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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 16.02.2020 

 

Podľa čl. 39 ods. 1 a 2 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK, odvolávajúc sa na čl. 37 

primerane vzhľadom na kompetencie a pôsobnosť Študentskej komory zvolávam 

 

6 1.  zasadnutie  Študentskej  komory Akademického  senátu  

na   4 .  mája  2020 o  15:00  hod.  

Zasadanie  sa  uskutoční  v ideokonfereč nou formou 

 

Zákonom č. 93/2020 Z.z. s právnou účinnosťou od 27.4.2020, ktorý novelizuje zákon č. 131/2002 Z.z. 

o vysokých školách bolo umožnené podľa § 108 ods. 10 uskutočňovať zasadnutia akademického senátu vysokej 

školy, akademického senátu fakulty a správnej rady verejnej vysokej školy prostredníctvom videokonferencie 

alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti vrátane tajného 

hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú. 

Vzhľadom na zachovanie verejnosti zasadnutia Študentskej komory, predseda ŠKAS FMFI UK určil nasledujúci 

spôsob: 

- Ako videokonferečné médium bude použitá aplikácia Microsoft Teams, ktorá je dostupná bezplatne v rámci 

kancelárskeho balíka Office 365 a je v týchto časoch vo veľkej miere používaná predovšetkým 

Akademickou obcou fakulty. 

- Zasadnutie sa uskutoční v kanáli „ŠKAS_FMFI_UK“. O pridanie do kanála môže hosť zasadnutia požiadať 

mailom predsedu a podpredsedu ŠKAS nanajvýš 10 minút pred začiatkom zasadnutia vzhľadom na 

zabezpečenie kontinuity prebiehajúceho zasadania. Hosťovi bude udelený na zasadnutí titul „hosť“ (z titulu 

aplikácie). Aplikácia hosťovi zasadnutia neumožňuje vidieť a používať „chat“. 

Ďalej predseda ŠKAS odporúča nasledovné: 

- Kvôli plynulosti dátového toku vypnúť kameru.  

- Za prítomného na zasadnutí sa bude považovať ten člen, ktorý sa bude nachádzať v menoslove 

zúčastnených v prebiehajúcej videokonferencii. 

- Hlasovania sa budú vykonávať aklamačne. 

 

 

 

 
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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Program zasadnutia:  

 

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

 

 

 

Pozdravuje Vás, 

 

       Mgr. Ondrej Tóth 

  Predseda ŠKAS FMFI UK 

 


