Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1.7.2006 do 31.12.2006
Činnosť AS FMFI UK prebiehala v súlade s VŠ zákonom, univerzitnými a fakultnými
predpismi.
Spočívala najmä v prerokovaní dokumentov potrebných pre chod fakulty, návrhov dekana
a dokumentov celospoločenského významu, dotýkajúcich sa činnosti VŠ. Vyjadrovali sme sa
k personálnym, organizačným a finančným otázkam.
Aktivita AS FMFI UK sa sústredila najmä na kvalitnú prípravu zasadnutí a samotné
zasadnutia AS. Počas hodnoteného obdobia zasadal AS päťkrát. Termíny zasadnutí boli
stanovené priebežne na základe konkrétnych potrieb riešenia aktuálnych úloh a problémov
fakulty. Jedno z uvedených zasadnutí AS bolo mimoriadne, na základe požiadavky AS UK sme
prerokovali materiál Slovenskej rektorskej konferencie „Návrhy priorít úprav zákona
č.131/2002 o vysokých školách.“
Pred každým zasadnutím sa uskutočnila schôdza Predsedníctva AS, kde sa prerokovala
najmä príprava a priebeh zasadnutia AS, sformulovali sa stanoviská a návrhy na uznesenia
k závažným bodom rokovania. V období od 1.7.-23.10. zasadalo Predsedníctvo AS štyrikrát.
Uvedieme najzávažnejšie otázky, ktorými sa AS zaoberal.
Prerokovanie návrhov na schválenie komisií AS, disciplinárnej komisie fakulty a doplnenie
mzdovej komisie fakulty o nových členov AS. Predsedníctvo AS venovalo tvorbe komisií
značnú pozornosť, prijalo zásadu, že materiály, ktoré bude prerokovávať AS, budú podliehať aj
prerokovaniu v príslušnej komisii, ktorá pripraví stanovisko a návrh na uznesenie k danému
materiálu. Do činnosti jednotlivých komisií sme zapojili všetkých členov AS, aj niektorých
členov akademickej obce. Ide nám o celkové skvalitnenie práce AS, ide nám predovšetkým
o to, aby zasadnutia AS boli efektívne, závery a prijaté uznesenia boli kvalifikované
a zodpovedné. Pri tvorbe jednotlivých komisií sme dbali na rovnomerné zastúpenie sekcií
a študentskej komory senátu, tá má svoje zastúpenie vo všetkých komisiách, okrem mzdovej
komisie fakulty. K hospodárskej a koncepčnej komisií AS, ktoré boli aj doposiaľ stálymi
komisiami AS pribudla pedagogická komisia z toho dôvodu, že AS prerokováva značnú časť
materiálov, ktoré sa dotýkajú študijnej problematiky.
Príprava a schvaľovací proces jednotlivých komisií prebiehal hladko. Problémy sa ukázali
iba pri schvaľovaní disciplinárnej komisie fakulty, v diskusií bola vznesená požiadavka, aby
v komisií boli zastúpené aj ženy. Pri opätovnom predložení návrhu dekana senát disciplinárnu
komisiu schválil.
V hodnotenom období bolo potrebné zvoliť dekana fakulty na ďalšie funkčné obdobie,
keďže funkčné obdobie dekana končilo 31.1. 2007. AS venoval veľkú pozornosť príprave a
priebehu voľby dekana fakulty. Na svojom zasadnutí dňa 23.10. vyhlásil voľbu dekana fakulty
na 27.11., schválil volebnú komisiu v zložení: Kubáček, Morvová, Ďurikovič, Krištofič, ktorá
riadila celkovú prípravu a priebeh voľby dekana fakulty. Na zasadnutí AS dňa 13.11. volebná
komisia predložila kandidátku na voľbu dekana fakulty v zložení; J. Boďa, D. Olejár, ktorú AS
schválil.
Na verejnom zasadnutí AS dňa 20.11. predniesli obaja kandidáti na funkciu dekana svoje
volebné programy a odpovedali na otázky členov akademickej obce. Diskusia sa až na
niekoľko výnimiek viedla v korektnom a vecnom duchu.
