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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

ŠT U DE NTSK Á  KOMO R A  

A K AD E MI CKÉH O SE NÁT U  

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 

 Bratislava 7.11.2021 

 

ZÁPISNICA  

Z  3 1.  zasadnutia  Študentskej  komory akademického senátu  

Z  5 .  novembra  2021 o  14:00 hod v  pavi lóne  S  

 

Začiatok zasadnutia: 14:10 hod. 

Prítomní:  Prítomní:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Róbert Belanec, Boris Bobáľ, Petra Macková a Veronika Turiničová 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Rudolf Nosek, Viliam Furík (od 14:35) a Adam Otruba (online) 

Neprítomní: ---- 

Ospravedlnení:  

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2023: Adrián Goga 

Volebné obdobie: 28.10.2021 – 31.5.2022: Martin Csiba, Filip Janák 

Hostia: ----  

Program zasadnutia:  

1. Úvod. 

2. Informovanie ohľadom stretnutia Študentských komôr a častí Akademických senátov UK ohľadom 

pripravovanej novely zákona o vysokých školách.  

3. Informovanie ohľadom rozvojového plánu priestoru bývalého bufetu v pavilóne F1.  

4. Rôzne.  

5. Záver. 

Bod č. 1 z programu zasadnutia – Úvod.  

Boris Bobáľ privítal prítomných členov ŠKAS. Skonštatoval, že stretnutia sa zúčastnilo šesť členov prezenčne, 

jeden dištančne prostredníctvom MS TEAMS. Traja členovia (Martin Csiba, Adrián Goga a Filip Janák) sa 

vopred ospravedlnili z osobných dôvodov. 

 
1 Poradie zasadnutia je datované od začiatku akademického roka (t.j. od 1. septembra príslušného roka) po koniec 

akademického roka (do 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka). 
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Bod č. 2 z programu zasadnutia – Informovanie ohľadom stretnutia Študentských komôr a častí 

Akademických senátov UK ohľadom pripravovanej novely zákona o vysokých školách.  

Pred stretnutím Študentskej komory Akademického senátu sa uskutočnilo mimoriadne stretnutie Študentských 

častí a komôr Akademických senátov fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave ohľadom spoločnej 

koordinácie pri protestných akciách. Stretnutia za ŠKAS FMFI UK sa zúčastnili Róbert Belanec, Boris Bobáľ, 

Petra Macková, Rudolf Nosek, Adam Otruba a Veronika Turiničová.  

Rektor UK informoval, že spolu s partnerskou univerzitou - Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave - 

založia petíciu s cieľom aktivizácie spoločnosti proti reforme vysokých škôl. Súčasne informoval, že sa 

pripravuje na 16. november protestný pochod.  

Členka Študentskej komory AS FiF UK Lucia Chudá uviedla, že na ich fakulte už iniciovali diskusiu ohľadom 

veľkej novely o vysokých školách. Tiež uviedla, že ich fakulta chystá na 10. novembra protestný pochod. Avšak 

vzhľadom na to, že od 8. novembra (vzhľadom na zhoršujúcu pandemickú situáciu v Bratislave) Filozofická 

fakulta UK prechádza do dištančného režimu, obáva sa malého počtu participantov.  

Záverom stretnutia bolo vyjadrenie podpory Študentských častí a komôr pri protestných akciách, či univerzity 

alebo Filozofickej fakulty, a to najmä informovaním Akademickej obce fakulty prostredníctvom osobných 

rozhovorov a príspevkami na sociálnych sieťach.  

Po ukončení online konferenčného hovoru prebehla neformálna diskusia ohľadom stretnutia a vysvetlenia si 

základných ideí o novele vysokoškolského zákona. Napr.: 

- Rektor UK uviedol na Akademickom senáte UK, že pripomienky budú vypracované v gescii 

Oddelenia pre legislatívne a právne služby spolu s tímom doc. Burdu z Právnickej fakulty UK. Po 

otázke na senáte, či bude nejaké grémium mať možnosť pripomienkovať návrhy pripomienok za 

UK (AS UK, Vedenie UK alebo Kolégium rektora), rektor UK odpovedal záporne s odôvodnením, 

aby sme mu “verili”. Súčasne uviedol, že v rámci kvantifikácie pripomienok vyzval, aby aj 

jednotlivé fakulty dávali samy za seba pripomienky. 

- Diskusia ohľadom medzirezortného pripomienkovania (MPK). zákon v MPK je dostupný na 

pripomienkovanie 21 dní, okrem výnimočných situácií taxatívne vymenovaných v zákone. Každá 

fyzická (FO) a právnická (PO) osoba môže po zaregistrovaní v Slov-lexe a validovaní vkladať 

pripomienky. Pripomienky majú fakultatívny charakter (zákonodarca sa s nimi nemusí 

vysporiadať), okrem hromadných pripomienok (t. j. ak sa predkladateľ nevyhovel pripomienke, s 

ktorou sa stotožnilo aspoň 500 osôb), vtedy sa vedie obligatórne rozporové konanie. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/400/20210101.html (§ 10, ods. (4)) 

- Členovia Študentskej komory AS FMFI UK boli informovaní o tom, že fakulta vypracovala vlastnú 

analýzu vysokoškolského zákona. 

