voľby zástupcov fakulty v AS UK sa konali v dňoch 15. a 16. októbra 2019.
Všeobecné voľby riadila volebná komisia v zložení Z. Černeková (predsedníčka), O. Tóth
(podpredseda), M. Klas, J. Kočvarová, D. König, M. Mačaj, A. Miklášová, J. Mikulec,
S. Omasta, T. Veľas (členovia). Vo voľbách kandidovalo 7 kandidátov do zamestnaneckej
časti AS UK a 2 kandidáti do študentskej časti AS UK. V zoznamoch voličov bolo zapísaných
240 zamestnancov a 1389 študentov, volieb sa zúčastnilo 149 zamestnancov a 59 študentov.
K 30.06.2020 zastupujú FMFI UK traja členovia v zamestnaneckej časti a dvaja členovia
v študentskej časti AS UK.
Členovia akademickej obce (AO) FMFI UK významne participovali na aktivitách
Akademického senátu UK. Predsedom Finančnej komisie AS UK a súčasne členom
Predsedníctva AS UK sa na ustanovujúcom zasadnutí AS UK dňa 4. decembra 2019 stal doc.
RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 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. Sebastián Ševčík, CSc., doc. RNDr. Dana Pardubská,
CSc. a RNDr. Róbert Kysel, PhD. V Komisii pre rozvoj a informačné technológie AS UK
pracovali Mgr. Askar Gafurov a RNDr. Jaroslav Janáček, PhD. (nečlen AS UK). Členom
Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK bol RNDr. Róbert Kysel, PhD.
a Mgr. Samuel Omasta (nečlen AS UK). V Pedagogickej a vedeckej komisii AS UK pracovali
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc. a Mgr. Askar Gafurov. V Právnej komisii AS UK
pracovali RNDr. Róbert Kysel, PhD. a Boris Bobáľ. Vo Volebnej a mandátovej komisii
AS UK fakulta zastúpenie nemala.
Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK:
Mgr. Askar Gafurov (funkčné obdobie od 01.12.2018, trvá)
Riadne voľby delegáta v ŠRVŠ sa konali dňa 24. októbra 2018.
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Zástupca FMFI UK v RVŠ:
prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. (funkčné obdobie od 01.06.2019, trvá)
Voľba zástupcu fakulty v RVŠ sa uskutočnila na 6. riadnom zasadnutí AS dňa 15.apríla 2019.
E. Prehľad zasadnutí AS FMFI UK
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 zúčastňovali dekan fakulty, prodekani
a pri zasadnutiach zameraných na hospodárenie aj tajomníčka fakulty. S. Ševčík a R. Kysel
pravidelne informovali o práci AS UK, A. Gafurov o činnosti ŠRVŠ a J. Masarik o činnosti
RVŠ. 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 (zo zasadnutí
konaných videokonferenčne zvukovo-obrazový záznam), ktorý pomáhal zabezpečiť presnú
písomnú formuláciu stanovísk uvádzaných v zápisniciach z rokovaní senátu.
AS FMFI UK rokoval na siedmich riadnych zasadnutiach. Predseda AS zaraďoval
jednotlivé body programu zasadnutí AS po prerokovaní 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:
8. (mimoriadne) zasadnutie dňa 23.09.2019
AS UK vyhlásil všeobecné voľby do AS UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2019 do
31.10.2023. Na mimoriadnom zasadnutí AS FMFI UK zvolil Volebnú komisiu fakulty, ktorá
mala na starosti dodržanie termínov stanovených AS UK a samotnú organizáciu
a bezproblémový priebeh volieb v súlade s vnútornými predpismi AS UK.
Splnomocnenec dekana pre projekt ACCORD prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc. podrobne
informoval o histórii a vývoji vzniku projektu a hodnotil jeho súčasný stav, úlohy, ciele
a prínos pre FMFI UK. K uvedenej informácii bola rozsiahla diskusia. Prvýkrát na pôde
senátu bola podaná komplexnejšia informácia o projekte, ktorý počas realizácie ovplyvní
chod fakulty, podmienky pre pedagogický proces a prácu zamestnancov fakulty. AS zobral
informáciu na vedomie a vyjadril poďakovanie prof. P. Kúšovi za jeho niekoľkoročný aktívny
prístup a výrazný podiel na projekte ACCORD.
AS FMFI UK zobral na vedomie podnety a pripomienky k Štatútu UK a stanovil
postup, ako budú spracované ďalšie pripomienky v súčinnosti s Koncepčnou a právnou
komisiou AS FMFI UK.
Senát zvolil svojich zástupcov v komisii dekana pre posúdenie metodiky delenia
finančných prostriedkov pracoviskám fakulty v zložení doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., doc.
RNDr. Tomáš Plecenik, PhD. a doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
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9. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 21.10.2019
Najdôležitejší bod zasadnutia bolo prerokovanie Dodatku č. 1 k Štatútu FMFI UK. Dodatok
aktualizuje zmeny vyvolané novelou zákona o vysokých školách a vykonávacích predpisov,
jeho ustanovenia dopĺňajú ustanovenia vyvolané novým Rokovacím poriadkom Vedeckej
rady FMFI UK a napokon spresňuje postupy v oblasti hospodárenia a tvorby návrhov
rozpočtu a rozpisu dotácie na pracoviská. Diskusia v pléne bola zameraná aj na kompetencie
dekana upravovať a meniť rozpočet a akým spôsobom a v akom rozsahu by mali byť tieto
zmeny schvaľované AS. Dodatok predpokladá vypracovanie Zásad hospodárenia
a podnikateľskej činnosti FMFI UK, v ktorom by mali byť tieto procesy precizované.
