Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.07.2013 do 31.05.2014
Činnosť AS FMFI UK sa v období od 01.07.2013 do 31.05.2014 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.
Senát v tomto období prerokoval a schvaľoval kľúčové vnútrofakultné predpisy. Novela
zákona o vysokých školách účinná od 1. januára 2013 a následný dodatok č. 2 k Štatútu UK si
vynútili zmeny v Štatúte FMFI UK. Nutnosť zosúladenia tohto vnútorného predpisu
s uvedenými právnymi predpismi bola využitá ku komplexnejšiemu preformulovaniu štatútu
a presunu niektorých ustanovení do iných vnútrofakultných a senátnych predpisov. Okrem
Štatútu FMFI UK sa senát podieľal na príprave Študijného poriadku FMFI UK
a Štipendijného poriadku FMFI UK, bolo schvaľované úplne nové znenie Zásad volieb do AS
FMFI UK, úplne nové znenie Rokovacieho poriadku AS FMFI UK, Organizačného poriadku
FMFI UK a Zásad rigorózneho konania na FMFI UK. Novým vnútrofakultným predpisom sa
stal Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK, ktorý fakulta nemala ako samostatný
predpis. Z uvedeného výpočtu kľúčových aktivít senátu vyplýva, že hodnotené obdobie bolo
mimoriadne náročné hlavne na aktivity legislatívneho charakteru. K procesu prehľadného
a užívateľsky pohodlného pripomienkového konania ku viacerým predpisom významne
prispela aplikácia Legislator, ktorú navrhol a implementoval člen AS K. Valentín.
Senát ďalej organizoval doplňujúce voľby do študentskej časti AS FMFI UK a vzhľadom
k tomu, že k 31.5.2014 končí funkčné obdobie členov AS FMFI UK, boli vyhlásené riadne
voľby do AS na nové funkčné obdobie. Voľby sa konali v nasledovných termínoch:
14.10.2013
doplňujúce voľby do študentskej časti AS FMFI UK
(voľba dvoch členov AS FMFI UK, zvolení boli M. Malásková a M. Špano)
12.-13.05.2014
Riadne voľby do zamestnaneckej komory AS FMFI UK na funkčné obdobie od 1. júna
2014 do 31. mája 2018 a do študentskej komory AS FMFI UK na dvojročné/jednoročné
obdobie v zmysle Zásad volieb do AS FMFI UK.
Do zamestnaneckej komory AS boli zvolení (počet oprávnených voličov: 244, počet
odovzdaných hlasovacích lístkov 182, účasť vo voľbách 74,59%):
 Z. Kubáček, D. Ševčovič, M. Niepel, S. Ševčík, F. Kundracik, M. Škoviera, M. Winczer
a J. Kočvarová zastupujúci celú zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty,
 R. Jajcay, K. Rostas, M. Demetrian a J. Mačutek zastupujúci volebný obvod Matematika,
 I. Sýkora, M. Babincová, M. Pikna a K. Holý zastupujúci volebný obvod Fyzika,
 A. Blaho, J. Janáček, M. Homola a E. Šikudová zastupujúci volebný obvod Informatika.
Do študentskej komory AS boli zvolení (počet oprávnených voličov 1 678, počet
odovzdaných hlasovacích lístkov 451, účasť vo voľbách 26,87%):
 M. Švehlík, J. Hreha, M. Špano, H. Hozzánková a M. Oberuč na dvojročné funkčné
obdobie od 1.6.2014 do 31.5.2016,
 A. Buchholcerová, K. Jablonická, K. Blašková, E. Alföldiová a K. Tomová na jednoročné
funkčné obdobie od 1.6.2014 do 31.5.2015.
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Všetky voľby prebehli v súlade s platnými Zásadami volieb do AS FMFI UK. Účasť vo
voľbách do oboch komôr AS bola za posledných 10 rokov najvyššia. Voľby do oboch komôr
vytvorili aj skupinu náhradníkov (4 do zamestnaneckej komory a 6 do študentskej komory).
Akademický senát FMFI UK pracoval v zložení:
Zamestnanecká komora:
 členovia zastupujúci celú akademickú obec:
A. Blaho, A. Ferko, I. Košinár, F. Kundracik, K. Rostás, M. Škoviera, A. Zemanová,
 členovia zastupujúci pracoviská matematickej sekcie:
M. Demetrian, I. Melicherčík, M. Niepel, E. Viszus,
 členovia zastupujúci pracoviská fyzikálnej sekcie:
M. Babincová, M. Pikna, S. Ševčík, L. Šikurová,
 členovia zastupujúci pracoviská informatickej sekcie:
R. Ďurikovič, F. Gyárfáš, J. Janáček, M. Winczer,
 člen zastupujúci podporné katedry: P. Vilášek.
