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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 07.03.2019 

 

ZÁPISNICA  

Z  5 1.  zasadnutia  Študentskej  čas t i  Akademického senátu  

Z  27.  februára   2020 

Miestnosť:  ŠKASOVŇA 3.0 ,  Pavi lón S  

 

Začiatok zasadnutia: 17.10 hod. 

Prítomní:  

Prítomní:  

 Volebné obdobie: 1.6.2018 – 31.5.2020: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK),  

 Erika Lettrichová a Ondrej Tóth, (predseda ŠKAS FMFI UK) 

Volebné obdobie: 1.6.2019 – 31.5.2021: Ivan Agarský, Martin Csiba, Barbora Eckerová, Damián König  

a Adam Štefunko  

Neprítomní: ---- 

Ospravedlnení: Ján Krnáč, Samuel Omasta 

 

Program zasadnutia:  

1. Rekapitulácia Študijného poriadku (sporné body), mail od T. Vinařa 

2. Aktuálny stav projektu Unispace a Vacuumlabs miestnosť (informuje Predseda a podpredseda ŠKAS FMFI 

UK) 

3. Informácie z komisií AS FMFI UK 

4. Informácie od študentských delegátov v ŠRVŠ a AS UK a Rada pre kvalitu FMFI UK 

5. Akcie a projekty ŠKAS na obdobie február-máj 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory akademického senátu 

(ďalej len „ŠKAS“).  

 
1 Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2019)  po koniec letného skúškového obdobia (t.j. 

30.6.2020). 
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Zasadanie otvorili a viedli paralelne predseda ŠKAS Ondrej Tóth a podpredseda Boris Bobáľ, ktorí privítali 

prítomných členov ŠKAS. 

 

Bod č.1 z programu zasadnutia – Rekapitulácia Študijného poriadku (sporné body), mail od T. Vinařa : 

Členovia ŠKAS v súvislosti so schvaľovaním Študijného poriadku (ďalej len „ŠP“) uskutočnili „senátorský 

prieskum“, ktorého účel bolo zistenie postojov Zamestnaneckej časti Akademického senátu ohľadne dvoch 

opravných termínov. Z dvadsiatich zamestnancov boli počas týždňa zastihnutí trinásti; deviati sa vyjadrili 

v prospech druhého opravného termínu, dvaja v prospech jedného opravného termínu, jeden zamestnanec 

odmietol odpovedať s vysvetlením, že „nemáme“ byť zvedaví, jeden mal ambivalentný postoj a siedmi neboli 

zastihnutí behom týždňa.  

Barbora Eckerová zostavila neverejný zoznam senátorov za zamestnaneckú časť. Z neho je evidentná skutočnosť, 

že zamestnanci podporia spoločne so ŠKAS predkladaný návrh.   

Prítomní členovia ŠKAS jednohlasne podporil predložený ŠP štatutárom fakulty obsahujúci dva opravné termíny 

a nevidia v predložených argumentoch protistrany žiadne argumenty, ktoré adekvátne potvrdzujú, že študenti 

zneužívajú možnosť dvoch opravných termínov (t.j. študenti majú chodiť na prvé termíny na „blind“ – bez 

učenia).  

Podpredseda Boris Bobáľ prostredníctvom mailového klienta odporučil, aby si každý individuálne prečítal 

predkladaný materiál – ŠP – ktorý je pre študentov najkľúčovejší. Zároveň pripomenul, že z minulého zasadania 

ostal nedoriešený bod -  príloha č. 2, čl. 2, ods. 7 – na ktorý nás upozornil doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD.2  

Tomáš Vinař navrhuje alternatívne znenie:  

„Predmet, ktorý má študent zapísaný a nie je záznam o jeho hodnotení, je ohodnotený ako neabsolvovaný 

a študijné oddelenie zapíše do AIS hodnotenie FX, ak uplynuli tri dni od ukončenia skúškového obdobia.“ 

Argumentácia, o ktorú sa doc. Vinař opiera je podložená skutočnosťou, že študent nemá povinnosť zháňať 

učiteľov (niektorí sú dokonca len externí pracovníci), čo študenta stojí čas. Svojím návrhom chce zachovať Status 

quo zo súčasného znenia, teda, že táto povinnosť bude naďalej stáť na Študijnom oddelení.  