- Členovia Študentskej komory AS FMFI UK boli informovaní, že v pondelok 8. novembra 2021 sa 

uskutoční AS FMFI UK s bodom zasadnutia obsahujúceho deklaráciu a vyhlásenie nesúhlasu 

Akademického senátu s novelou zákona o vysokých školách. Na zasadnutí bude precizované len 

uznesenie, a to z dôvodu časovej, technickej a legislatívnej náročnosti tvorby konkrétnych 

eventuálnych návrhov. Je v pláne, že Akademický senát FMFI UK poverí Predsedníctvo AS FMFI 

UK s vypracovaním konkrétnych pripomienok s tým, že kto by mal zo senátorov záujem, môže 

participovať na kreácii pripomienok. 

- Viedla sa diskusia ohľadom vlastného uznesenia Študentskej komory v prípade, ak by študentskí 

senátori nesúhlasili, alebo len čiastočne súhlasili so stanoviskom Akademického senátu FMFI UK. 

Toto uznesenie by bolo následne publikované na webovom sídle fakulty na viditeľnom mieste. 

- Súčasne sa členovia ŠKAS informovali o možnosti vloženia pripomienok za Študentskú komoru 

Akademického senátu FMFI UK. 

- Členovia ŠKAS FMFI UK skonštatovali, že predkladaná novela o vysokých školách nerieši bazálne 

problémy slovenského vysokého školstva, ako napríklad: 

o Problémy s verejným obstarávaním. Momentálny systém je nastavený rigidne a v 

neprospech verejných a štátnych vysokých škôl a verejných vedeckých inštitúcií (napr. 
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ústavy SAV). Dôvodom je časová náročnosť, ba priam nemožnosť zaobstarať 

vysokošpecifické prístroje, ktoré vyrába jediný výrobca na svete. 

o Zaostávaním za českým vysokým školstvom, kde napríklad študent nemusí platiť, ak 

prekročí štandardnú dĺžku o jeden rok. Prítomní členovia skonštatovali, že pridaním 

jedného roku navyše by sa zvýšila kvalita vzdelania študentov vysokých škôl, a to tým, že 

sami by si už na začiatku štúdia vedeli zhodnotiť jeho časovú náročnosť, a tým prispôsobiť 

dĺžku štúdia. Prítomní členovia ŠKAS sa zhodli, že študentom našej fakulty by bolo takýto 

krok zjednodušením ich časovo náročného štúdia. Okrem Českej republiky preferuje 

podobný model aj Rakúska spolková republika. 

 

Bod č. 3 z programu zasadnutia – Informovanie ohľadom rozvojového plánu priestoru bývalého bufetu v 

pavilóne F1. 

 

Boris Bobáľ stručne informoval ohľadom získania priestoru bývalého bufetu v Pavilóne F1. Informoval o 

zámere jeho transformácie na oddychový priestor, podobný bývalej Cauchyho klubovni (zaobstaranie kresiel, 

gaučov, tulivakov, konferenčných stolíkov, barových stoličiek) a zriadenie malej kuchynky s možnosťou 

ohriatia si vlastného jedla, prípravy teplých nápojov a malých kuchynských prác.  

 

Vzhľadom na komplexnosť bodu bol bod presunutý na samostatné zasadnutie Študentskej komory 

Akademického senátu FMFI UK.   

 

Bod č. 4 z programu zasadnutia – Rôzne. 

 

Systém hodnotenia pedagógov: 

 

Diskutovalo sa o vhodnosti vyučovania vedeckých zamestnancov, ktorí nemajú potrebné pedagogické zručnosti 

na transfer informácií smerom k študentom a nekvalitných prezentáciách, ktoré nedosahujú dostatočnú úroveň.  

 

Ako eliminácia tohto problému sa navrhlo riešenie vo forme preškolenia vedeckých zamestnancov (ktorí 

vyučujú predmety) zamestnancami didaktických katedier. 

 

Zjednocovanie bakalárskych programov: 

 

V tomto bode sa diskutovalo o skvalitnení bakalárskych programov, a to napr. fúziou podobných odborov (napr. 

fyzika, technická fyzika a obnoviteľné zdroje energie) a nahradením vo forme jedného spoločného odboru. Toto 

by malo za cieľ umožniť bezproblémový prestup z jedného programu na druhý. Druhým sledovaným aspektom 

by bolo zjednotenie názvovo a matériou podobných predmetov (napr. predmetov s názvom “algebra”, či 

“matematika”). Podobný postup volia napr. na Fakulte jadernej a fyzikálne inžinierskej (FJFI ČVUT), na ktorej 

proklamujú dva roky spoločného základu pre všetky bakalárske programy a až v treťom roku bližšiu 

špecializáciu.  