Študentská komora:
M. Balogh, S. Griguš, J. Hreha, M. Kieferová, J. Kováč, M. Macák, M. Šušuková
(do 16.9.2013), M. Švehlík, K. Valentín, M. Malásková (od 14.10.2013), M. Špano
(od 14.10.2013).
Členovia AS UK zastupujúci FMFI UK:
A. Z. Dubničková, D. Olejár, D. Ševčovič, R. Kysel, K. Valentín
Delegát v ŠRVŠ zastupujúci študentov FMFI UK:
J. Hreha
Zástupca FMFI UK v RVŠ:
J. Boďa

V hodnotenom období bol predsedom AS FMFI UK S. Ševčík, funkciu podpredsedu AS za
zamestnaneckú komoru vykonával R. Ďurikovič, podpredsedom AS za študentskú komoru
bol od 21.10.2013 M. Švehlík, ktorý bol súčasne aj predsedom študentskej komory AS.
Členmi Predsedníctva AS boli z titulu funkcie R. Ďurikovič, K. Valentín, S. Ševčík,
M. Švehlík, ďalej J. Janáček a I. Košinár (od 24.10.2013, kedy nadobudol účinnosť nový
Rokovací poriadok AS). Ďalšími členmi Predsedníctva AS boli E. Viszus a A. Zemanová.
AS rokoval na piatich riadnych zasadnutiach a jednom mimoriadnom zasadnutí. Termíny
zasadnutí boli v r. 2013 predbežne stanovené vopred na začiatku zimného semestra. V r. 2014
vzhľadom na náväznosť na zasadnutia AS UK a jeho komisií a zaťaženosťou v rámci procesu
prípravy podkladov pre komplexnú akreditáciu nebolo možné plánovať zasadnutia vopred.
Program zasadnutí AS navrhovali členovia Predsedníctva AS na základe písomných návrhov
dekana a prodekanov FMFI UK, ktoré súviseli s úlohami fakulty v pedagogickej, vedeckej,
hospodárskej, personálnej a organizačnej oblasti.
Hlavné body zasadnutí AS FMFI UK boli:
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17. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 16.09.2013
AS prerokoval Správu o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 01.07.2012 do 30.06.2013.
AS prerokoval a schválil nový Štatút FMFI UK. AS prerokoval a v tajnom hlasovaní schválil
návrh dekana na člena Disciplinárnej komisie pre študentov (Bc. Matej Kopernický).
AS prerokoval a schválil Štipendijný poriadok FMFI UK v znení prijatých pozmeňujúcich
návrhov. Schvaľovací proces návrhu Študijného poriadku FMFI UK bol komplikovaný
vzhľadom na množstvo pozmeňujúcich návrhov. AS znenie tohto predpisu, ktorý mal
zohľadniť ustanovenia príliš rigidného Študijného poriadku UK, schválil.
18. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 21.10.2013
Študentská komora AS tajným hlasovaním zvolila za podpredsedu AS M. Švehlíka.
AS prerokoval a zobral na vedomie správu o priebežnom čerpaní dotačných a nedotačných
prostriedkov z fakultných fondov k 30.09.2013. Dekan FMFI UK predložil návrh výšky
školného a vybraných poplatkov spojených so štúdiom pre akademický rok 2014/2015, ktorý
náš AS v zmysle dodatku č. 2 k Štatútu UK schválil. Predseda AS predložil návrh nových
Zásad volieb do AS FMFI UK a návrh Rokovacieho poriadku AS FMFI UK. Návrhy oboch
dokumentov boli počas mesiacov júl až september prístupné na pripomienkovanie členom
AS a členom vedenia fakulty a Zásady volieb do AS FMFI UK tiež celej akademickej obci.
AS oba dokumenty schválil v znení prijatých pozmeňujúcich návrhov. Dekan predložil po
pripomienkovaní celej akademickej obce cez aplikáciu Legislator návrh na nový vnútorný
predpis fakulty Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK. AS tento predpis schválil.
19. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 16.12.2013
AS prerokoval a schválil návrh dekana na Organizačný poriadok FMFI UK v znení prijatého
pozmeňujúceho návrhu. Ďalej prerokoval a schválil predpis Zásady rigorózneho konania na
FMFI UK. Predseda AS informoval, že na najbližšom zasadnutí AS bude predmetom
rokovania prerokovanie pripomienok Právnej komisie AS UK k Študijnému poriadku, ktorá
hodnotila niektoré ustanovenia tohto predpisu ako rozporné so Študijným poriadkom UK.
20. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 24.03.2014
Dekan predložil úpravy a zmeny v Študijnom poriadku FMFI UK, ktorý Právna komisia
AS UK pripomienkovala a neodporučila ho predložiť Akademickému senátu UK na
schválenie. AS zobral na vedomie pripomienky Právnej komisie AS UK, zrušil uznesenie
č. 11 zo 17. riadneho zasadnutia AS dňa 16.9.2013 a opätovne schválil nové znenie
Študijného poriadku FMFI UK. Ďalej AS schválil formálny Dodatok č. 1 k Organizačnému
poriadku FMFI UK týkajúci sa predĺženia platnosti prevádzkových poriadkov hospodárskosprávnych a informačných pracovísk fakulty. AS vyhlásil v zmysle Zásad volieb do AS
FMFI UK riadne voľby do oboch komôr AS na 12.-13.5.2014 a zvolil členov volebných
komisií.
21. (mimoriadne) zasadnutie AS FMFI UK dňa 07.04.2014
Hlavným bodom zasadnutia bolo prerokovanie návrhov študijných programov pre komplexnú
akreditáciu FMFI UK pre bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň štúdia. Členovia AS
dostali k dispozícii návrhy študijných plánov, menoslov garantov jednotlivých programov
a informačné listy predmetov. AS návrhy prerokoval bez pripomienok a odporučil ich na
schválenie vo Vedeckej rade FMFI UK. Študentská komora schválila M. Balogha,
M. Švehlíka a M. Špana za zástupcov študentov na rokovanie Vedeckej rady FMFI UK
o návrhu študijných programov ku komplexnej akreditácii.
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22. riadne zasadnutie AS FMFI UK dňa 26.05.2014
AS prerokoval a schválil Výročnú správu o hospodárení FMFI UK za rok 2013, ďalej schválil
návrh dekana na Rozpočet FMFI UK na rok 2014 a návrh na Rozdelenie dotácie pracoviskám
fakulty na rok 2014, ktorý bol vypracovaný na základe rovnakej metodiky delenia dotácie ako
v roku 2013. AS prerokoval a schválil Kritéria pre prijímacie konanie na FMFI UK pre
akademický rok 2015/2016, v ktorých bolo oproti roku 2013 doplnené ustanovenie
o pravidlách prijímania na novonavrhovaný bakalársky študijný program bioinformatika a dva
magisterské programy so zmeneným názvom a aj obsahom. Študijné programy boli
pripravené do komplexnej akreditácie. V kritériách pre prijímacie konanie bol ďalej zmenený
plánovaný počet študentov pre prijímanie na učiteľské programy. AS schválil zmenu
účinnosti Študijného poriadku FMFI UK na termín od 01.09.2014, ostatné ustanovenia
zostali v pôvodnom znení tak, ako ich schválil AS FMFI UK na zasadnutí dňa 24.03.2014.
Napokon AS prerokoval a schválil Správu o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 1. júla 2013
do 31. mája 2014. Na záver predseda AS poďakoval všetkým členom senátu, Vedeniu FMFI
UK, zástupcom fakulty v AS UK za prácu, ktorú vykonali v 7. volebnom období (2010-2014)
a ukončil posledné zasadnutie AS FMFI UK.
Obsahovú a organizačnú prípravu zasadnutí AS zabezpečovalo Predsedníctvo AS
FMFI UK. V hodnotenom období zasadalo osemkrát. Podkladové materiály k rokovaniam
senátu boli v zmysle Rokovacieho poriadku AS zasielané členom AS dostatočne včas
a zverejňované na webovej stránke FMFI UK. K dôležitým bodom rokovania boli posielané
aj dôvodové správy. Zápisnice zo zasadnutí AS s uzneseniami a výsledné znenia materiálov
po schválení AS boli zverejňované na webovej stránke 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 tajomníčka fakulty. Takmer na všetkých zasadnutiach sa zúčastnili zástupcovia fakulty
v AS UK D. Olejár a D. Ševčovič. Významne prispeli k informovanosti členov AS o činnosti
AS UK. Pravidelným bodom rokovaní AS FMFI UK boli informácie členov Vedenia FMFI
UK o aktuálnych aktivitách fakulty spolu s otázkami členov AS na vedenie fakulty. Tento bod
rokovaní prispieval k tvorbe stanovísk k otvoreným problémom fakulty a prispel k plneniu
kontrolnej funkcie senátorov ako volených zástupcov celej akademickej obce, ktorej sa
zodpovedajú a ktorú zastupujú. Z každého zasadnutia AS FMFI UK bol zhotovený zvukový
záznam, ktorý pomáhal zabezpečiť presnú písomnú formuláciu stanovísk uvádzaných
v zápisniciach z rokovaní senátu.
V hodnotenom období pracovali štyri stále komisie AS FMFI UK: koncepčná a právna
komisia (predseda I. Košinár), hospodárska komisia (predseda S. Ševčík), mandátová komisia
(predseda J. Janáček) a pedagogická komisia (predseda R. Ďurikovič). V každej komisii boli
zástupcovia študentov a taktiež nečlenovia AS, ktorí majú skúsenosti v danej oblasti a boli pre
prácu komisií a posudzovanie návrhov predkladaných na zasadnutia AS prínosní.