AS FMFI UK Dodatok č. 1 k Štatútu FMFI UK schválil.
Senát zobral na vedomie správu o priebežnom čerpaní fakultných prostriedkov
k 30. septembru 2019.
Schválený bol Dodatok č. 2 k Štipendijnému poriadku FMFI UK, v ktorom boli
implementované ustanovenia súvisiace s podnikovými štipendiami, upresnili sa podmienky
priznávania jednorazových mimoriadnych štipendií pre vedecké pomocné sily a pedagogické
pomocné sily, ktoré sú novou formou zainteresovania študentov do úloh katedier.
Nová sústava študijných odborov vyvolala zmeny uvedené v Dodatku č. 1 k Zásadám
rigorózneho konania na FMFI UK, dodatok bol schválený. Senát schválil Dodatok č. 1
k Podmienkam prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK
v akademickom roku 2020/2021 a návrh školného a vybraných poplatkov spojených
so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2020/2021.
10. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 16.12.2019
Na zasadnutie senátu bol predložený Dodatok č. 9 k Organizačnému poriadku FMFI UK,
ktorého nové ustanovenia vyvolal Dodatok č. 1 k Štatútu FMFI UK (účinný od 1. januára
2020). Rezort prodekana pre hospodárenie a rozvoj sa nahradil prodekanom pre strategické
projekty a rozvoj a súčasne sa upravili jeho kompetencie. Rozsiahla diskusia bola venovaná
k spôsobu a kompetencii pripravovať návrh rozpočtu fakulty. Opätovne sa vyjasňovali pojmy
„rozpočet výnosov a nákladov“ a pojem „rozpis dotácie na pracoviská fakulty“ a kto bude za
ich prípravu zodpovedný a kto bude partnerom Komisie pre hospodárenie a rozvoj AS
FMFI UK. Senát dodatok schválil.
AS v tajnom hlasovaní schválil návrh dekana na vymenovanie prof. RNDr. Petra Kúša,
DrSc. do funkcie prodekana na funkčné obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2023.
V schválenom Dodatku č. 2 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov
a v Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov
boli implementované skúsenosti s uplatňovaním oboch predpisov. V rozprave boli
diskutované postupy a vzťahy medzi udeľovaním rôznych stupňov disciplinárnych opatrení.
Obidva prepisy boli schválené.
V bode Rôzne treba spomenúť širokú diskusiu o podmienkach ubytovania na
internátoch v Mlynskej doline, viacerí diskutujúci upozornili na nevyhovujúce podmienky,
na ktoré sa sťažovali najmä zahraniční študenti.
11. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 09.03.2020 - zrušené
Zasadnutie bolo zrušené na základe príkazu UK (opatrenia UK v záujme predchádzania
vzniku a šírenia prenosných ochorení) a protiepidemiologických opatrení Úradu verejného
zdravotníctva SR.

6

Na zasadnutí mal byť schvaľovaný návrh dekana na vymenovanie doc. RNDr. Róberta
Jajcaya, DrSc. za prodekana pre oblasť doktorandského štúdia, Študijný poriadok FMFI UK,
Metodika delenia finančných prostriedkov pracoviskám FMFI UK, dodatky k Organizačnému
poriadku FMFI UK, Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK a Poriadku voľby kandidáta
na dekana FMFI UK, ako aj Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK.
12. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 27.04.2020
Zasadnutie AS FMFI UK sa konalo prostredníctvom videokonferencie. AS poveril
Predsedníctvo AS FMFI UK interpelovať orgány akademickej samosprávy UK o riešenie
problému tajného hlasovania v období krízovej situácie.
Dodatok č. 4 k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK bol vyvolaný úpravami Štatútu
FMFI UK a Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK. Doplnená bola nová trinásta časť
upravujúca osobitosti činnosti senátu a jeho orgánov počas krízovej situácie. V predpise boli
vykonané legislatívno-technické, štylistické a gramatické úpravy bez vecných zmien. Senát
dodatok schválil.
Senát zobral na vedomie informáciu dekana o poverení doc. RNDr. Róberta Jajcaya,
DrSc. riadením referátu doktorandského štúdia Dekanátu FMFI UK a zobral na vedomie
poverenie doc. RNDr. Juraja Tótha, PhD. výkonom funkcie prvého prodekana s účinnosťou
od 1. mája 2020.
AS FMFI UK schválil Metodiku delenia finančných prostriedkov pracoviskám
FMFI UK. Senát schválil Dodatok č. 4 k Zásadám volieb do AS FMFI UK, ktorý obsahoval
osobitné ustanovenia o funkčnom období počas mimoriadnej situácie, počas núdzového stavu
alebo výnimočného stavu a osobitné ustanovenia o riadnych voľbách v čase krízovej situácie.
Podobne v Dodatku č. 2 k Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK boli doplnené
ustanovenia o voľbe kandidáta na dekana v čase krízovej situácie. Doplnený bol aj spôsob
navrhovania kandidáta na osobu poverenú výkonom funkcie dekana do vymenovania nového
dekana.
Senát schválil zmenu uznesenia č. 8 z 5. riadneho zasadnutia dňa 11. marca 2019
a posunul termín na odovzdanie správy Dočasnej komisie AS FMFI UK pre revíziu Zásad
volieb do AS FMFI UK na 31. december 2021.
13. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK dňa 11.05.2020
Mimoriadne zasadnutie senátu sa uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie. Jediným
bodom programu bol návrh Študijného poriadku FMFI UK. Najdôležitejšie zmeny v predpise
oproti jeho predchádzajúcemu zneniu bolo vyňatie pravidiel prijímacieho konania, ktoré budú
súčasťou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania UK
v podmienkach fakulty a vytvorená bola samostatná časť s pravidlami doktorandského štúdia.