 

Posledným diskutovaným bodom bola diskusia ohľadom potrebnosti a nutnosti bakalárskych štátnic. Niektorí 

prítomní členovia zastávali názor ich nepotrebnosti. Najmä z dôvodu duplicity skúšania vedomostí (už raz na 

skúške a detailnejšie boli vedomosti preverované). Členovia zastávajú názor, že tento bod bude jednou z agiend 

niektorých členov ŠKAS pri reakreditácii. Hlavná náplň štátnej skúšky by bola detailná obhajoba záverečnej 

práce.  

 

Panovala zhoda na ponechaní magisterských štátnic, a to z titulu, že nie všetci študenti s ukončeným 

druhostupňovým vysokoškolským vzdelaním pokračujú na doktorandský stupeň štúdia. 
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PR a propagácia fakulty na sociálnych sieťach: 

 

Prítomní členovia diskutovali o vizuálnej kvalite pridávaných príspevkov na fakultné sociálne siete. Niektorí 

členovia skonštatovali zastaralý dizajn preferovaný na sociálnych sieťach. Tiež boli vznesené námietky na 

“život” našich sociálnych sietí, vo väčšine prípadov sa len prezdieľavajú príspevky. Neexistuje žiadny vlastný 

kontent. Inšpirácia by sa mohla nájsť v profiloch ako vedátor, očami farmácie, dejepis inak a pod, ktoré združujú 

potenciálnych študentov so záujmom zisťovať ako funguje svet.  

 

V diskusii padol návrh ohľadom propagácie bakalárskych a magisterských prác s cieľom propagácie 

uskutočňovanej vedy na fakulte, možnosti záverečných prác,  upútania potencionálnych záujemcov o štúdium a 

s cieľom oživenia a tvorby vlastného obsahu na sociálnych sieťach. 

 

Vytvorenie komisií a lídrov pre projekty/nápady: 

 

Prítomní členovia ŠKAS sa zhodli na vytvorení pracovných skupín, ktorej každá by mala vlastnú partikulárnu 

náplň. Každá z pracovných skupín by mala jedného lídra a skladala by sa z osôb, ktoré by mali záujem 

participovať na danom projekte. Každá skupina by mala samostatný kanál na pracovnej platforme Slack. 

Prítomní členovia ŠKAS  sa zatiaľ zhodli na nasledujúcich pracovných skupinách s nasledujúcimi lídrami:  

 

- Veronika Turiničová: PR a propagácia  

- Petra Macková: Zrušenie bakalárskych štátnic  

- Boris Bobáľ: transformácia bufetu vo fyzike  

- Rudolf Nosek: parkovacia politika 

 

Parkovanie na matfyze: 

 

Z bežného pozorovania vyplýva, že matfyz je lemovaný množstvom áut, aj s pôvodom z neďalekej 

Prírodovedeckej fakulte UK. Dôvodom je zrušenie parkovacích miest pri vchode do budovy fakulty a osadeniu 

rampy. Ďalšie problematické miesta pred pavilónom fyziky I a medzi fyzikálnym pavilónom a pavilónom 

posluchární. Tieto parkovacie miesta sú veľmi úzke a bolo by potrebné upraviť veľkosť parkovacieho miesta. 

Zamestnanci sa na túto tému informovali u vedúceho prevádzky, pána Buzáša. Ten tvrdí, že by to bol 

komplikovaný a drahý proces, ku ktorému by bolo potrebné zainteresovať Dopravný inšpektorát. Podľa iných 

informácií však plochy, kde sa parkuje, nie sú vedené ako parkoviská, a teda fakulta (resp. univerzita) by mala 

mať právny nárok upravovať parkovaciu politiku a veľkosť parkovacích plôch ako sama uzná za vhodné. Okrem 

iného sa nachádza veľké parkovisko i z druhej strany fakulty (parkovisko pri pavilóne dielní). Vzhľadom na 

jeho odľahlosť od hlavných vchodov, toto parkovisko nikdy nenaplnilo svoj potenciál. 

 

Študentský vývojový tím: 

 

Prítomní členovia diskutovali o Študentskom vývojom tíme. Viacero prítomných ľudí skonštatovalo, že pred 

tým nemalo o jeho existencii žiadne vedomosti. Boris Bobáľ pred dvomi rokmi, keď sa robila generálna revízia 

“Sprievodcu“ túto informáciu doň pridal. Viliam Furík vďaka tomu tento tím “objavil”.  

