
Zápisnica číslo 1 – 2012/2013 

zo zasadnutia vedenia FMFI UK dňa 4.9.2012 

Prítomní: prof. Masarik, prof. Urban, prof. Kúš, doc. Pardubská, prof. Filo, Dr. Vinař, 

prof. Kostyrko, doc. Ďurikovič, RNDr. Košinár, Ing. Stanová, RNDr. Pikna, 

PaedDr. Sandanusová, št. bc. Szénási  

Ospravedlnení: doc. Ševčík   

Program: 

1. Agenda vedy, výskumu a zahraničných stykov 

2. Študijná agenda 

3. Agenda doktorandského štúdia 

4. Agenda informačných technológií 

5. Agenda hospodárenia a rozvoja fakulty 

6. Personálna agenda 

7. Rôzne 

V úvode dekan privítal všetkých prítomných a poprial veľa zdravia a síl do ak. roku 

2012/2013.  

1. Agenda vedy, výskumu a zahraničných stykov  

Prodekan informoval o požiadavke (zaslanej e-mailom na všetky pracoviská) týkajúcej sa 

vypracovania podkladov potrebných na prípravu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám na rok 2013 a tabuľky na doplnenie údajov o grantovej úspešnosti 

v získavaní finančných prostriedkov na riešenie ostatných domácich výskumných projektov, 

ktoré verejné vysoké školy získali v období od 1.11.2010 do 31.12.2010 a zvlášť v období od 

1.1.2011 do 31.12.2011. Len projekty uvedené v tomto zozname a uznané MŠVV a Š plus 

projekty doplnené do zoznamu z databáz MŠVV a Š budú zobrané do úvahy aj pri delení 

dotácie v rámci fakulty.  

Prodekan oznámil, že dňa 24.9.2012 sa koná Vedecká rada FMFI.  

Dekan oznámil, že na základe pripomienok v ankete sa budú riešiť niektoré nedostatky 

vyplývajúce z nej.  

2. Študijná agenda 

Prodekanka skonštatovala, že AR 2011/2012 bol ukončený úspešne. Informovala, že 

„Akademická pochvala rektora za vynikajúce študijné výsledky“ bola udelená spolu 28 

absolventom magisterského štúdia:   

 priemer 1,00 dosiahlo 7 študentov (3xFTL; 2x FTF;1xEFM) 

 priemer 1,05 dosiahlo 13 študentov (4xFBM; 3xMAT; 2xMPG, 1xFJF, FPL, FFP, 

EFM) 

 priemer 1,1 dosiahlo 8 študentov (2xEFM, uMADG, FTF; 1xFJF, FBM ) 



Cenu rektora za diplomovú prácu (v zmysle pridelených miest) získalo 6 študentov: Jana 

Janková (EFM), Ján Kováčik(INF), Michal Kovaľ (FTF), Tomáš Kovačovský (MPG), Hana 

Mizerová (MAT) a Lukáš Zdechovan (AIN).  

Na opravné štátnice v auguste sa zapísalo spolu 64 študentov, pričom na ne neprišlo alebo na 

nich neuspelo 19 študentov (na bc. 37/10, na mgr.  27/9).  

Prodekanka informovala, že fakulte bola obnovená akreditácia študijného programu 

Deskriptívna geometria v kombinácii prvého a druhého stupňa.  

Ku dňu 15.9.2012 sa do prvého ročníka bakalárskeho štúdia zapísalo spolu 429 študentov 

(vlani 458); prehľad podľa študijných programov v nasledujúcej tabuľke (počet/počet 

prvýkrát zapísaných)   

  FYZ BMF OZE EFM MMN MAT PMA AIN INF učiteľstvo 

2012/13 52/47 20/19 7/6 56/53 49/46 25/25 28/26 125/89 48/46 17/15 

2011/12 63/58 19/16 9/9 54/51 45/44 34/33 40/38 131/103 56/51 15/15 

Prodekanka skonštatovala, že v niektorých študijných programoch viac ako 25% z do prvého 

ročníka zapísaných študentov tvoria študenti, ktorí na bakalárske štúdium nastupujú druhý 

alebo dokonca tretíkrát. Fakt, že sa jedná nielen o študentov, ktorí sa po neúspešnom (zväčša 

prvom) roku štúdia na FMFI UK opakovane zapisujú na štúdium u nás, považuje za 

negatívum. Avizovala, že spolu s dekanom navrhnú na jednanie októbrového zasadnutia AS 

doplnenie prijímacích kritérií.  