Okrem ďalších úprav a úprav na základe pozmeňujúcich návrhov možno spomenúť
zrušenie výkazov o štúdiu (index) ako dokladu o štúdiu, povinnosť vyučujúceho vypísať
najmenej tri termíny skúšky, právo študenta na dva opravné termíny aj pri opakovanom zápise
predmetu, stanovil sa presný postup pri prenose kreditov pri absolvovaní akademickej
mobility. V časti o doktorandskom štúdiu boli posilnené právomoci odborových komisií pri
schvaľovaní tém dizertačných prác, ktoré doposiaľ schvaľovala Vedecká rada FMFI UK
a dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce sa budú hodnotiť kvalifikačným stupňom
prospel - neprospel namiesto hodnotenia známkou A - FX. V predpise sú špecifikované
osobitné pravidlá štúdia v čase krízovej situácie. AS FMFI UK schválil Študijný poriadok
FMFI UK v znení pozmeňujúcich návrhov.
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14. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 25.05.2020
AS tajným hlasovaním schválil návrh dekana na vymenovanie doc. RNDr. Róberta Jajcaya,
DrSc. do funkcie prodekana FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2020 do 31. mája 2024
a vyjadril kladné stanovisko s návrhom dekana na poverenie doc. R. Jajcaya výkonom funkcie
prvého prodekana od 1. júna 2020. Zamestnanecká komora senátu v tajnom hlasovaní zvolila
RNDr. Martinu Bátorovú, PhD. za podpredsedníčku AS FMFI UK.
Dekan fakulty ďalej predložil návrh Študijného poriadku doplňujúceho pedagogického
štúdia (DPŠ) a rozširujúceho štúdia (RŠ) FMFI UK. Je to nový fakultný predpis a vyžiadalo si
ho otvorenie nových študijných programov v rámci ďalšieho vzdelávania pedagogických
zamestnancov v regionálnom školstve. Predpis bol schválený. Senát ďalej schválil návrh
poplatkov spojených s DPŠ a RŠ v akademickom roku 2020/2021.
Dodatok č. 3 k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov a Dodatok č. 2
k Rokovaciemu poriadku disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov reflektovali nové
podmienky počas pandémie Covid-19 a doplnené ustanovenia zabezpečovali funkčnosť
komisie v krízových situáciách. Obidva predpisy boli schválené. V Dodatku č. 2 k Zásadám
rigorózneho konania na FMFI UK boli takisto doplnené ustanovenia upravujúce postup
konania počas krízových situácii. Predpis bol schválený.
15. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 29.06.2020
AS FMFI UK zobral na vedomie Správu o čerpaní výdavkov dotácii zo štátneho rozpočtu
a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2019. Schválil Výročnú správu o hospodárení
FMFI UK za rok 2019 a zobral na vedomie Správu o plnení Rozpočtu výnosov a nákladov
FMFI UK za rok 2019.
Dekan fakulty predložil na schválenie Dodatok č.1 k Metodike delenia finančných
prostriedkov pracoviskám FMFI UK, v ktorom sa znížila dotácia pracoviskám na tovary
a služby na 250 EUR na jedného pracovníka a doplnené bolo hodnotenie záverečných prác
v programoch DPŠ a RŠ do výkonov katedier. Dodatok senát schválil.
Rozsiahla diskusia bola k Rozpisu delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok
2020. Zameraná bola na spôsob financovania akademických pochvál a cien, ktoré udeľuje
rektor UK a na spôsob navýšenia prostriedkov pre štipendia doktorandov (navrhnuté bolo
zvýšenie na 1 100 000 EUR), ak bol doktorand plánovaný v návrhu vedeckých projektov
a neprebehlo ešte prijímacie konanie doktorandov.
Senát ďalej schválil Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2019, tajným
hlasovaním schválil návrh dekana na vymenovanie členov Disciplinárnej komisie FMFI UK
pre študentov (A. Gafurov, D. König, S. Omasta), schválil Podmienky na prijatie na štúdium
študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akademickom roku 2021/2022.
Rozsiahla diskusia bola k návrhu Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku FMFI UK zameraná
na kritériá pre poskytovanie odborových štipendií pre študentov 1. roku bakalárskeho štúdia
(zrušené maturity) a k spôsobu priznávania jednorazových štipendií z vlastných zdrojov
za rôzne aktivity študentov. Senát dodatok schválil.
Senát schválil vyhodnotenie Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK
za rok 2019 a návrh konkretizácie na rok 2020. Senát vyhlásil riadne voľby do Študentskej
komory AS FMFI UK a zvolil študentskú volebnú komisiu.
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F. Činnosť Predsedníctva AS FMFI UK (PAS)
Predseda AS:
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Podpredsedovia AS:
(ZKAS) doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
(ZKAS) RNDr. Martina Bátorová, PhD.
(ŠKAS) Mgr. Ondrej Tóth
Predsedovia stálych komisií AS:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
Podpredseda študentskej komory AS:
Boris Bobáľ

(do 31.12.2019)
(od 25.05.2020)

PAS zasadalo jedenásťkrát, z toho 5 zasadnutí bolo mimoriadnych. PAS zabezpečovalo
obsahovú a organizačnú prípravu riadnych zasadnutí AS. Na mimoriadnych zasadnutiach
v apríli a máji 2020 PAS posudzovalo možnosti konať zasadnutia pléna AS prostredníctvom
videokonferencie. Do kompetencie PAS patrilo tiež vyhlásenie a príprava doplňujúcich
a dodatočných volieb do AS FMFI UK a schvaľovanie harmonogramu zasadnutí AS a ich
predbežný program. Predsedovia komisií AS informovali o problémoch diskutovaných na
zasadnutí komisií 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.
