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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 05.05.2020 

 

ZÁPISNICA  

Zo  6 1.  zasadnutia  Študentskej  čast i  akademického senátu  

Zo  4 .  mája   2020  o  15:00 hod 

Zasadanie  sa  uskutočni lo  v ideokonferečnou formo u 

prostredníctvom apl ikácie  Microsoft  Teams  

 

Začiatok zasadnutia: 15.00 hod. 

Prítomní:  

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

Lettrichová, Samuel Omasta a  Ondrej Tóth, (predseda ŠKAS FMFI UK) 

 Volebné obdobie: 1.6.2019 – 31.5.2021: Ivan Agarský, Martin Csiba, Barbora Eckerová a Adam 

Štefunko  

Neprítomní: ---- 

Ospravedlnení: Damián König (volebné obdobie od 1.6.2019 – 31.5.2020) 

Hostia: Askar Gafurov (zástupca AS UK za volebný obvod FMFI UK, zástupca ŠRVŠ a študentský zástupca  

v Rade kvality FMFI UK) (prítomný od 6. bodu) 

Program zasadnutia:  

1. Zákon č. 93/2020 Z.z., ktorý novelizuje Zákon o vysokých školách (zákon č. 131/2002 Z.z.) 

2. Diskusia ohľadom podaných pozmeňujúcich návrhoch k Študijnému poriadku a k diskusia k pozmeňujúcim 

návrhom podaných Študentskou komorou AS FMFI UK 

3. Pohľad a skúsenosti s dištančným vzdelávaním očami študentských senátorov 

4. Report z ankety za ZS 2019/2020 a aktualizácia otázok v Študentskej ankete z pohľadu aktuálnej situácie 

5. Prehľad udalostí z fakulty a prognóza na najbližšie obdobie 

6. Informácie od zástupcov študentov v AS UK, ŠRVŠ a v Rade kvality FMFI UK  

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 
1 Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2019)  po koniec letného skúškového obdobia 
(t.j. 30.6.2020). 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwifnuTYpLngAhUBZlAKHVm7CfoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Ffmph.uniba.sk%2Ffileadmin%2Ffmfi%2Ffakulta%2Fvyrocne_spravy%2FFMFI_vyrocna_sprava_2013.pdf&psig=AOvVaw3jAvHcm5DAGUbf1p9Isk6z&ust=1550167121577285
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Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory akademického senátu (ďalej 

len „ŠKAS“).  

Zasadanie otvoril a viedol predseda ŠKAS Ondrej Tóth, ktorý privítal prítomných členov ŠKAS a hostí 

zasadnutia. 

Na začiatok rokovania oslovil Ondrej Tóth prítomných členov ŠKAS, či majú námietky k predloženému 

programu. Prítomní členovia ŠKAS nezniesli námietku k predloženému programu zasadnutia. Na margo 

poznamenal, že ak by v priebehu zasadnutia napadol niekomu bod hodný prerokovania, bude tomu tak 

umožnené v bode rôzne.  

Bod č.1 z programu zasadnutia – Zákon č. 93/2020 Z.z., ktorý novelizuje Zákon o vysokých školách (zákon 

č. 131/2002 Z.z.): 

 

Ondrej Tóth sa opýtal členov ŠKAS, či si prečítali daný zákon. Poznamenal, že týmto zákonom sa zaoberali aj 

komisie AS FMFI UK.  Uviedol, že danou novelizáciou zákona boli mandáty členov univerzitných a fakultných 

akademických senátov predĺžené zákonom (ex offo). Boris Bobáľ priblížil, že dňa 25.4.2020 nadobudol právnu 

účinnosť. Samotná novelizácia okrem toho ešte zavádza možnosť konania štátnych skúšok dištančnou formou. 

Predpokladá sa, že najbližšie riadne voľby budú uskutočnené až začiatkom AR 2020/2021 v dňoch 5. až 6. 

októbra. Až po vyhlásení volieb zaniká členom ŠKAS FMFI UK mandát, ktorým by za normálnych okolností 

skončil ku 31.5.2020.  