 

Z diskusie vyplynulo, že by bola potrebná väčšia propagácia ŠVT, osveta a aj zmena jeho tímu na atraktívnejší 

názov, napr. “Developerský tím”.  

 

Vývojový tím a jeho sfunkčnenie je riešené permanentne od roku 2020, kedy AS FMFI UK v konkretizácii 

dlhodobého zámeru schválil bod o nájdení vhodného modelu financovania ŠVT. V decembri bol prodekan pre 

IT, PR a spoluprácu s praxou interpelovaný ohľadom ŠVT. AS FMFI UK vzhľadom na to, že prodekan neriešil 

súčasnú situáciu ŠVT, prijal uznesenie, ktorým sa uzniesol na rýchlom riešení existenčných problémov ŠVT a 

jeho naštartovaní.  
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V priebehu roka 2021 sa ujal tímu nový vedúci doc. Polášek, ktorý vidí cestu ŠVT väčším prienikom s Centrom 

informačných technológií (CIT UK) s možnosťou lepšieho financovania jeho členov.  

 

Súčasne, v rámci grantovej schémy pre študentské spolky, fakulta požiadala o finančnú participáciu na ŠVT v 

približnej výške 4000 €.  

 

Doktorandské minimum,  štandard doktorandského pohovoru, rovnomerné pedagogické zaťaženie doktorandov: 

 

V rámci bodu rôzne sa diskutovalo aj o tom, že niektorí doktorandi si musia “vybojovať” miesto, stôl a stoličku, 

kde by mohli stráviť doktorandské štúdium. Z neštandardných dôvodov mali byť niektorí doktorandi na 

fyzikálnych programoch usadení do laboratórií, v ktorých sú však hlučné vývevy, neustály pohyb osôb a žiadne 

súkromie. Tieto a ďalšie aspekty negatívne vplývajú na výkon doktoranda. Z tohto dôvodu bolo navrhnuté 

vytvoriť štandard pre nastupujúceho doktoranda, aby nemusel niekoľko mesiacov tráviť s bojovaním za 

adekvátne pracovné podmienky.  

 

Súčasne sa pojednávala otázka ohľadom doktorandských pohovorov, na ktorých boli kandidátom (resp. 

kandidátkam) kladené nevhodné diskriminačné otázky ohľadom plánovania a založenia rodiny, manželstva a v 

prípade kandidátok aj materstvo.  

 

Jednomyseľne prítomní členovia skonštatovali, že PhD. štúdium je ekvivalentné s riadnym pracovným pomerom 

a PhD pohovor je ekvivalentný s pracovným pohovorom. Súčasná legislatíva zakazuje sa na pohovoroch 

dopytovať kandidátov na otázky ohľadom ich rodinného stavu, sexuálnej orientácie a pod.  

 

Ďalším príspevkom do diskusie bola nerovnomerná pedagogická záťaž. Na niektorých katedrách nemusia 

doktorandi vyučovať, na niektorých musia. Niektorí doktorandi vzhľadom na komplexnosť cvičiaceho predmetu 

majú oveľa väčšie časové požiadavky na tvorbu materiálov a opravu písomiek a domácich úloh ako pri 

pedagogicky menej náročných predmetoch. O túto problematiky sa zaujímal prechádzajúci člen ŠKAS, Ondrej 

Tóth, ktorý podľa posledných informácií nedostal od Vedenia fakulty konkrétne podklady.  

 

Záverom diskusie bolo odporučenie, aby sa tento bod predniesol pred celou akademickou obcou, na 

Akademickom senáte. 

 

Vonkajšie estetické prvky: 

 

Ohľadom tohto bodu sa niesla diskusia umiestnenia estetických prvkov (lavičky, zámková dlažba, trvalky) v 

exteriéri fakulty. Boris Bobáľ vyjadril obavu, že ak by to bolo urobené skôr, ako by skončil projekt Accord, 

mohla by nastať deštrukcia týchto prvkov vzhľadom na rekonštrukciu inžinierskych sietí (kanalizácia, plynové 

potrubia, elektrické siete). 

 

Predseda a podpredseda: 

 

Bolo navrhnuté uprednostniť predsedu s dvojročným mandátom, aby sa zachovala kontinuita a štandard 

predsedníckeho miesta. Bolo navrhnuté vytvoriť formulár, kde si jednotlivý členovia vyberú troch potenciálnych 

predsedov, ktorých by si vedeli na predsedníckej stoličke predstaviť. Boris nestojí o predsednícku stoličku, vedel 

by si predstaviť podpredsedníctvo. Prítomní na stretnutí s týmto súhlasili. 

 

Koniec zasadnutia: 17:26 hod. 

 

 

Vypracovali: Boris Bobáľ, Veronika Turiničová 

Overili: členovia ŠKAS    ŠKAS FMFI UK 

 