AS na svojom zasadnutí dňa 27.11. v tajnom hlasovaní, na ktorom sa zúčastnilo všetkých 30
členov AS, zvolil za dekana fakulty J. Boďu, za ktorého hlasovalo 16 členov AS, a za
kandidáta D. Olejára hlasovalo 14 členov AS.
Konštatujeme, že príprava a priebeh voľby dekana prebehli v súlade s volebným poriadkom,
isté nedostatky sa vyskytli v práci volebnej komisie pri technickom zabezpečení verejného
zasadnutia senátu, ako aj v spôsobe informovania o výsledku volieb kandidáta na funkciu
dekana. Urobíme všetko preto, aby sa v budúcnosti podobné chyby neopakovali.
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Predsedníctvo AS je toho názoru, že z tesného volebného výsledku pre novozvoleného
dekana a vedenie fakulty vyplýva prirodzená požiadavka, aby sa pri prijímaní záverov
a rozhodnutí brala na vedomie mienka celého senátu.
Akademický senát fakulty sa na dvoch svojich zasadnutiach venoval pripravovanej novele
vysokoškolského zákona. Minister školstva v súvislosti s plnením úloh, vyplývajúcich
z Programového vyhlásenia vlády SR, požiadal príslušné orgány a VŠ o návrh vecných priorít,
ktoré treba legislatívne upraviť v novele vysokoškolského zákona. Predsedníctvo AS
informovalo členov AS o stanovisku rektora UK k návrhu novely zákona o vysokých školách,
ktorý rektori predkladali Slovenskej rektorskej konferencii. Za kľúčové v stanovisku rektora
UK pokladáme odmietnutie návrhov niektorých verejných vysokých škôl, podľa ktorých by sa
rozhodovacie právomoci mali presunúť z akademických senátov fakúlt a z akademického
senátu verejnej vysokej školy na Správnu radu verejnej vysokej školy. Pokladáme to za krok
späť a popretie základných akademických práv a slobôd, mení to celkovú prípravu novely
vysokoškolského zákona. Od novely očakávame, že úpravy a doplnky textu skvalitnia súčasný
vysokoškolský zákon, budú smerovať k lepšej zrozumiteľnosti a náležitej prehľadnosti a
odstránia možnosti dvojakého, ba i niekoľkonásobného výkladu.
AS fakulty prijal k tomuto bodu uznesenie, v ktorom vyjadruje podporu stanoviska rektora
UK a uložil zodpovedným funkcionárom AS postupovať z vyššie uvedených pozícií pri
posudzovaní novely a usmerňovaní diskusie k novele na fakulte.
AS na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 7.12. prerokoval dokument Slovenskej
rektorskej konferencie „Návrhy priorít úprav Zákona č.131/2002 o vysokých školách“, ktorý
bol prijatý na zasadaní SRK konanom 14.11. 2006 v Nitre. AS zaujal k jednotlivým návrhom
spravidla odmietavé stanovisko, až na niekoľko výnimiek. Rozhodne sme odmietli tie návrhy,
ktoré znižujú právomoci akademickej samosprávy a smerujú k jej likvidácii v tej podobe, ktorá
bola doteraz legislatívne zakotvená a stala sa organickou a pozitívnou stránkou života na
vysokých školách. Za najväčší a najnebezpečnejší problém pokladáme snahu o absolútnu
centralizáciu moci, od ktorej sa odvíjajú mnohé problémy fakúlt a vysokých škôl. Vidno, že
v tomto smere sme sa nepoučili z chýb v nedávnej minulosti, nie dostatočne si uvedomujeme
skutočnosť, že direktívny prístup k riadeniu je cudzí vysokoškolskému prostrediu. Sme toho
názoru, že celkový postup súvisiaci s prípravou novely je potrebné usmerniť k širšej diskusii o
rozvoji slovenských vysokých škôl na pôde akademickej obce. Diskusiu je potrebné smerovať
do takých opatrení, ktoré umožnia diverzifikovať vysoké školy tak, aby sa optimálne splnili
zámery programu vytvorenia znalostnej spoločnosti na Slovensku. O uvedenom stanovisku sme
písomne informovali rektora UK a AS UK.