3. Agenda doktorandského štúdia 

Vedenie sa rozhodlo, že v pondelok 5.11.2012 o 14.00 hod. v posluchárni F1 sa uskutoční 

pravidelné jesenné stretnutie vedenia s predsedami OK PhD štúdia, vedúcimi katedier, 

predsedami rád doktorandského štúdia a doktorandmi, týkajúce sa aktuálnych otázok 

doktorandského štúdia na akademický rok 2012/2013 na našej fakulte. Program bude 

upresnený do konca októbra. Závažnejšie námety na diskusiu prosíme zasielať na adresy 

Jan.Filo(at)fmph.uniba.sk a Jozef.Masarik(at)fmph.uniba.sk.  

4. Agenda informačných technológií 

V oblastiach spadajúcich pod agendu informačných technológií boli naštartované počas leta 

viaceré zmeny za účelom skvalitnenia služieb knižnice a informačných technológií na FMFI 

UK. Podnety ku všetkým zmenám a úpravám prijíma prodekan pre informačné technológie. 

Ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí sa na týchto upgradoch podieľajú; bez ich 

nasadenia by to jednoducho nešlo.  

Knižnica: 

 Od 1.9.2012 je v platnosti nový knižničný poriadok. Jeho hlavným cieľom je zvýšiť 

dostupnosť knižných titulov. Zavedený bol inštitút tzv. “recallu”, ktorý umožní 

čitateľom získať prístup k ľubovoľnému exempláru v bežnom fonde knižnice v 

priebehu cca týždňa (aj keď je požičaný). Táto zmena bude nasledovaná postupným 

uvoľňovaním veľkej časti exemplárov, doteraz prístupných len v rámci študovne, na 
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bežnú výpožičku. Štatistiky o “recalloch” budú v budúcnosti využívané na plánovanie 

nových akvizícií. Upozorňujeme čitateľov knižnice, že v súvislosti s týmito zmenami 

boli znovu zavedené pokuty. 

 Pristúpili sme k rozšíreniu otváracích hodín študovne knižnice (pondelok - štvrtok 

9:30-17:30, v piatok 9:30-13:00). Podmienky v študovni prispôsobujeme potrebám 

samo štúdia a skupinového štúdia, značne sa vylepšilo napríklad wifi pokrytie. 

 V knižnici v krátkej dobe bude k dispozícii kopírka prevádzkovaná nezávislou firmou 

(momentálne v jednaní, či pôjde o mincovú kopírku alebo o kopírku fungujúcu so 

študentskými kartami).  

 Prebieha akvizícia kníh podľa požiadaviek učiteľov zozbieraných koncom 

predchádzajúceho semestra. Veľká väčšina požiadaviek bude uspokojená. 

 V blízkej budúcnosti bude umožnené zasielanie podkladov pre evidenciu publikačnej 

činnosti elektronickou formou (pomocou jednoduchého formulára). Dúfame, že 

zavedenie tohto prostriedku umožní promptné a priebežné zasielanie podkladov 

evidencie publikačnej činnosti zo strany zamestnancov a doktorandov. 

Informačné technológie:  

 V blízkej budúcnosti (pravdepodobne pred začiatkom semestra) budú pri vchodoch 

namontované informačné panely. Ich cieľom bude informovať o aktuálnom dianí na 

fakulte. Za obsahovú stránku a prípravu podkladov bude zodpovedná p. Gažáková, 

prosíme všetkých zamestnancov o spoluprácu najmä pri informovaní o odborných 

seminároch a pod. (ďalšie pokyny budú zaslané neskôr). 

 Počas letných prázdnin prebehol signifikantný upgrade počítačových učební: H6 (nové 

počítače), M218 (upgrade počítačov z daru), F1-248 (upgrade počítačov). Takisto 

prebieha upgrade serverov týchto učební za účelom zlepšenia prevádzky. Prebieha 

rokovanie s KAMŠ o zaradení učebne M208 do verejnej prevádzky (prístupnosť 

všetkým študentom v časoch, keď sa tam nekoná výuka), jej upgrade je plánovaný 

v priebehu zimných prázdnin. “Vyradené” počítače (cca 6 rokov staré) budú najskôr 

ponúknuté správcom katedrových počítačových učební, potom na ďalšie účely na 

katedrách. 

 Prebieha upgrade študentského klastra daVinci – viac priestoru na študentských 

kontách a upgrade linuxového prostredia. Pripomíname, že na linuxovom prostredí 

môžu študenti získať napríklad vzdialený prístup k softvéru Matlab za účelom 

prípravy na výuku. 

 V priebehu zimného semestra bude prebiehať signifikantný upgrade wifi siete 

s cieľom pokryť všetky učebne, v ktorých prebieha bežná výuka, signálom 

využiteľným mobilným telefónom. Momentálne možno už vidieť zlepšenie v pavilóne 

posluchární a v informatickom pavilóne. Prosíme, aby ste miesta, kde sú problémy s 

pokrytím bezodkladne hlásili p. Babušíkovi alebo p. Zagibovi. 
 Prebiehajú ďalšie upgrady v rámci infraštruktúry, ktoré zlepšia súčasné služby 

poskytované výpočtovým centrom a umožnia zaviesť nové služby pre katedry a 

pracovníkov fakulty. 