G. Činnosť stálych komisií AS FMFI UK
V hodnotenom období pracovali štyri stále komisie AS FMFI UK: komisia pre hospodárenie
a rozvoj (KHaR, predseda T. Plecenik), koncepčná a právna komisia (KaPK, predseda
J. Pekár), mandátová komisia (MK, predseda J. Janáček) a pedagogická komisia (PK,
predseda J. Filo). 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.
Komisia pre hospodárenie a rozvoj AS FMFI UK
Predseda komisie:
doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD.
Členovia komisie:
prof. RNDr. Miroslav Grajcar, DrSc.
Erika Lettrichová (podpredsedníčka)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.
RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Ján Krnáč
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.

(od 11.06.2018)
(od 24.09.2018)
(od 24.09.2018)
(od 24.09.2018)
(nečlen AS, od 22.10.2018)
(nečlen AS, od 22.10.2018)
(od 28.01.2019)
(od 11.03.2019)
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Komisia pre hospodárenie a rozvoj (KHaR) zasadala štyrikrát, z toho jedno zasadnutie bolo
spoločné s Koncepčnou a právnou komisiou AS. Na zasadnutiach komisie sa zúčastňovali
dekan prof. D. Ševčovič, prodekan P. Kúš a tajomníčka fakulty M. Sandanusová.
Na zasadnutí dňa 14.10.2019 komisia posudzovala priebežné čerpanie fakultných
prostriedkov k 30.9.2019 a Dodatok č. 1 k Štatútu FMFI UK (precizujúci najmä pravidlá
hospodárenia fakulty).
Na zasadnutí dňa 28.02.2020 komisia hodnotila čerpanie dotácií zo štátneho rozpočtu
a výdavkov z vlastných zdrojov fakulty za rok 2019, ktoré komentoval dekan D. Ševčovič
a prodekan P. Kúš.
Na spoločnom zasadnutí KHaR a KaPK dňa 02.03.2020 komisie prerokovali Dodatok
č. 10 k Organizačnému poriadku FMFI UK (precizujúceho pôsobnosť tajomníka fakulty
a sústavu poradných orgánov dekana) a nové znenie Metodiky delenia finančných
prostriedkov pracoviskám FMFI UK.
Na zasadnutí dňa 29.06.2020 komisia hodnotila a odporučila schváliť Výročnú správu
o hospodárení FMFI UK za rok 2019, Výročnú správu o činnosti FMFI UK za rok 2019,
Rozpis delenia finančných prostriedkov FMFI UK na rok 2020, Vyhodnotenie plnenia
Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2019 a Konkretizáciu
dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2020. Komisia odporučila zobrať na vedomie
Správu o čerpaní rozpočtu výnosov a nákladov FMFI UK za rok 2019. Komisia taktiež
požiadala dekana o predloženie prehľadu čerpania Sociálneho fondu FMFI UK za rok 2019.
Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK
Predseda komisie:
doc. RNDr. Ján Pekár, PhD.
Podpredseda komisie:
Boris Bobáľ
Členovia komisie:
Ivan Agarský
(od 23.09.2019)
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
RNDr. Róbert Kysel, PhD. (nečlen AS)
doc. Mgr. Ján Mačutek, PhD.
(do 31.12.2019)
doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
Mgr. Juraj Tekel, PhD.
doc. Mgr. Tomás Vinař, PhD. (nečlen AS) (od 23.09.2019)
Koncepčná a právna komisia (KaPK) zasadala dvanásťkrát, z toho sedem zasadnutí bolo
spoločných s Pedagogickou komisiou AS, dve zasadnutia boli spoločné s Mandátovou
komisiou AS a jedno zasadnutie bolo spoločné s Komisiou pre hospodárenie a rozvoj AS
(prehľad tohto zasadnutia je uvedený v predchádzajúcich odsekoch správy).
Na samostatnom zasadnutí dňa 30.09.2019 bol pripomienkovaný návrh Študijného
poriadku UK (verzia 10.0). Komisia v prvom čítaní prerokovala návrh Dodatku č. 1 k Štatútu
FMFI UK a po zapracovaní pripomienok ho odporučila predložiť do druhého čítania.
Na samostatnom zasadnutí dňa 07.10.2019 komisia pripravila návrh podnetov
a pripomienok AS FMFI UK na zmenu a doplnenie Štatútu UK.
Dňa 11.10.2019 na spoločnom zasadnutí s PK komisia posudzovala návrh školného
a vybraných poplatkov spojených so štúdiom na FMFI UK v akademickom roku 2020/2021.
Obidve komisie odporučili materiál schváliť. Komisie ďalej prerokovali a odporučili schváliť
dodatky k Štipendijnému poriadku FMFI UK, Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK
a Podmienkam na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK
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v akademickom roku 2020/2021, ktoré vyplynuli z novej sústavy študijných odborov účinnej
od 1. septembra 2019. Komisie v druhom čítaní prerokovali návrh Dodatku č. 1 k Štatútu
FMFI UK a odporučili ho schváliť v znení pripomienok.
Na spoločných zasadnutiach s PK v dňoch 11.11.2019, 25.11.2019 a 30.01.2020
komisia podrobne prerokovala návrh Študijného poriadku FMFI UK, ako aj písomne
doručené pripomienky členov AS FMFI UK.
Dňa 6.12.2019 na spoločnom zasadnutí s PK komisia posudzovala dodatky
k disciplinárnym predpisom fakulty (Disciplinárny poriadok FMFI UK pre študentov,
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov) a odporučila ich schváliť
v znení pripomienok. Diskusia na zasadnutí sa viedla najmä o dôvodoch, pre ktoré možno
študentovi uložiť disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia. Komisia taktiež prerokovala
návrh Dodatku č. 9 k Organizačnému poriadku FMFI UK, ktorým prišlo ku zmene názvu
a portfólia jedného z prodekanov fakulty (prodekan pre hospodárenie a rozvoj sa nahradil
prodekanom pre strategické projekty a rozvoj).