Navrhované znenie, ktoré si prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. osvojil je nasledovné:  

„Ak sa skončilo skúškové obdobie a študent sa nedostavil na žiaden z termínov skúšky z predmetu, ktorý má 

zapísaný, považuje sa daný predmet za neúspešne absolvovaný. Vyučujúci vloží do akademického informačného 

systému pri údaji o riadnom termíne hodnotenia predmetu známku FX a dátum posledného dňa skúškového 

obdobia. Pod predmetom sa rozumie aj predmet uvedený po povolených opravách na zmluve o štúdiu študenta 

vyslaného na akademickú mobilitu.“ 

Boris Bobáľ uviedol (ako na 4. zasadnutí), že nesúhlasí s pozmeňujúcim návrhom. Nerozumie, prečo by mala 

referentka zasahovať do interných údajov študenta (t.j. meniť / zadať známku), keď ona nemá žiadnu vedomosť, 

či navštevoval daný predmet, či danú skúšku vykonal (a len vyučujúci zabudol „zapísať“), resp. iné dôvody, ktoré 

znemožnili jej zápis v prípade úspešného absolvovania. Tiež poznamenal, že sa nedávno stal prípad študenta, 

ktorému vyučujúci zabudol zapísať známku (čo si vyučujúci priznal). Z pohľadu študijnej referentky bola videla 

len „medzera bez známky“, keďže študent nemal dostatok kreditov, bol právoplatne vylúčený zo štúdia. Následne 

sa zistilo, že študentovi nebola zapísaná známka a muselo byť rozhodnutie o vylúčení zrušené. Tento prípad by 

sa nestal v prípade novely študijného poriadku; Študijné oddelenie by kontaktovalo vyučujúceho so žiadosťou 

(resp. bol by povinný tak urobiť), aby zadal koncové hodnotenie študenta z daného predmetu.  

[1]: vložená poznámka 

Adam Štefunko uviedol, že by mali mať referentky takú „moc“.  

 
2 Člen akademickej obce za zamestnaneckú časť  
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Ondrej Tóth na margo prejednávaného odseku uviedol, že na doktorandskom štúdiu je bežná prax, že učiteľ 

nezapisuje do AiS-u známky, vzhľadom na komplexnosť akademického systému, radšej učiteľ napíše na Referát 

doktorandského štúdia mail s prosbou o zápis známky do AiS-u.  

Ďalej Boris Bobáľ uviedol, že v najnovšej úprave nie je index už naďalej obligatórnym (povinným) dokladom 

o štúdia, na margo prebehnutej ankety, kde sa študenti pozitívne vyjadrili o dobrovoľných indexoch, uviedol, že 

si nevie predstaviť „dobrovoľný“ index. Myšlienka dobrovoľného indexu by pravdepodobne spočívala v tom, že 

študent (v prvom ročníku) by si na zápise musel vybrať, či chce využívať index alebo nie.  

Dekan fakulty zapracoval do ŠP možnosť, že ak sa skúška (jej posledná časť) končí ústnou formou, môže študent 

požiadať tzv. „Potvrdenie o hodnotení“ – ktoré bude mať formu papieriku do troch dní od konania ústnej formy 

skúšania.  

Ondrej Tóth vyslovil, že na fakulte sa riešia neustále relikty doby, pričom doba si vyžaduje nové možnosti zápisu. 

Načrtol nové možnosti zápisu známky (resp. ako ochrániť práva študenta).  

Adam Štefunko sa opýtal Borisa Bobáľa otázku, v akom stave je proces výberového konania (verejného 

obstarávania) nového informačného systému. Adam Štefunko túto otázku položil v nadväznosti na fakt, že v čase, 

keď bol senátorom za volebný obvod FMFI (v čase cca od 11/2018-10/2019) podmieňoval zrušenie indexov 

výberom nového informačného systému. 

