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Z Á P I SN I C A
Z 8 1. za s a d nut i a Š t ude nt s ke j č a s t i a ka d e m ic ké ho s e ná t u
Z 14. mája 2019
M ie s t no s ť : Š KA S / C a uc hy ho kl u b o v ňa
Začiatok zasadnutia: 08.43 hod.

Bobáľ B. ,Halgašová Z. ,Krnáč J. ,Lettrichová E. ,Mikulec J. , Štefunko A. (predseda ŠKAS FMFI UK),
Zelenayová M
Neprítomní:
---Ospravedlnení:
Baniar V., Eckertová T., Tóth O., (podpredseda ŠKAS FMFI UK)
Hostia:
Askar Gafurov (člen AS UK a člen ŠRVŠ (Študentskej rady vysokých škôl))
Program zasadnutia:
1.
2.

Výkazy o štúdiu – uznesenie
Rôzne

Obsah zápisnice bol vyhotovený ab initio zo záznamu zasadania Študentskej komory akademického senátu
(ďalej len „ŠKAS“).
Zasadanie otvoril predseda ŠKAS Adam Štefunko, ktorí privítali prítomných členov ŠKAS a hostí zasadnutia.

Bod č.1 z programu zasadnutia – výkazy o štúdiu:
Viktor Svetský (podpredseda AS UK a člen akademickej obce Filozofickej fakulty UK) požiadal jednotlivých
predsedov fakultných študentských akademických senátov (na FMFI zastúpeným Adamom Štefunkom), aby sa
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Poradie zasadnutia je datované od začiatku zimného semestra (t.j. 1.9.2018) po koniec letného skúškového obdobia
(t.j. 30.6.2019).
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jednotlivé SČAS/ŠKAS fakúlt vyjadrili vo forme stanoviska / uznesenia k prijímanému dodatku č.4. Obsah
uznesenia sa týka prechodného ustanovenia o výkazoch o štúdiu (ďalej len „index“). Predseda Adam Štefunko
prostredníctvom pracovnej siete (Slack) oboznámil členov ŠKAS s konceptami možných uznesení.
Predseda Štefunko A. vyjadril osobný názor, že sa momentálne prikláňa k ponechaniu indexov. Vyjadruje isté
obavy, že z legislatívneho „chaosu“, ktoré môžu nastať bezhlavým prijatím zmieneného dodatku. Ďalej
poznamenal, že sa stretol s dekanom, prof. RNDr. Danielom Ševčovičom, DrSc., ohľadne indexov. Obaja
vyjadrili názor, že 1.9.2019 (teda účinnosť od nasledujúceho akademického roka) je veľmi krátka doba pre
fakulty, aby sa na adaptovali na nový spôsob vedenia hodnotení.
Adam Štefunko avšak poznamenal, že je za zrušenie indexov, ak sa nájde vhodný (ekvivalentný) bezpečný
spôsob zapisovania známok, ktorý by plne nahradil index. Predseda ŠKAS vyzval ostatných členov na
diskusiu ohľadom indexov.
Askar Gafurov ozrejmuje situáciu, ktorá sprevádza zrušenie indexov na fakultách. Na margo, Štefunko A.
poznamenáva, že vedenie UK si uvedomuje potencionálny problém s kontrolou a zálohou dát z AiS2. Askar
Gafurov poznamenáva, že ťažiskovým problémom dodatku č. 4 je jeho forma – a to, že sa prijíma ako
prechodné ustanovenie.
Askar Gafurov poznamenal vzhľadom na túto tému, že navrhne na spoločnom zasadaní Koncepčnej a právnej
komisie a Pedagogickej komisie, aby sa stanoviskom komisie, resp. AS FMFI UK zrušili indexy doktorandom.
Ako doktorand ich pokladá za zbytočné, keďže reálne index v postgraduálnom štúdiu neplní tak zásadné
funkcie ako v prvých dvoch stupňoch štúdia.
Bobáľ B. poznamenal, že je momentálne za ponechanie indexov z toho dôvodu, že nemá dostatočnú istotu
o spoľahlivosti používaného (externého) systému AiS2. Bobáľ B. uviedol dôvody, prečo je momentálne za
zachovanie indexov, napr. skutočnosť, že sa nikdy neotestoval simulovaný pád informačného systému AiS2
a spätné obnovenie zo zálohy. Nezdieľa názor, že je striktne za ponechanie indexov, no vzhľadom na aktuálnu
situáciu to vidí ako jediný bezpečný variant.
Mikulec J. uviedol rovnaké obavy spojené s nespoľahlivosťou systému a trvá na tom, aby najprv existoval
bezpečný systém a až potom sa eventuálne menili (zrušili) indexy.
Ján Krnáč zaujal neutrálne stanovisko k indexom.
Po ukončení diskusie vyzval Štefunko A členov ŠKAS, aby zahlasovali za predkladané uznesenie:
"ŠKAS FMFI UK podporuje zámer vedenia UK zrušiť výkazy o štúdiu (indexy). Avšak vyjadruje obavy z
predkladaného návrhu pre niektoré právne nezrovnalosti. Myslí si, že fakulty nebudú mať k 1. 9. 2019 dostatok
času, aby sa prispôsobili tejto novej skutočnosti a v prípade potreby predloženým spôsobom upravili svoje
študijné poriadky."
Počet prítomných
7

Kvórum
6

Za
7

Proti
0

Zdržal sa
0

Hlasovanie bolo uskutočnené verejným hlasovaním všetkých prítomných členov ŠKAS.
Návrh uznesenia bol jednomyseľne schválený ŠKAS FMFI, preto vydáva:
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Uznesenie č. 1:
„ŠKAS FMFI UK podporuje zámer vedenia UK zrušiť výkazy o štúdiu (indexy). Avšak vyjadruje obavy z
predkladaného návrhu pre niektoré právne nezrovnalosti. Myslí si, že fakulty nebudú mať k 1. 9. 2019
dostatok času, aby sa prispôsobili tejto novej skutočnosti a v prípade potreby predloženým spôsobom
upravili svoje študijné poriadky."
Zároveň ŠKAS FMFI UK poveruje predsedu Štefunka A. na základe čl. 40 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS
FMFI UK aby prezentoval schválené uznesenie na pôde AS UK (resp. na miestach primárneho významu).
Bod č.2 z programu zasadnutia – rôzne:
Do bodu rôzne sa nik zo zúčastnených neprihlásil.
Po vyčerpaní programu predseda ŠKAS Adam Štefunko poďakoval členom ŠKAS a hosťom za
účasť a ukončil zasadnutie.
Koniec zasadnutia: 09.20 hod.

Zapísal: Boris Bobáľ (člen ŠKAS), spísané dňa 17.5.2019.

v.r.
Bc. Adam Štefunko
Predseda ŠKAS FMFI UK
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