Osobitne kladne treba hodnotiť koncepčnú a právnu komisiu, ktorá na piatich zasadnutiach
v hodnotenom období posudzovala vecné zámery a samotné znenia vnútrofakultných
predpisov a vyhodnotila pripomienkové konania k Štatútu FMFI UK, Zásadám volieb do AS
FMFI UK, Rokovaciemu poriadku AS FMFI UK, Organizačnému poriadku FMFI UK a
Poriadku voľby kandidáta na dekana FMFI UK. Pripravila tiež stanovisko k Dlhodobému
zámeru UK na obdobie 2014-2024, ktoré bolo poskytnuté dekanovi fakulty.
Strážcom právnej čistoty volieb bola mandátová komisia, ktorá posudzovala úplnosť
a oprávnenosť zoznamov voličov v zmysle platnej legislatívy. Komisia mala šesť zasadnutí.
Formulovala tiež stanoviská k vybraným ustanoveniam Štatútu FMFI UK, ktoré sa týkali
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„definície“ akademickej obce, predmetom jej rokovania boli aj návrhy Rokovacieho poriadku
AS FMFI UK a hlavne Zásad volieb do AS FMFI UK.
Hospodárska komisia na svojich dvoch zasadnutiach posudzovala priebežné čerpanie
dotačných a nedotačných prostriedkov fakulty k 30.9.2013 a hodnotila Výročnú správu
o hospodárení FMFI UK za rok 2013.
Pedagogická komisia na jednom zasadnutí posudzovala návrhy Študijného poriadku
FMFI UK a Štipendijného poriadku FMFI UK.
Pred zasadnutiami AS pravidelne rokovala študentská komora AS FMFI UK.
Na rokovaniach členovia posudzovali návrhy dekana a prodekanov fakulty, pripravovali
organizačné zabezpečenie doplňujúcich volieb a riadnych volieb do AS v máji 2014. Členovia
ŠKAS-u sa aktívne zapojili do organizácie beánie matfyzákov, úspešný bol vianočný
matfyzácky punč a kapustnica, prispeli k organizácii Dňa otvorených dverí, Stretnutí
absolventov Matfyzu, propagovali fakultu cez sociálne siete a na svojej webovej stránke
informovali o aktuálnom dianí v AS FMFI UK. Aktivity študentskej komory AS súvisiace
s oddychovo-športovou zónou RELAX v areáli fakulty možno hodnotiť iba kladne.
Zorganizovali veľmi úspešné stretnutie študentov a učiteľov spojené s brigádou pri úprave
okolia fakulty, ktoré sa konalo 1. mája 2014 a ktoré naviazalo na prvú aktivitu tohto druhu
z apríla 2013. Zabezpečili stojany pre bicykle pri pavilóne F1. IT-kobka je už tradičným
a využívaným miestom pre stretnutia študentov. Členovia študentskej komory AS sa
významne zaslúžili o propagáciu študentskej ankety. Aktivity študentskej komory AS
podporilo aj Vedenie FMFI UK, ktoré jej v rozpočte fakulty pridelilo finančné prostriedky vo
výške 7000 EUR.
V hodnotenom období bola kvalitne zabezpečená informovanosť členov akademickej obce
o činnosti AS FMFI UK. Na fakultnej webovej stránke v ponuke „Akademický senát“ možno
nájsť kompletnú dokumentáciu činnosti AS, jeho orgánov a komisií, všetky zápisnice,
prehľady o funkčnom období členov AS, predkladané a schválené znenia prerokovávaných
návrhov dekana fakulty. Štruktúru, obsahovú náplň, odkazovú prepojenosť jednotlivých častí
aktualizoval tajomník AS R. Kysel. Najväčším jeho prínosom je výrazný podiel na
profesionálne zvládnutom paragrafovom znení vnútrofakultných predpisov. Je autorom
prvých návrhov verzií Štatútu FMFI UK, Zásad volieb do AS FMFI UK, Rokovacieho
poriadku AS FMFI UK, Organizačného poriadku FMFI UK, Poriadku voľby kandidáta na
dekana FMFI UK a prispel aj k právnej formulácii Študijného poriadku, Štipendijného
poriadku FMFI UK a Zásad rigorózneho konania na FMFI UK. Bol výraznou oporou
predsedovi AS FMFI UK pri riadení AS.
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.
Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom akademického senátu a jeho
orgánov za prácu, ktorú vykonali od 01.07.2013 do 31.05.2014 v prospech fakulty.
V Bratislave 28.05.2014

Doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v.r.
predseda AS FMFI UK
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