Boris Bobáľ odpovedal, že má informáciu od RNDr. Jaroslava Jánačka, PhD. a doc. Mgr. Tomáša Vinařa, PhD., 

že momentálne prebieha verejné obstarávanie. Predpokladaná doba spustenia nového AiS-u má byť rok 2022-

2023, za predpokladu, že všetko pôjde hladko, čo sa pri VO málokedy stáva. Tiež spomenul informáciu, ktorú 

spomenul prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. v októbri/ novembri 2018 (v čom čase kandidát na kandidáta na 

dekana), že momentálna verzia AiS-u, ktorú momentálne vidíme, nie je poslednou vyvinutou verziou. Pri tejto 

príležitosti vysvetlil, ako sa na UK dostal AiS z UPJŠ.   

[1] vložená poznámka:  

Pozn. pisateľa: vzhľadom na to, že na 5. zasadnutí sme nedospeli ku jednoznačnému konsenzuálnemu návrhu, 

Boris Bobáľ poprosil prostredníctvom mailového klienta o dodatočné stanoviská dňa 7. marca 2020 o 13.16 hod. 

Damián König dňa 7. marca o 13.35 hod vyjadril nerozhodnosť. Nevedel sa jasne rozhodnúť, čo je lepšie pre 

študentov. 

Martin Csiba potvrdil, že došlo ku konsenzu, ktorú potvrdil mailom zo dňa 7. marca 2020 o 18.25 hod. (úryvok): 

„pokiaľ ide o zapisovanie Fx, tak sme sa tuším zhodli, že by to malo zostať na referentkách, pretože je to omnoho 

praktickejšie pre všetky zúčastnené strany. Nie som si tým ale istý, takže ak si to niekto pamätá, tak sa prosím 

ozvite a potvrďte to.“ 

Následne Adam Štefunko následne dňa 7. marca o 18.26 hod.:   

„Áno, tak ako Martin hovorí. a ony majú naháňať vyučujúcich a že 3 dni sú málo, preto im dať viac času.“ 

Na základe toho, že nepanuje jednoznačná zhoda. Boris Bobáľ odporučil možnosť podania pozmeňujúceho 

(alternatívneho) návrhu aj jednotlivcom, či skupinke ľudí. Zaviazal sa, že zostaví košielku návrhu (jeho formát) 

a návrh alternatívneho znenia.  

 

Bod č.2 z programu zasadnutia – Aktuálny stav projektu Unispace a Vacuumlabs miestnosť  

Unispace: 

Boris Bobáľ spomenul, že dostal od viacerých študentov otázku ohľadne dĺžky trvania hrubých stavebných prác 

a otázku o predpokladanom otvorení coworkingovej zóny. Disponuje informáciou od stavebného dozoru zo strany 

fakulty, že pri aplikácii novej betónovej podlahy, ktorá mala za úlohu vyrovnať nedostatky pôvodnej, nastali 
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„bubliny“ v betónovej vrstve. Tieto bubliny boli pravdepodobne spôsobené nesprávnou technológiou 

ochladzovania betónu. Zároveň, podobné vady sú prítomné aj na stenách.  

Vacuumlabs Zone: 

Uviedol, že nemá žiadne nové informácie ohľadom projektu Vacuumlabs. Podľa jeho vedomostí nie je ešte 

podpísaná Zmluva o spolupráci medzi firmou Vacuumlabs a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky. Na 

margo uviedol, že v miestnosti, kde má sídliť predmetná miestnosť, prebiehajú stavebné práce (nová PVC 

podlaha, maľovka a pod.). 

