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UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 

Š T U D E N T S K Á  K O M O R A   
A K A D E M I C K É H O  S E N Á T U 

Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4 

 Bratislava 26.10.2022 

 

ZÁPISNICA 

z  mimoriadného zasadnut ia  Študentskej  komory Akademického 
senátu  

Z 27 .  októbra 2022 o  14:30  hod uskutočňované hybridnou formou 
v  pr ies toroch ŠKAS v  pavi lóne  S .  

 
Začiatok zasadnutia: 14.35 hod. 
 
Prítomní: Róbert Belanec, Martin Csiba, Patrik Rusnák, Veronika Turiničová, Danica Žilková 
Neprítomní: Rudolf Nosek, Petra Macková 
Ospravedlnení: Adrián Goga, Dominik Hollý 
Hostia: Boris Bobáľ, doc. Sebastián Ševčík 
 
Program zasadnutia:  

1. Úvod. 
2. Vysvetlenie aktuálnej problematiky. 
3. Určenie ďalšieho postupu k spôsobenému zmätku v mailovej komunikácii z 26.10.2022. 
4. Rôzne. 
5. Záver. 

Bod č. z 1 programu zasadnutia – Úvod: 

Predseda ŠKAS FMFI UK otvoril mimoriadne zasadnutie ŠKAS FMFI UK a privítal prítomných senátorov 
a hostí. Na úvod informoval ohľadom situácie z posledných dní v súvislosti s vyjadrením ŠKAS FMFI UK k 
navrhovanému prerušeniu výučby ako odpovede na nesplnenie podmienok Slovenskej rektorskej konferencie a 
Študentskej rady vysokých škôl týkajúcich sa dofinancovania vysokých škôl. Dané vyjadrenie bolo nesprávne 
interpretované na rokovaní zástupcov Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo 26.10.2022. 

Bod č. z 2 programu zasadnutia – Vysvetlenie aktuálnej problematiky: 

Pri následnej mailovej komunikácii sa omylom poslala pracovná verzia vyjadrenia a nie finálna, ktorá bola 
skoršie komunikovaná rektorovi prostredníctvom jeho tajomníčky. Daná chyba bola vnímaná ako podvod a 
manipulácia. Z tohto dôvodu ŠKAS FMFI UK preschválil vyjadrenie prijaté formou per rollam, ktoré je zhodné 
s oficiálne komunikovanou verziou:  
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Študentská komora Akademického senátu FMFI UK, volená študentskou časťou akademickej obce 
fakulty, prijala svoje vlastné stanovisko ohľadom prerušenia výučby v nasledujúcom znení: 

Študentská komora Akademického senátu FMFI nesúhlasí so stanoviskom Slovenskej rektorskej 
konferencie (SRK) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Odmietame, aby študenti boli penalizovaní 
prechodom do distančnej výučby, či prerušením výučby, kvôli protichodným politickým vzťahom 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a univerzít Slovenskej republiky. 

Doc. Ševčík informoval aj o ústretových krokoch Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

Bod č. z 3 programu zasadnutia – Určenie ďalšieho postupu k spôsobenému zmätku v mailovej komunikácii 
z 26.10.2022: 

SKAŠ FMFI UK sa zhodol na ďalšom postupe, v ktorom je potreba jasne vysvetliť spôsobenú situáciu. 

Bod č. z 4 programu zasadnutia – Rôzne: 

Predseda ŠKAS FMFI UK informoval o stretnutí s prodekanom Homolom ohľadom možného sprístupnenia 
kurzov študentom na portáli Coursera a o otváraní ISICom niektorých miestností. 

Podpredsedníčka ŠKAS FMFI UK navrhla zorganizovanie beánie Matfyzákov a Prírodovedcov a zároveň 
dodala, že by bolo možné ju zorganizovať až budúci semester. Boris Bobáľ informoval o kontakte na študenta, 
ktorý bol súčasťou organizačného tímu beánie. Predseda AS FMFI UK zároveň spomenul, že je možné 
zorgnanizovať spoločné stretnutie ŠKAS FMFI UK a ŠCAS  PriF UK. 

Predseda AS FMFI UK informoval Borisa Bobáľa o progrese v rekonštrukciách na projekte ACCORD. 

Podpredsedníčka ŠKAS FMFI UK odovzdala predsedovi ŠKAS FMFI UK všetky kľúče od vchodových dverí 
a mreže do pavilónu S (3k) a náhradný kľúč od Schrödingerovho priestoru. 

Koniec zasadnutia: 15.40 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: Veronika Turiničová (ŠKAS FMFI UK) 
Overili: členovia ŠKAS 
           Róbert Belanec 
    predseda ŠKAS FMFI UK 
 

 