 

Zároveň poznamenal, že by chcel poprosiť členov, ktorí prechádzajú na vyšší stupeň štúdia (z bakalárskeho na 

magisterský, resp. z magisterského na doktorandský), aby si pozastavili mandáty. Môžu tak urobiť poslaním 

vyplneného tlačiva predsedovi Mandátovej komisie FMFI UK prostredníctvom fakultného mailu. Eventuálne 

sa to týka študentov: Ivan Agarský, Boris Bobáľ, Ján Krnáč, Erika Lettrichová (z bc. na mgr. stupeň) a Adama 

Štefunka (z mgr. na PhD.). Adam Štefunko uviedol, že neplánuje nastúpiť na PhD. štúdium, avšak uviedol, že 

s istou pravdepodobnosťou bude štúdium predlžovať (kvôli vykonanej akademickej mobilite), a tak vykoná 

záverečné skúšky v ďalšom termíne (február 2021).  

 

Bod č.2 z programu zasadnutia – Diskusia ohľadom podaných pozmeňujúcich návrhoch k Študijnému 

poriadku a k diskusia k pozmeňujúcim návrhom podaných Študentskou komorou AS FMFI UK 

 

Ondrej Tóth uviedol bod a spomenul základné súvislosti, ktoré nás čakajú v súvislosti s týmto bodom. Boris 

Bobáľ uviedol, že nepovažuje za štandardné, že by senátori písali „manifesty“, resp. vyjadrovali sa do takej 

masívnej miery k nejakému bodu (podnetu, resp. k pozmeňujúcemu návrhu), ako je týmito komentármi 

plánované. Ďalej uviedol, že ako zástupcovia študentov v Akademickom senáte považuje za „dobré“ (treba 

rozlišovať, medzi dobrým a správnym), aby sme sa vyjadrili. Súčasne uviedol genézu dokumentu. Nultá verzia 

dokumentu (nepublikovaná verzia) bola odlišného charakteru, ako predkladaná. Obsahovala aj „historicko-

filozofický“ dodatok budovania a hlavnej myšlienky senátu. Následne tento dodatok bol vyhodený a a znenie 

bolo upravené (zjemnené). Prvotná verzia bola poslaná senátorom dňa 3.5.2020 vo večerných hodinách. 

Následne v skorých ranných hodinách bola verzia opätovne zjemnená (zmeny vyznačené červenou farbou). 

Boris Bobáľ poprosil predsedu Akademického senátu o kontrolu „politickej korektnosti“. Boris Bobáľ má za to, 

že dokument má byť faktografický a má vystihovať len faktografické argumenty, ktoré sú ľahko overiteľné. 

Doc. Ševčík ochotne skontroloval a navrhol zmeny niektorých častí komentárov.  

 

Boris Bobáľ predniesol ideu,  že ak bude zhoda členov ŠKAS so znením komentárov, pošle ich predsedovi 

Akademického senátu s prosbou o zaradenie do materiálov.  

 

Pozn. pisateľa: komentáre boli zaslané vybraným členom Vedenia FMFI UK a senátorom AS FMFI UK dňa 10. 

5.2020 o 0:13. 
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Ondrej Tóth uviedol, že videl len prvú verziu, druhú verziu si pre krátkosť času nestihol pozrieť a ani verziu 

s pripomienkami od doc. Ševčíka. Vyžiadal si viac času. Vzhľadom na to, že druhotná verzia komentárov je 

nekompletná (pred začiatkom zasadnutia neboli ešte zapracované pripomienky). Uznesenie o tom, že Študentská 

komora súhlasí s predložením je suspendované.  