 

Bod č.3 z programu zasadnutia – Informácie z komisií AS FMFI UK 

Od posledného stretnutia sa uskutočnilo spoločné zasadnutie Mandátovej a Koncepčnej a právnej komisie. Na 

spoločnej komisií sa prerokovali materiály:  

- Štatút knižničného a edičného centra: Hlavné zmeny nastali aktualizáciou Štatútu KEC, ktorý v momentálnej 

úprave reflektuje aktuálny zákon o knižniciach z roku 2015. Zároveň bola do štatútu KEC vložený štatút 

akvizičnej komisie, v ktorej má študentská časť AOF zastúpenie študenta Ondreja Tótha (3dFKA). Jednou z 

úloh akvizičnej komisie je sledovať a monitorovať potrebu nákupu odbornej literatúry, ktorá je potrebná pri 

výučbe predmetov konaných na FMFI.  
 

- Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK: úprava lehôt na podávanie kandidatúr na kandidáta na dekana 

(horné ohraničenie). Vznik článku 18a, upravuje procesnú stránku (priebeh) v prípade, ak štatutár fakulty 

(dekan/dekanka) nie je schopný/á výkonu. Ak dekan nie je schopný z nejakej príčiny vykonávať pracovnú 

činnosť (úmrtie, dlhodobá choroba, väzba a pod.), prebieha voľba zastupujúceho dekana.  
 

- Dodatok č. 4 k rokovaciemu poriadku AS FMFI UK: V priamej nadväznosti bol upravený aj rokovací 

poriadok. V ňom boli upravené výkladové nejednoznačnosti (hlasovanie v bode „rôzne“), predĺženie 

vyhotovenia zápisnice zo zasadnutí AS FMFI UK vzhľadom na fakt, že momentálne nie je kapacitne možné 

v lehote 14 dní vyhotoviť písomný záznam zo zasadania AS FMFI UK.  

 

 

Bod č.4 z programu zasadnutia – študentských delegátov v ŠRVŠ a AS UK a Rada pre kvalitu FMFI UK 

 

Boris Bobáľ informuje, že:  

- Na pôde AS UK prebehli v stredu (26.2.2020) prebehli komisie AS UK. Právna komisia nebola zvolaná 

z dôvodu, že neboli predložené žiadne materiály na rokovanie.  

- ŠČ AS UK (v zastúpení podpredsedu JUDr. Filipa Vincenta (PraF UK)) organizoval výjazdové zasadnutie 

konaného dňa 22.02.2020 v Modre-Harmónii. Stretnutie malo informatívny charakter, na ktorom, okrem iných 

bodov, bola nominácia člena Správnej rady za ŠČ AS UK. Na túto pozíciu prítomní nominovali RNDr. Evu 

Viglášovú, PhD. (zamestnankyňa Katedry jadrovej chémie, PriF UK). Ani jeden z delegátov za FMFI sa 

z časových dôvodov stretnutia nezúčastnil.  

- Dňa 11.3.2020 sa uskutoční zasadnutie AS UK. Boris Bobáľ na tomto zasadaní nominuje Ivana Agarského za 

člena Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK. Ivan Agarský s touto nomináciou súhlasil.  

- Predstavil predstavenú novú vizuálnu koncepciu log (vysvetlil rozdiel medzi logom a znakom).  

 

Dôvodom nominácie je, že momentálne nie je v komisii zastúpený žiadny zahraničný študent. Táto komisia 

má riadiť, kontrolovať a reflektovať záujmy študentov (de facto monitoruje jednu z najpoužívanejších 

študentských služieb). Študenti z iných krajín (členských krajín EÚ, alebo krajín mimo EÚ) nemajú 

zastúpenie, a teda bol toho názoru, že nepoznáme ich momentálne potreby vzhľadom k internátnym službám 

(prechod z domovskej krajiny, úroveň pomoci zahraničným študentom a pod.).  
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Boris Bobáľ informuje, že od pozvaného hosťa, Askara Gafurova, dostal materiály, ktoré prečítal:  

- Rada pre kvalitu FMFI UK nezasadala. Posledné zasadnutie komisie sa v konalo v októbri minulého roku.  