Audiotechnika:  

 Pracuje sa na obnove ozvučenia učební A a F1. Ozvučenie by malo byť hotové počas 

prípravného týždňa (týždeň pred začiatkom semestra). Mikrofón si bude možné 

vyzdvihnúť na vrátnici. Prosíme vyučujúcich v  týchto miestnostiach, aby seriózne 



zvážili využitie ozvučenia, študenti sa často sťažujú (napríklad v ankete), že aj 

u prednášajúcich so silným hlasom ich počuť len v prvých radoch. 

5. Agenda hospodárenia a rozvoja fakulty 

Tajomníčka informovala, že účtovná závierka za 1. polrok bola v termíne odoslaná.  

V súvislosti so zvýšenou cenou stravnej jednotky v našej výdajni jedál, z pôvodnej 3,30 € na 

3,50 €, bude vedenie iniciovať stretnutie s konateľom spoločnosti Gastroline.  

6. Personálna agenda 

VEDENIE FAKUTLY  

schválilo: 

 KAFZM - prijatie p. S. Wenka do pracovného pomeru od 1.9.2012 do 30.11.2013 

           - poskytnutie 2. rodičovskej dovolenky p. I. Damborskej  od 13.9.2012   

 KI - návrh na prijatie RNDr. M. Rjaška do pracovného pomeru na kpč.  

     - udelenie neplateného voľna od 15.9.2012 do 31.1.2013 RNDr.Gažimu 

     - vyplatenie jubilejnej odmeny RNDr. A. Bebjakovi   

 KTVŠ - vyplatenie jubilejnej odmeny Mgr. J. Leginusovej   

 KEF - návrh na prijatie Mgr. D. Plašienka do pracovného pomeru od 1.10.2012 do 

30.9.2013 

 KJFB - návrh na prijatie PhD. R. Dvornického do pracovného pomeru od 1.10.12 do 

30.9.14 

 KTFDF - predĺženie pracovného pomeru PaedDr.V. Haverlikovej do 30.9.2012  

 KJP - rozviazanie pracovného pomeru Mgr. R. Demovičovej (§ 67 ZP) (zdravotné 

dôvody) k 30.09.2012 

 KJP - vypísanie výberového konania na miesto odborného asistenta (po 

Mgr. Demovičovej) s nástupom od 1.10.2012 

 KAGDM - vypísanie výberového konania na miesto odborného asistenta s nástupom 

od 1.9.2012 

 KZVI - zmena úväzku Mgr. D. Onačilovej z 95% na 28% od 1.9.2012 do 

30.9.2012  (projekt prof. Kalaša)´ 

 tajomník fakulty - žiadosť o preradenie RNDr. A. Jandačkovej Némethovej z Centra 

projektovej podpory FMFI (vedecký asistent) na Dekanát fakulty (odborný referent 

finančnej učtárne) s účinnosťou od 1.9.2012 do 14.10.2013    

 Projekt Comeniana na KAGDM 

o posunutie termínu začiatku projektu z mája 2012 na  3. september 2012 

o odstúpenie JUDr. J. Lantaya od zmluvy v projekte 

o zmena úväzku Mgr. D. Běhala z 30% na 100% od 3.9.2012 do 30.4.2013  

neschválilo: 

 KJFB - predĺženie neplateného voľna na tri roky Ing. M. Piňákovi             



7. Rôzne 

Dekan dal do pozornosti vedúcim matematickej a informatickej sekcie, aby dodali návrhy na 

osobnosti za vedu a techniku na „Cenu ministra školstva SR.“  

Predseda ZO OZPŠaV na FMFI UK RNDr. Pikna informoval vedenie o organizovaní 

celodenného štrajku zamestnancov škôl a školských zariadení na 13.9.2012. Dôvodom 

vyhlásenia štrajku je nenaplnenie požiadaviek odborového zväzu a návrh rozpočtu v kapitole 

ministerstva školstva zakladá na rok 2013 znižovanie výdavkov pre školstvo. Vedenie vzalo 

informáciu na vedomie.  

Vedenie rozhodlo, že povinné a povinne voliteľné predmety sa nebudú presúvať v rámci 

rozvrhu, nakoľko piatky a pondelky nie sú predmetmi obsadené.  

Dekan pozval vedenie na otvorenie akademického roka 2012/2013 konaného dňa 17.9.2012 

v Aule Univerzity Komenského.  

  

Zapísala: Anna Macková    Schválil: Jozef Masarik  