 

Pozn. zapisovateľa: Boris Bobáľ dňa 4.5.2020 prostredníctvom mailu vo večerných hodinách stanovil čas 

prečítania komentárov do stredy 23.59, keďže štvrtok sa plánuje pozvať pozvánka na zasadnutie AS FMFI UK.  

 

Pozn. č. 2: finálna podoba komentárov (po zapracovaní pripomienok členov ŠKAS) podaných plénu 

Akademického senátu FMFI UK k predloženým pozmeňujúcim návrhom Študijného poriadku FMFI UK sú 

samostatnou prílohou zápisnice (príloha č.1). 

 

Bod č.3 a č.4 z programu zasadnutia - Pohľad a skúsenosti s dištančným vzdelávaním očami študentských 

senátorov a Report z ankety za ZS 2019/2020 a aktualizácia otázok v Študentskej ankete z pohľadu aktuálnej 

situácie: 

 

Ondrej Tóth uviedol bod. Pridanie tohto bodu pri tvorbe pozvánky bolo iniciované z jeho strany. Poznamenal, 

že ako doktorand nemá žiadnu klasickú výučbu, a teda nemá predstavu, akým spôsobom sa uskutočňuje. 

Zajímalo by ho, či sa konajú videokonferencie, alebo je len posielaná literatúra bez výkladu. Členovia ŠKAS 

uviedli, že sa to líši od prípadu, k prípadu. Niektoré predmety sú vedné poctivo a na niektorých sú zasielané len 

poznámky bez výkladu.  

 

Adam Štefunko poznamenal, že vzhľadom na reštrikcie sú všetky aktivity ŠKAS nedobrovoľne utlmené. Adam 

Štefunko zároveň uviedol, že najbližšie udalosti, ktoré bude ŠKAS riešiť je anketa za letný semester 2019/2020 

a Prvácky týždeň. Čo sa týka prváckeho týždňa, je možné, že by nemusel prebehnúť v štandardnom režime 

(vzhľadom na možné pokračujúce reštrikcie súvisiace s ochorením COVID-19).     

 

Ondrej Tóth poznamenal, že by sme sa mali zamerať na anketu (anketové otázky), keďže tie sú koncipované na 

pravidelné (prezenčné) štúdium. Otázky typu „hodnotenie interiéru fakulty“ nemá v tejto situácii zmysel, keďže 

študenti absolvovali približne len tri týždne prezenčnej výučby. V rámci anketových otázok by sa zameral na 

informácie, či boli prednášky uskutočňované, či počet a dĺžka prednášok korešpondovala s počtom za 

normálnych podmienok a pod.  

 

Adam Štefunko uviedol, že by bolo dobré zhromaždiť informácie, ako prebiehala dištančná výučba, v situácii, 

keď vyučujúci a študenti neboli na zmenu štýlu vyučovania pripravení („zo dňa na deň“). Zameral by sa na zber 

dát, ktoré by pomohli poskytnúť kvalitný obraz na dištančnú výučbu (postrehy študentov). Tieto údaje by mohli 

byť neskôr použité na vylepšenie (online) výučby v budúcnosti. Martin Csiba kvituje nápad Adama Štefunka 

a dodáva, že tieto informácie budú cenné v prípade, ak by „prišla“ nejaká druhá pandémia, resp. druhá vlna 

ochorenia COVID-19.  

 

Ondrej Tóth spomenul, že čítal článok od jedného matematika z našej fakulty (doc. mgr. Richarda Kollára, PhD., 

KAMŠ), ktorý spomenul, že by si vedel predstaviť takto odučiť prednášky.  

 

Boris Bobáľ uviedol, že situácia na ktorú poukazuje Adam Štefunko sa najbližšiu dobu nestane, a to, že by sa 

nejaký predmet zmenil z prezenčnej na dištančnú formu. Predmety sú v rámci akreditačného spisu uvedené ako 

prezenčné (voľne vzaté, že sa konajú s fyzickou prítomnosťou študentov v miestnosti). Vie si predstaviť 

situáciu, ktorú uviedol pán dekan, že teraz si nahrá všetky prednášky a v prípade, že budúcnosti nebude môcť 

byť tá prednášky vykonaná (napr. z dôvodu pracovne cesty), poskytne ju študentom. 