- V dňoch 05.03.-08.03.2020 bolo zvolané do Novej Dubnice Valné zhromaždenie delegátov ŠRVŠ. Obsahová 

náplň VZ ŠRVŠ bude:  

o Reporting aktív členov predsedníctva 

o Projekt zameraný na duševné zdravie – predstavenie zámeru  

o zmena rokovacieho poriadku ŠRVŠ 

o tvorba vnútorného systému zabezpečovania kvality, finálna verzia štandardov 

o Konvent akademických senátorov 2020, vyhotovenie manuálu senátora 

o inicializácia projektov „Deti nepočkajú“ a „Rozbehni sa“  

o Otázka zahraničných študentov na území Slovenskej republiky a otázka stravovania a ubytovania 

študentov v študentských domovoch  

 

 

Bod č.5 z programu zasadnutia – Akcie a projekty ŠKAS na obdobie február-máj 

Damián König vyslovil ideu založenia „Fun page“ (FB stránku, Instagram) s cieľom propagácie aktivít ŠKAS-u. 

Ondrej Tóth stotožnil sa s myšlienkou, ale zároveň vyjadril obavu, aby celý projekt nestroskotal na tom, že na 

nebude mať o to, kto starať. Damián König odpovedal, že on by si to zobral na starosť, keďže už spravuje niekoľko 

stránok a „n+1“ stránka mu problém robiť nebude. Tiež predložil ideu novej vizuálnej koncepcie ŠKAS loga, 

ktoré by reflektovalo aktuálne grafické štandardy. 

Adam Štefunko sa nestotožnil s „Fun page“ a uviedol, že stránka (FB) je osobnejšia. Uviedol, že študenti 

nevnímajú, že by mali mať niečo spoločné so ŠKAS-om a jeho aktivitami. Boris Bobáľ poznamenal, že 

v minulosti (v priebehu minulého akademického roku 2018/2019) jednu podobnú založil, avšak nemal ju čas 

udržiavať. Zaviazal sa, že udelí Adamovi Štefunkovi a ďalším Škasákom admistrátorské práva na spravovanie 

danej skupiny.  

   

Bod č.6 z programu zasadnutia – Rôzne 

Boris Bobáľ oznámil, že pozval Zuzanu Halgašovú (bývalú členku ŠKAS), na ďalšie stretnutia. Zuzana Halgašová 

kontaktovala ŠKAS s informáciou, že Beániu momentálne (a do veľkej miery) organizujú členovia Alumni 

(bývalí študenti). Rada by predstavila formu, akou môže ŠKAS participovať na organizovaní Beánie.  

ŠKAS orientačným hlasovaním stanovil, že každý druhý štvrtok sa bude konať v čase od 17.00hod. stretnutie 

ŠKAS na obvyklom mieste. Nasledujúce zasadnutie je stanovené na deň 12. marca 2020. 

Pozn. pisateľa: na základe epidemiologickej situácie spojenou so šírením vírusu COVID-19 bolo zasadnutie 

príkazom rektora č. 3/2020 zrušené.  

Boris Bobáľ uviedol približný mechanizmus fungovania objednávania na faktúry. Keďže sám nevie presný 

mechanizmus, pôjde sa spýtať predsedu AS FMFI UK. Zároveň Boris Bobáľ a Ivan Agarský boli poverení 

zaobstaraním a sfunkčnením internetu v Škasovni 3.0 – deadline: do ďalšieho stretnutia.  

Boris Bobáľ opätovne požiadal Martina Csibu (ako organizátora Teach for Slovakia) a Adama Štefunka (ako 

organizátora stretnutia s bieloruskými študentami z Minskej univerzity), aby poslali a uverejnili propagačný text 

na o konanej akcii na ŠKAS stránke (udalosti 2019/2020) a na oficiálnom FB kanáli „MatFyz je In“. 

V rámci bodu rôzne sa uskutočnila dlhá a neformálna konverzácia, ktorú vzhľadom na ležérny charakter nebolo 

možné zapísať.  
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Bod č.7 z programu zasadnutia – Záver 

 

Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Ondrej Tóth a podpredseda ŠKAS Boris Bobáľ poďakovali členom 

ŠKAS za účasť a ukončili zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia: 19.20 hod. (orientačne) 

 

 

Zapísal: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK) 

 

 

   Mgr. Ondrej Tóth 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 