Dňa 24.2.2020 na spoločnom zasadnutí s MK komisia posudzovala nové znenie Štatútu
Knižničného a edičného centra FMFI UK a návrhy dodatkov k Rokovaciemu poriadku AS
FMFI UK a Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK (dodatky vyplynuli z potreby
zosúladenia oboch vnútorných predpisov s Dodatkom č. 1 k Štatútu FMFI UK účinným
od 1. januára 2020.
Dňa 24.4.2020 na spoločnom zasadnutí s MK komisia opätovne posudzovala návrhy
dodatkov k Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK a Poriadku voľby kandidáta na dekana
FMFI UK, ako aj dodatok k Zásadám volieb do AS FMFI UK. Dodatky boli doplnené
o podrobnejšiu úpravu rokovaní AS FMFI UK a jeho kolektívnych orgánov (PAS a komisií),
volieb do AS FMFI UK a vykonania voľby kandidáta na dekana v čase krízovej situácie.
Dňa 18.5.2020 na spoločnom zasadnutí s PK komisia posudzovala Študijný poriadok
doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia FMFI UK (nový vnútorný predpis
fakulty, ktorý reaguje na rozširujúcu sa ponuku programov vzdelávania pedagogických
zamestnancov podľa osobitného zákona), poplatky spojené s doplňujúcim pedagogickým
štúdiom a rozširujúcim štúdiom v akad. roku 2020/2021, ako aj návrhy dodatkov k vnútorným
predpisom fakulty študijnej a disciplinárnej povahy, ktoré vyplynuli zo špecifík výučby
a disciplinárneho konania v čase krízovej situácie (dodatok k Študijnému poriadku FMFI UK
účinnému do 31. augusta 2020, dodatok k Zásadám rigorózneho konania na FMFI UK,
dodatky k Disciplinárnemu poriadku FMFI UK pre študentov a Rokovaciemu poriadku
disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov).
Dňa 19.6.2020 na spoločnom zasadnutí s PK komisia posudzovala Podmienky
na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných FMFI UK v akad. roku
2021/2022, prerokovala návrh Dodatku č. 3 k Štipendijnému poriadku FMFI UK a Výročnú
správu o činnosti FMFI UK za rok 2019. Návrh uznesenia, ktorým by komisie odporučili
dodatok k Štipendijnému poriadku FMFI UK schváliť, nezískal dostatočný počet hlasov
(spornými bodmi bolo vypustenie jedného z dôvodov pre priznávanie štipendií z vlastných
zdrojov fakulty a návrh kritérií pre priznávanie odborového motivačného štipendia študentom
prvého roku bakalárskeho štúdia pre akad. rok 2020/2021). Komisie taktiež hodnotili plnenie
Konkretizácie dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2019 a posúdili Konkretizáciu
dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2020.
Pedagogická komisia AS FMFI UK
Predseda komisie:
prof. RNDr. Ján Filo, CSc.
Podpredseda komisie:
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RNDr. Michal Winczer, PhD.
Členovia komisie:
RNDr. Andrej Blaho, PhD.
Martin Csiba
Mgr. Askar Gafurov (nečlen AS)
doc. RNDr. František Kundracik, CSc.
doc. RNDr. Dana Pardubská, CSc.
Bc. Adam Štefunko
Mgr. Ondrej Tóth

(od 23.09.2019)

Pedagogická komisia (PK) zasadala sedemkrát, všetky zasadnutia boli spoločné
s Koncepčnou a právnou komisiou AS (prehľady zasadnutí sú preto uvedené
v predchádzajúcich odsekoch správy).
Mandátová komisia AS FMFI UK
Predseda komisie:
RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Podpredsedníčka komisie:
Mgr. Ľubomíra Kožehubová
Členovia komisie:
RNDr. Martina Bátorová, PhD.
Boris Bobáľ
(od 23.09.2019)
Bc. Adam Štefunko
(do 23.09.2019)
Mgr. Ondrej Tóth
RNDr. Adriena Ondrášková, PhD. (nečlen AS)
Mandátová komisia (MK) zasadala šesťkrát, z toho dve zasadnutia boli spoločné s KaPK.
MK posudzovala úplnosť a oprávnenosť zoznamov voličov pre voľby všetkých druhov do
samosprávnych akademických orgánov a prerokúvala harmonogram volieb do AS FMFI UK
a AS UK. Komisia overovala platnosť volieb do AS FMFI UK a posudzovala, či celkový
priebeh bol v súlade s vnútornými predpismi. Komisia vyhlasovala nastúpenie náhradníkov.
Na zasadnutí dňa 30.03.2020 komisia posudzovala návrh Dodatku č. 4 k Rokovaciemu
poriadku AS FMFI UK a možnosti ohľadom riadnych volieb do Študentskej komory AS
FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna 2020 do 31. mája 2022.
H. Činnosť Študentskej komory AS FMFI UK
0. časť: ÚVOD
ŠKAS FMFI UK mal rozsiahle aktivity, ktorými chcel zaujať študentov nielen
vo voľnočasových aktivitách, ale aj v aktivitách nasmerovaných k naplneniu hlavného
poslania fakulty. Zasadnutia ŠKAS boli organizované podľa potreby. V zverejňovaných
zápisniciach sú uvedené informácie o plánoch, návrhoch a stave rozpracovaných aktivít.
