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Konkretizácia dlhodobého zámeru rozvoja FMFI UK na rok 2022  

 

 

Oblasť vzdelávania 

 

Implementujeme vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského 

vzdelávania UK (vnútorný predpis UK č. 23/2021).  

Zosúladíme študijné programy s vnútorným systémom kvality UK a štandardmi 

Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. 

Vyhodnotíme efektívnosť a aktuálnosť aktivít spojených so zosúladením 

študijných programov s vnútorným systémom kvality UK. 

 

Požiadame rektora UK o vydanie oprávnenia na uskutočňovanie inovačného 

vzdelávania pre učiteľov základných a stredných škôl.  

Rozšírime ponuku vzdelávacích programov pre učiteľov základných a stredných 

škôl o inovačné vzdelávanie v predmetoch matematika, fyzika, informatika 

a deskriptívna geometria. 

 

Oblasť vedy a výskumu 

 

Zosúladíme podmienky na habilitačné a inauguračné konania (HIK) s vnútorným 

systému kvality UK, pripravíme hodnotiace správy pre HIK. 

 

Podáme žiadosť o periodické hodnotenie výskumnej, vývojovej, umeleckej 

a ďalšej tvorivej činnosti (výzva VER 2022). 

 

Oblasť rozvoja fakulty 

 

Vytvoríme predpoklady na prijímanie mladých pracovníkov s cieľom stabilizovať 

personálne obsadenie pracovísk.  

Finančne podporíme mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov formou 

jednorazovej odmeny vo výške 1200 EUR. Pri vyplácaní odmeny zohľadníme 

dobu materskej a rodičovskej dovolenky. 

 

Realizáciou projektu ACCORD dobudujeme novú a súčasne skvalitníme 

existujúcu priestorovú a prístrojovú infraštruktúru na základný a aplikovaný 

výskum.  

Dokončíme realizáciu verejných obstarávaní. Začneme rekonštrukčné práce 

striech, vonkajších rozvodov vody a kanalizácie, prednáškových miestností, 

učební a laboratórií. Začneme výstavbu pavilónu špičkových technológií. 

 



3 

V spolupráci so Študentskou komorou AS FMFI UK vytvoríme nový komunitný 

priestor pre študentov a zamestnancov fakulty v priestoroch foyer v pavilóne F1. 

 

Oblasť vonkajších vzťahov 

 

Posilníme spoluprácu fakulty s jej absolventmi, a to na úrovni fakulty, pracovísk 

fakulty a študijných programov, ktoré fakulta uskutočňuje. 

 

Oblasť organizácie, riadenia a vnútorného života fakulty 

 

Na základe poverenia vedenia UK v spolupráci s PriF UK a FTVŠ UK 

zorganizujeme Zimnú univerziádu SR vo februári 2022. Zo získanej dotácie 

dokončíme rekonštrukciu telocvične v Mlynskej doline. 

 

Zosúladíme vnútorné predpisy fakulty s novelou zákona o vysokých školách 

účinnou od 25. apríla 2022 a novým Štatútom UK. 

 

Zorganizujeme Majáles pre študentov a zamestnancov fakulty. 

 

Oblasť spoločenskej zodpovednosti 

 

Budeme motivovať tvorivých zamestnancov, aby sa zapájali do aktivít 

popularizácie vedy a aby v rámci popularizácie otvárali aj témy spojené 

s udržateľným rozvojom a spoločenskou zodpovednosťou. 

 

Realizáciou projektu ACCORD (zateplenie striech a fasád) prispejeme k zníženiu 

energetických nárokov a ochrane životného prostredia. 

 