Prerokovanie návrhov na akreditáciu študijných programov magisterského a doktorandského
štúdia tvorilo nemalú súčasť práce AS. Prodekani Pekár a Boďa predložili na rokovanie AS
nasledujúce študijné programy magisterského štúdia: v odbore učiteľstvo akademických
predmetov: deskriptívna geometria, informatika, fyzika, matematika, spoločný psychologicko –
pedagogický základ, v študijnom odbore fyzika: astronómia a astrofyzika, optika a lasery.
V študijnom programe doktorandského štúdia: teória vyučovania informatiky. Všetky
navrhované študijné programy boli príkladne pripravené, vždy sa k nim vyjadrovala
pedagogická komisia AS. Po zapracovaní pripomienok z diskusie AS všetky návrhy odporučil
dekanovi predložiť na schválenie vedeckej rade fakulty.
Na dvoch svojich zasadnutiach sa AS zaoberal kritériami pre prijímacie konanie na FMFI
UK pre akademický rok 2007/2008. K návrhu kritérií prebehla rozsiahla diskusia. Kľúčovými
témami bolo pridanie ďalších súťaží (TMF, SOČ) a korešpondenčných seminárov
k olympiádam, úspešná účasť v ktorých je dôvodom na odpustenie prijímacej skúšky. AS
schválil kritériá s pripomienkami a súhlasil, aby dekan rozšíril zoznam študijných programov,
na ktoré fakulta vypísala prijímacie konanie o ďalšie študijné programy, ktoré budú
akreditované v priebehu akademického roku 2006/2007. Ďalej AS súhlasil, aby dekan fakulty
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zvýšil po dohode s príslušným garantom plánovaný počet prijatých na tie študijné odbory
magisterského štúdia, v ktorých počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonajú prijímaciu skúšku,
prevýšil plánovaný počet stanovený v kritériách.
Z hľadiska celospoločenských potrieb i potrieb fakulty stojí pred nami úloha dostať na
fakultu čo najviac kvalitných študentov, čoskoro však budeme stáť pred otázkou odkiaľ ich
vziať. K tomu je v prvom rade nevyhnutné aktívnejšie pristupovať k propagácii štúdia na
fakulte, prehĺbiť spoluprácu so strednými školami, najmä gymnáziami a skvalitniť proces
prijímacieho konania.
Pomerne živú diskusiu v senáte vyvolal návrh dekana fakulty na zrušenie štyroch
pracovných miest údržbárov v oddelení prevádzky. V diskusii bolo namietané, že návrh
neobsahuje dostačujúce podklady pre rozhodnutie v tejto veci, preto AS odložil hlasovanie
o návrhu na zrušenie štyroch miest údržbárov s tým, že nový návrh bude obsahovať aj
podrobnú analýzu prínosu prechodu údržby na externú firmu. Poznamenávame, že problémy
v údržbe pretrvávajú, v súčasnosti zabezpečujú údržbu dvaja pracovníci za pomoci vedúceho
údržby.
AS si vypočul informáciu dekana o zámere vyplácať osobné príplatky z fondu dekana
riadnym profesorom nad rámec príplatkov, vyplácaných z fondu vedúcich katedier. AS zobral
túto informáciu na vedomie.
AS si vypočul aj informáciu senátora Macka o študentskej ankete. Podal v nej celkové
zhrnutie, čo sa v tejto oblasti udialo, aké posuny nastali od nového spôsobu organizovania
ankety s istým štatistickým prehľadom. AS zobral na vedomie informáciu o študentskej ankete.
Členovia Predsedníctva AS sa v hodnotenom období pravidelne zúčastňovali na
zasadnutiach vedenia fakulty.
Na záver tejto správy Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom AS za
prácu, ktorú v tomto období vykonali v prospech fakulty.

V Bratislave 26.2.2007

Doc. RNDr. Eduard Toman CSc., v.r.
Predseda AS FMFI UK
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