Študentská komora Akademického senátu zasadla prvýkrát v novom zložení
na “Ustanovujúcom zasadnutí ŠKAS” dňa 17. júna 2019, na ktorom bol zvolený vtedajší
podpredseda ŠKAS FMFI UK, Ondrej Tóth, za podpredsedu AS FMFI UK a súčasne bol
za podpredsedu ŠKAS zvolený Boris Bobáľ.
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Potešujúcou správou bolo, že z volieb konaných v dňoch 14 - 15.5.2019 boli obsadené
všetky mandáty z volebného obdobia 2019-2021 a súčasne vznikli dvaja náhradníci
(Bc. Jaromír Mikulec a Adam Otruba). Obsadením všetkých mandátov môžeme predpokladať
zachovanie kontinuity a hladký priebeh činností Študentskej komory v priebehu
nadchádzajúceho akademického roku.
1. časť: Aktivity ŠKAS za akademický rok 2019/2020
Okrem tradičných “výziev”, ktorým je ŠKAS vystavený počas letných prázdnin - “Prvácky
týždeň” - sa objavili aj nové, rokovania so spoločnosťou Nexteria, n.o. a Vacuumlabs, s.r.o.
Ohľadom projektu “IT kobka” resp. “MatFyz kobka by SuperScale”, resp. “UniSpace” ŠKAS
spoločne s prodekanom pre IT, PR a spoluprácu s praxou, doc. RNDr. Martinom Homolom,
PhD., a zástupcami neziskovej organizácie Nexteria, n.o. rokovali dovedna trikrát, a to:
13. júna 2019, v júli 2019 a 26. augusta o 15.30. S Vacuumlabs sa viedli rokovania
29. augusta 2019 v sídle spoločnosti Vacuumlabs na Radlinského č. 10.
Dovedna sa priamych rokovaní so spoločnosťou Nexteria zúčastnil Ivan Agarský, Boris
Bobáľ, Martin Csiba, Damián König, Adam Štefunko, Ondrej Tóth a Mária Zelenayová
(prostredníctvom videokonferencie). Prvotná myšlienka “kultivácie” priestoru siaha ďaleko
do minulosti. Prvé náznaky renovácie priestoru môžeme datovať na prelom rokov 2018/2019,
kedy aj ŠKAS bol oslovený s úmyslom zrušenia šatne (pred IT kobkou) s argumentom
umiestnenia kódových uzamykateľných skriniek, ktoré by boli súčasťou zrenovovaného
priestoru (a plným nahradením šatňového priestoru). V priebehu rokovaní bola predostretá
informácia, že investori by chceli využiť aj priestor vtedajšej Cauchyho klubovne a miestnosti
ŠKAS, a tak získať jeden veľký ucelený priestor. U niektorých členov panovala obava
zo straty tichej, oddychovej/relax zóny - Cauchyho klubovne (Boris Bobáľ), ktorá bola
dedičstvom “od študentov pre študentov”. Druhým aspektom, ktorý sa objavil (keďže presne
medzi Cauchyho klubovňou a IT kobkou bola situovaná miestnosť ŠKASu) bola potenciálna
strata integrity Študentskej komory Akademického senátu.
Počas rokovaní vyplynulo, že žiadna miestnosť na fakulte pre potreby ŠKAS nie je
k dispozícii. Boris Bobáľ spoločne s doc. RNDr. Sebastiánom Ševčíkom, CSc. a RNDr.
Róbertom Kyselom, PhD. našli prijateľnú alternatívu, a to miestnosť v pavilóne športu (S),
ktorá bola pridelená neziskovej organizácii Veda nás baví, n.o. Pre potreby uskladnenia
inventáru ŠKAS bol vyčlenený sklad v suteréne pavilónu matematiky.
Počas letných prázdnin Boris Bobáľ zostavil prvý dokument zhrňujúci priebeh, propagáciu,
vyhodnocovanie a interpretáciu komentárov od študentov - Report z ankety za LS 2019.
Dokument bol predstavený členom Vedenia FMFI UK s cieľom upriamenia pozornosti
a kladenia väčšieho dôrazu na anketu a konštruktívne pripomienky od študentov. Výsledkom
bolo poverenie prodekana pre IT a prodekanky pre bakalárske a magisterské štúdium
spolupráci so Študentskou komorou (v zastúpení predsedu Ondreja Tótha a podpredsedu
Borisa Bobáľa) upraviť smernicu dekana o študentskej ankete. Boris Bobáľ vypracoval
koncept novej smernice, ktorá reflektuje aktuálne potreby a kapacitné možnosti ŠVT.
Následne sa uskutočnilo pripomienkové konanie všetkých poverených strán, na ktorom
vzniesli námietky, ktoré boli následne zapracované. Smernica bola prerokovaná na zasadnutí
Vedenia FMFI UK v decembri 2019 a do platnosti vstúpila v januári 2020. Nová smernica
ztransparentnila a spresnila mechanizmus konania a vyhodnocovania ankety, stanovuje
minimálne hodnotenie, kedy je vyučujúci povinný reagovať na komentáre v ankete
a stanovila, že anketové otázky boli koncipované vedením fakulty (za zamestnaneckú časť
akademickej obce fakulty - AOF) a ŠKAS (za študentskú časť AOF).
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Ďalšou výzvou bude pre ŠKAS hľadať riešenia pre chronické problémy, ktoré sa
vyskytujú v niektorých oblastiach (fakulta, resp. študijné programy) niekoľko rokov.
Plánujeme participovať stretnutie začiatkom akademického roka 2020/2021 s cieľom
otvorenia riešenia problémov v jednotlivých študijných programoch.