 

Vzhľadom na ochranu študentov by Ondrej Tóth rád videl zoficiálnené (napr. smernicou dekana), že prednášky 

sa budú konať po skončení terajšieho stavu výlučne prezenčnou formou.   
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Bod č.5 z programu zasadnutia  - Prehľad udalostí z fakulty a prognóza na najbližšie obdobie 

 

Boris Bobáľ informuje, že najbližšie nás čaká zasadnutie senátu dňa 11. mája (hlavne) k Študijnému poriadku. 

Pri tejto príležitosti poznamenal, že mu minulý týždeň doc. Ševčík volal ohľadom toho, že rektor Príkazom 

rektora č.10 zo dňa 30. apríla 2020 umožnil prezenčné zasadnutie Akademických senátov. Doc. Ševčík poprosil 

Boris Bobáľa, či by mohol zmapovať situáciu v ŠKASe, teda koľko študentov by bolo ochotných prísť na 

prezenčný senát dňa 25. mája. Súčasne s tým, že vzhľadom na skutočnosť, že vlaky momentálne nie sú pre 

študentov prezenčného štúdia zadarmo, fakulta by preplatila študentom cestu z/do Bratislavy.  

 

Adam Štefunko navrhol, aby sme namiesto aklamačného hlasovania využili „klikací“ dotazník, a to 

predovšetkým kvôli jednoznačnosti pri hlasovaní. Adam Štefunko zároveň napísal Damiánovi Königovi 

a poprosil ho o jeho stanovisko. Hlasovanie dopadlo nasledovne:  

 

Boli by ochotní prísť: Ivan Agarský, Boris Bobáľ, Martin Csiba, Damián König, Adam Štefunko a Ondrej Tóth  

 

Erika Lettrichová zhodne s Jánom Krnáčom uviedli, že cesta do Bratislavy by im trvala vlakom štyri hodiny, 

pričom v tom období budú finalizovať záverečnú prácu. Samuel Omasta tiež nebude mať možnosť prísť.  

 

Boris Bobáľ priblížil potrebu prezenčného senátu. Senát 25. mája sa bude konať prezenčne hlavne z dôvodu, že 

bude potrebné vykonať tajné hlasovania, ktoré nie je možné vzhľadom na povahu videokonferečného senátu 

možné uskutočniť. Keďže nie je známy program, domnieva sa, že jeden z bodov bude voľba všetkých 

študentských členov disciplinárnej komisie.  

 

Erike Lettrichovej a Askarovi Gafurovi končí členstvo ku dňu 31.5.2020 a ich členstvo nebolo novelizáciou 

zákona o vysokých školách predĺžené ex offo. Boris Bobáľ sa domnieva, že Askar Gafurov opätovne prejaví 

záujem o participáciu v Disciplinárnej komisii. Ostatným dvom študentským členom, Jaromírovi Mikulcovi 

a Zuzane Kučerovej, síce končí členstvo až v roku 2021, avšak obaja budú končiť štúdium (Jaromír Mikulec 

neuvažuje o nástupe na doktorandský typ štúdia a Zuzana Kučerová končí doktorandské štúdium).  

 

Ondrej Tóth sa spýtal, či návrhy budú doručené aj Mandátovej komisii, ktorá má „strážiť“ a „udeľovať“ moc. 

Boris Bobáľ sa vyjadril, že Mandátová komisia je súčasťou Akademického senátu a kontrolu mandáty 

„senátorov“. Činnosť Disciplinárnej komisie je postavená „mimo“ Akademického senátu, je nezávislou 

komisiou a prislúcha vecne k prodekanovi pre bakalárske a magisterské štúdium.  