Týždeň pred oficiálnym začiatkom akademického roka sa už tradične koná tzv. Prvácky
týždeň. ŠKAS pri spoluorganizácii mal už tradične na starosť obstaranie tričiek s potlačou
“MATFYZ since 2019” (zabezpečil Ondrej Tóth), aktualizácia a tlač “Matfyzákov sprievodca
po galaxii” (zabezpečili Ondrej Tóth a Boris Bobáľ), grilovačka (hlavný kuchár: Damián
König; pomocní kuchári: Boris Bobáľ, Jaromír Mikulec, Adam Štefunko, Martin Csiba a Ivan
Agarský) a prechádzka mestom (Boris Bobáľ, Martin Csiba, Erika Lettrichová, Jaromír
Mikulec, Kristína Prešínska a Adam Štefunko).
Začiatkom akademického roka Damián König nadviazal spoluprácu s Oddelením propagácie,
čoho výsledkom bolo obnovenie tzv. fakultných mikín (zo znakom a nápisom fakulty).
Ďalším vyústením spolupráce bolo vytvorenie nálepiek s dizajnovým logom “MatFyzu”
a “matematicko-fyzikálnou tematikou” (Schrödingerova mačka, štylizovaný Einstein
s vyplazeným jazykom a iné) a v neposlednom rade vytvorenie tričiek s potlačou, ktoré si
získali nielen študentov, ale i zamestnancov. Martin Csiba sa stal hlavnou “propagačnou
tvárou” fakulty.
V novembri Erika Lettrichová a Ján Krnáč v spolupráci s prodekankou RNDr. Kristínou
Rostás, PhD., vedúcou Oddelenia propagácie fakulty (PaedDr. Soňou Gažákovou, PhD.)
a občianskym združením Future Generation Europe zorganizovali akciu Mini-Erasmus.
Vybraní študenti dostali možnosť sa na tri dni ocitnúť v koži vysokoškolského študenta,
zúčastniť sa reálnych prednášok (resp. cvičení), navštíviť fakultné laboratória, lezeckú stenu
a pod. Po „výučbe“ bol pre účastníkov organizovaný popoludňajší program. Taktiež
v novembri sa uskutočnilo stretnutie s Denisou Novákovou (z Teach for Slovakia, n.o.)
s cieľom sebapropagácie študentom na vysokých školách. Výsledkom spolupráce bola
prednáška s témou “Time management”, ktorá sa uskutočnila začiatkom letného semestra.
Ďalšia spolupráca bola pozastavená z dôvodu zatvorenia univerzity dňa 9. marca 2020.
Ku koncu výučbovej časti zimného semestra sa konala už tradičná Kapustnica (organizoval
Samuel Omasta). Popri tradičnej kapustnici, ne/alko punču a dobrej nálade, ktorá je vzácna
ku koncu výučbovej časti semestra, sa uskutočnila i tombola o hodnotné ceny. Akcie sa
zúčastnilo rádovo 300 študentov a zamestnancov fakulty.
V posledných týždňoch oboch semestrov sa ŠKAS spolupodieľal na tvorbe anketových
otázok a jej propagácii študentom. Po uzavretí ankety sa ŠKAS podieľal na hodnotení
príspevkov (komentárov) od študentov. Technickú stránku celého procesu zabezpečoval
Študentský vývojový tím (ŠVT).
V januári (30. januára 2020) na pozvanie Adama Štefunka (počas zimného semestra sa
zúčastnil programu Erasmus na univerzite v Ľubľane) navštívila fakultu oficiálna delegácia
študentov z Minskej univerzity (Bieloruská republika).
Žiaľ, v priebehu marca boli aktivity Študentskej komory potlačené “príchodom”
celosvetového ochorenia spôsobeného vírusom SARS-CoV-2, preto ďalšie plánované akcie
a eventy boli s okamžitou platnosťou zrušené nadriadenými autoritami (príkazmi rektora,
dekanom, RÚVZ a odubytovaním študentov z internátov).
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Ako vyvrcholenie “politickej” činnosti Študentskej komory za letný semester (a za celé
obdobie ako celok) možno chápať schvaľovanie študijného poriadku - vnútorného predpisu
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK - v ktorom okrem lepšie definovaných práv
a povinností študenta bol schválený aj 2. opravný termín pri opakovanom zápise predmetu
(a obhájený 2. opravný termín pri prvom zápise) či uznávanie predmetov z predošlého stupňa
štúdia za špecifických podmienok.
2. časť: Evaluácia ŠKAS študentmi
Zrkadlom našej činnosti v očiach študentov v akademickom roku 2019/2020 môžeme použiť
dáta z uskutočnenej ankety za dané obdobia. V hodnotení sme zaznamenali druhý najväčší
nárast za semester (rozdiel medzi letným a zimným semestrom toho istého akademického
roka - oranžový stĺpec) a tiež tretím najväčším nárastom medzi ZS v roku X a LS v roku X-1
(šedý stĺpec) - pre lepšiu názornosť prikladáme graf.
Oproti minulému roku treba pozitívne hodnotiť komunikáciu smerom k študentom. Webové
sídlo Študentskej komory Akademického senátu - zona.fmph.uniba.sk/skas - bolo udržiavané
priebežne (o priebežnú aktualizáciu sa staral Ivan Agarský). Zápisnice zo zasadnutí ŠKAS
boli vyhotovené (v rámci možností) v priebehu pár dní od zasadnutia a zároveň publikované
na webovom sídle. Zápisnice si ponechali rovnakú “informačnú kvalitu” ako po minulý rok
s cieľom lepšieho priblíženia aktivít ŠKAS k širokej verejnosti. Súčasne bola priebežne
aktualizovaná aj rubrika “udalosti”, ktoré Študentská komora organizovala, alebo na nich
spoluparticipovala.

2.1: Reakcia na komentáre z ankety
V rámci priblíženia sa ku študentom bola vytvorená po vzore Čiernej skrinky aj “Oranžová
skrinka” s rovnakým zámerom. Avšak jej zámer nebol plne naplnený. Študentská komora pri
propagácii svojej činnosti využíva aj oficiálnu mailovú komunikáciu, pričom bola snaha
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informovať o najpodstatnejším udalostiach, ktorými ŠKAS “žil”. Počas letných prázdnin sa
plánuje na webovom sídle ŠKAS koncept personalizovaných interview, ktorých cieľom je
krátke predstavenie študentského senátora študentovi.
V rámci ankety za letný semester Študentská komora riešila v spolupráci s vedením fakulty
prístup študentov so sťažením pohybom do knižnice, možnosť rozšírenia elektrických
zásuviek v priestore knižnice, komunikáciu s prevádzkarom jedálne o úprave otváracích
hodín, hodnotenia Študijného oddelenia (študijné referentky a otváracie hodiny na ŠO),
obnova počítačových miestností pre aktuálne potreby, obnovenie posluchární a sociálnych
zariadení, dostatok interaktívnych tabúľ pre potreby študentov pedagogických odborov,
väčšia interakcia zamestnancov s výsledkami ankety, koše na separovaný odpad a pod.
3. časť: Zastupovanie študentov na rôznych grémiách
Členovia Študentskej komory boli pravidelne pozvaní na Vedenie FMFI UK (zúčastňoval sa
predseda Ondrej Tóth, resp. podpredseda Boris Bobáľ), kde aktívne prezentovali problémy
študentov.
Študentská komora mala zastúpenie v každej komisii Akademického senátu FMFI UK,
čo dáva dobrý predpoklad na kvalitné a vyvážené návrhy schvaľované v pléne Akademického
senátu FMFI UK. Študentskí senátori sa pravidelne zúčastňovali zasadaní Akademického
senátu FMFI UK, na ktorom prispievali pozmeňujúcimi (proštudentskými) návrhmi s cieľom
vylepšiť schvaľované materiály.
Zasadnutia Študentskej komory boli uskutočňované na pravidelnej báze. Jednotliví
členovia Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK sa zúčastňovali zasadnutí
ŠKASu v rámci svojich študijných možností. Na zasadnutiach sa jednotliví členovia
oboznamovali s prerokúvanými materiálmi na komisiách a činnosťou Študentskej komory ako
celku. Uzavretím fakulty a internátnych zariadení sa v súlade so zákonom č. 93/2020 Z. z.
konalo dňa 4. mája 2020 dištančné zasadnutie Študentskej komory Akademického senátu
prostredníctvom aplikácie MS Teams.
Aktivity študentskej komory AS podporil dekan a Vedenie FMFI UK, ktorí jej v rozpise
delenia finančných prostriedkov fakulty pridelili finančné prostriedky, ktorých výška pokrýva
finančné nároky na podujatia a ďalšie činnosti organizované Študentskou komorou.
4. časť: Záver
Jedným z nesplnených cieľov na akad. rok 2019/2020 môžeme zaradiť koncept orientačných
tabúľ (ŠKAS vypracoval koncepciu umiestnenia tabúľ), pričom návrh stroskotal vďaka
nastoleniu unifikácie fakultných farieb a tvorbe novej “vizuálnej identity” Univerzity
Komenského v Bratislave.
ŠKAS sa bude v nasledujúcom volebnom období potýkať s veľkými výzvami v troch
smeroch. Prvý druh výzvy bude udržať a pozdvihnúť úroveň Študentskej komory, zlepšiť
propagáciu a dotiahnuť rozbehnuté projekty - orientačné tabule, sebapropagácia (dokončenie
personalizovaných mini-interview, zavedenie periodického predstavovania senátorov)
a rekonštrukcia a rozbehnutie novovznikajúcich priestorov pre potreby študentov.
Druhá výzva sa bude odohrávať polovici októbra (13.-14.10.2020) - pri riadnych
voľbách. Pri týchto voľbách sa dovedna obmení (5+1) senátorov za nových. Bude výzvou pre
ostávajúcich senátorov nájsť adekvátne náhrady, zaučiť ich a pripraviť pre nich čo najlepšie
smerovanie.
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Tretia a posledná výzva nemá v dnešných dňoch jasné kontúry. Len veľmi jemne
načrtneme, že hlavnú úlohu bude hrať vírus SARS-CoV-2 a hľadanie v budúcich rokovaniach
a vyjednávaniach čo najlepšie pozície pre študentov - pre tých, ktorých má ŠKAS zastupovať.

I. Záver
Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom akademického senátu za prácu,
ktorú vykonali v prospech fakulty od 01.07.2019 do 30.06.2020. AS prerokoval a schválil
množstvo vnútorných predpisov fakulty a ich dodatkov, komisie AS významne pomohli pri
konečnom schvaľovacom procese pléna senátu. Aktivity senátu, všetky vnútorné predpisy,
zmeny v zložení senátu, zápisnice z rokovania pléna senátu, predsedníctva a komisií boli
zverejňované na webe fakulty. Každý pracovník fakulty a študent mal možnosť oboznámiť sa
s činnosťou senátu a jeho uzneseniami.
Počas hodnoteného 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, novozvoleným dekanom a novým
vedením fakulty podmienilo výsledok, že obdobie júl 2019 - jún 2020 možno charakterizovať
ako veľmi úspešné.
V Bratislave 12.10.2020
Spracovali:
S. Ševčík (časti A, E a I), R. Kysel (časti A až D, F a G), B. Bobáľ (časť H)

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda AS FMFI UK
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