 

Erika Lettrichová sa spýtala, či sa môže opätovne uchádzať o členstvo v komisii. Boris Bobáľ odpovedal, že 

v jej prípade to možné nebude, pretože bude prechádzať z jedného typu štúdia na druhý. Súčasne, zákon 

o vysokých školách nepozná v prípade Disciplinárnej komisie pojem „zastavenia“ členstva. Nasledujúcim dňom 

po vykonaní poslednej štátnej skúšky stráca nárok na mandát. Boris Bobáľ prízvukoval, že komisia musí mať 

plné obsadenie, inak je nefunkčná.  

 

Ondrej Tóth pripomenul, že bude potrebné zohnať paritné zastúpenie vzhľadom na pohlavie.  

 

Bod č.6 z programu zasadnutia – Informácie od zástupcov študentov v AS UK, ŠRVŠ a v Rade kvality FMFI 

UK  

 

Askar Gafurov poznamenal, že vzhľadom na pandémiu COVID-19 AS UK už dva mesiace nerokoval (neboli 

zasadnutia a nezasadali ani komisie). ŠRVŠ nemalo fyzické zasadnutie, ale plánuje sa online zasadnutie, súčasne 

ŠRVŠ organizuje webináre prevažne zamerané na kvalitu výučby (nie len) počas pandémie COVID-19.  

 

Boris Bobáľ uviedol, že v marci písal predsedovi Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK 

s ideou poslania dotazníka ubytovaným študentom podobne, ako to urobila STU na svojich ubytovacích 

zariadeniach. Tiež poznamenal, že pravdepodobne vzhľadom na situáciu sa bude zvyšovať bytné. Samuel 
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Omasta (člen Komisie pre vysokoškolské internáty a ubytovanie AS UK) poznamenal, že predseda, Matej 

Gajdoš (PdF UK) im túto skutočnosť oznámil s tým, že bude striktne proti tomu, aby sa zvyšovalo bytné. Boris 

Bobáľ poznamenal, že si robil analýzu bytného a vyšlo mu, že bytné sa počas niekoľkých rokov drasticky 

nemenilo (ani vzhľadom na infláciu), čo teraz môže byť dobrý argument zdvíhania cien ubytovania.   

 

Bod č.7 z programu zasadnutia – Rôzne 

 

Ondrej Tóth otvoril rozpravu k pozmeňujúcim návrhom zo strany ŠKAS. Ondrej Tóth poznamenal, že si 

dôsledne prečíta pozmeňujúci návrh. Uviedol príklad, že na fyzike je predmet (počítačové simulácie), ktoré sa 

nachádzajú aj v bc. aj mgr. stupni. Avšak pri výučbe sa kladie iná obtiažnosť na bc. ako na mgr. (napr. majú 

ťažší záverečný projekt, resp. pridané cvičenia). Boris Bobáľ poznamenáva, že tento návrh je len „legalizácia“ 

toho, čo sa na fakulte deje (uznávanie predmetov z absolvovaného štúdia).  

 

Samuel Omasta sa opýtal, či nie je nejaká informácia, kedy začne fakulta (univerzita) fungovať ako vedecká 

inštitúcia, resp. či sa to otvorí spolu so študentami. Ondrej Tóth poznamenal, že doktorand je študent tretieho 

stupňa, teda očakáva, že sa univerzita otvorí ako celok (spolu s prezenčným štúdiom). Chápe, že potrebuje robiť 

v laboratóriu, a to sa dištančne nedá, odporučil mu, nech sa poradí so školiteľkou.  

 

Ondrej Tóth ďalej poznamenal, že naďalej plat, že pri záverečných experimentálnych prácach bude augustový 

termín braný ako riadny termín vzhľadom an to, že pri niektorých študentoch nebolo možné uskutočniť 

experimentálnu časť záverečnej práce.  

 

Ohľadom stavebného projektu IT kobka - rekonštrukcia, ktorú realizuje spoločnosť ITC, s.r.o. prebiehajú 

stavebné práce. Prebehla sanácia podlahy, ktoré vznikli pri aplikovaní nového betónového povrchu a nanesením 

liatej podlahy (pravdepodobne spoločne s glazúrou). Pri nanesení liatej podlahy došlo k jej znehodnoteniu, ktoré 

by sa podpísalo pod celkovým znehodnotením priestoru (pri hlavnom vstupe (pri matematickej vrátnici) došlo 

k jej popraskaniu). Zároveň vzhľadom na nepriaznivú situáciu a nepredvídateľné dodatočné náklady bude 

spoločnosť ITC, s.r.o. žiadať fakultu o finančnú spoluúčasť (príspevok).  

 

Na vedení, ktoré sa uskutočnilo vo februári 2020 zodpovedný riešiteľ zo strany fakulty, doc. RNDr. Martin 

Homola, PhD., povedal, že fakulta nebude investovať do priestorov z vlastných financií.  

 

Ešte pred COVID-19 sa Boris Bobáľ dohodol s Marošom Noge (zodpovedný riešiteľ zo strany dodávateľa), že 

keď príde riešenie zo strany fakulty, ako odovzdať financie na projekt Unispace, aby mu tieto informácie 

odovzdal.  

 

Pri debate sa hľadalo východisko, ako splniť záväzok ŠKAS. Pred nástupom ochorenia COVID-19 už bol 

iniciovaný jeden pokus s poslaním peňazí, avšak vzhľadom na to legislatívne problémy s „bezdôvodným“ 

prevzatím finančných prostriedkov by to pre obe strany nebolo jednoduché.  

 

Ondrej Tóth sa opýtal, či je problém poslať peniaze neziskovej spoločnosti. Boris Bobáľ povedal, že na tento 

projekt bola založená firma. S čím asi súvisí fakt, že nie je také jednoduché poslať firme peniaze ako dar, z čoho 

by pravdepodobne mala odviesť aj daň.  

 

Adam Štefunko špekuluje,  napr. s tým, že by ŠKAS zaplatil nábytok. Adam Štefunko navrhuje, či by nebolo 

možné „pretunelovať“ rozpočet tak, že ŠKAS kúpi nábytok do ich priestoru, ktorý bude „akože fakultný“. Boris 

Bobáľ uviedol, že to nebude pravdepodobne možné vzhľadom an to, že nábytok by bol chápaný ako 

„kancelársky“. Na stretnutí ŠKASu s konateľom firmy (august 2019) dodávateľ deklaroval, že vyhotovený 

nábytok bude „dizajnový“ (na zákazku), pričom UK má na kancelársky a zákazkový nábytok vysúťaženú firmu 

Drevona, a.s. Ondrej Tóth vyzval Adama Štefunka, že ak nemá konštruktívne pripomienky, nech nepredlžuje u 

zasadnutie.  
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Adam Štefunko ďalej špekuluje nad tým, či by nebolo možné zaplatiť firme faktúru (napr. podlahárskej). Boris 

Bobáľ uviedol, že to pravdepodobne tiež nebude možné, keďže objednávky nad 1 000€ (čo bude určite v tomto 

prípade viac) je potrebné vykonať verejnú obchodnú súťaž („výberové konanie“).  

 

Ondrej Tóth upozornil, že nie je možné spätne takto zaplatiť firmu, keďže nebola vysúťažená a tajomníčka, 

ktorá zodpovedá za finančné transakcie by sa pod to nepodpísala.   

 

Bod č.8 z programu zasadnutia – Záver 

 

Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Ondrej Tóth poďakoval členom ŠKAS a hosťom za účasť a ukončil 

zasadnutie. 

 

 

Koniec zasadnutia: 16.20 hod. 

 

 

Zapísal: Boris Bobáľ (podpredseda ŠKAS FMFI UK) 

 

 

       Mgr. Ondrej Tóth 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 


