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Slovenská matematická spoločnosť 
 

sekcia Jednoty slovenských matematikov a fyzikov 
 

Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie 
Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 810 05 Bratislava 

 

Zá p i s n i c a  

zo zasadnutia Výboru Slovenskej matematickej spoločnosti dňa 25. 11. 2016  
 

Začiatok zasadnutia:  20.00 hod. 

Miesto konania zasadnutia:  Hotel Družba, Jasná, konferenčná sála C 

 

Prítomní: Daniel Ševčovič,  Dušan Šveda, Martin Kalina, Pavol Brunovský, Katarína Cechlárová, 

Mariana Marčoková, Peter Frolkovič, Božena Dorociaková, Ján Bakša, Ladislav Spišiak, Soňa 

Čeretková, Katarína Žilková, Tatiana Hiková, Jozef Škorupa, František Kosper, Iveta Scholtzová, 

Zdenko Kucharik 

Neprítomných bolo 7 členov Výboru SMS 

 

Návrh programu zasadnutia: 

 

1. Otvorenie. 

2. Vyhlásenie volieb na uprázdnené miesto predsedu SMS. 

3. Správa predsedníctva SMS o činnosti v období 25.3.-25.11.2016. 

4. Schválenie slovenskej časti výboru ŠVOČ v odbore didaktika matematiky. 

5. Vyhlásenie súťaží SMS o Cenu Š. Schwarza a P.P. Bartoša. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 

Bod č. 1: Otvorenie 

Zasadnutie Výboru SMS otvorili a viedli podpredsedovia SMS Dušan Šveda a Daniel Ševčovič, ktorí 

privítali prítomných výboru.  Konštatoval, že Výbor SMS je uznášaniaschopné (na  zasadnutí bolo 

z celkového počtu 26 členov Výboru SMS  prítomných 17 členov). 

 

Podpredseda Výboru SMS D. Ševčovič dal o programe zasadnutia hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

1 17 9 17 0 0 

 

Podpredseda SMS D.Ševčovič konštatoval, že program zasadnutia bol schválený. 

 

Uznesenie č. 1: Výbor SMS schvaľuje program 1. zasadnutia Výboru SMS dňa 25. 11. 2016 
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Bod č. 2: Vyhlásenie volieb na uprázdnené miesto predsedu SMS 

V úvode zasadnutia odznela informácia o odstúpení predsedu SMS prof. Karola Mikulu z funkcie ku 

dňu 27.11.2016. Výbor túto skutočnosť zobral na vedomie. Členovia výboru navrhli napísať 

odstupujúcemu predsedovi SMS ďakovný list, ktorým vyjadríme poďakovanie za jeho doterajšiu prácu 

v prospech matematickej komunity na Slovensku.  

 V zmysle Stanov JSMF a jej sekcie SMS navrhol podprededa SMS Daniel Ševčovič vyhlásiť 

doplňujúce voľby na uprázdnené miesto predsedu SMS na obdobie 1.2.2016 – 24.3.2020.  

 V rámci rozpravy navrhol D. Ševčovič za predsedu volebnej komisie Jozefa Doboša z UPJŠ 

Košice a za členov podpredsedov Výboru SMS. Podpredseda SMS Daniel Ševčovič  predniesol návrh 

uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

2 17 9 17 0 0 

 

Podpredseda SMS konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 2: 

Výbor SMS 

I. 

podľa čl. 5 ods. 7 Stanov SMS 

a) vyhlasuje doplňujúce voľby na miesto  

predsedu Slovenskej matematickej spoločnosti na obdobie 1.2.2017 – 24.3.2020 

 b) určuje termín na podávanie návrhov do 15.12.2016  

a určuje termín na ich vykonanie do 31.1.2017. 

II. 

schvaľuje volebnú komisiu na vyhlásenie a vyhodnotenie volieb v zložení:  

Jozef Doboš (predseda), Daniel Ševčovič, Dušan Šveda (členovia) a schvaľuje formu Návrhového 

listu pre podávanie návrhov (podľa prílohy)  

III. 

poveruje podpredsedov SMS Dušana Švedu a Daniela Ševčoviča výkonom štatutárnych aktov  za  

Slovenskú matematickú spoločnosť do doby právoplatného zvolenia nového predsedu SMS 
 

 

 

Bod č. 3: Správa predsedníctva SMS o činnosti v období 25.3.-25.11.2016 

Správu o aktivitách SMS predniesli podpredsedovia SMS D. Šveda a D. Ševčovič. Informovali o 

aktivite predsedníctva smerom k orgánom štátnej správy a vysokých škôl. V marci sa uskutočnil 

Seminár, na ktorom sa zúčastnil podpredseda SMS D. Šveda a tlmočil požiadavky SMS plynúce 

z Vyhlásenia SMS k otázkam matematického vzdelávania z roku 2015. Členovia SMS sa zúčastnili 

zasadnutia PK matematiky na ŠPÚ, kde bol schválený upravený ŠVP, do ktorého museli byť 

zakomponované témy a štandardy, ktoré boli v Cieľových požiadavkách na maturitu a neboli v ŠVP. 

Iné zmeny neboli umožnené vzhľadom na termín odovzdania ŠVP. V apríli sa uskutočnila návšteva K. 

Mikulu, D. Švedu a D. Ševčovič u poradcu ministra školstva doc. P. Mederlyho. Predniesli sme 

vyhlásenie SMS prijatého na konferencii v Jasnej v r. 2015. Následne boli oslovení dekani a rektori 

vysokých škôl s prosbou o podporu tohto vyhlásenia. Výbor SMS dostal 18 podporných stanovísk od 

rektorov a dekanov škôl. Následne boli tieto stanoviská doručené ministrovi J. Plavčanovi a zverejnené 

na webovom sídle SMS a STU v Bratislave. Vyhlásenia a stanoviská získali značnú mediálnu 
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pozornosť. Predseda SMS K. Mikula poskytol množstvo rozhovorov pre médiá, v ktorých obhajoval 

presadenie hlavných záverov plynúcich z Vyhlásenia SMS. V septembri sme pokračovali v aktivitách a 

K. Mikula, D. Šveda a D. Ševčovič sa zúčastnili na porade generálnych riaditeľov stredných a 

vysokých škôl na MŠ, na ktorej sme prezentovali naše stanovisko podporujúce zmeny vo vzdelávaní 

matematiky smerujúce k navýšeniu hodín matematiky najmä na odborných školách a k potrebe 

navrátenia sa k povinnej maturitnej skúške tak, ako k tomu pristúpili okolité krajiny. D. Ševčovič 

informoval o našej účasti na Česko-Slovenskom kole ŠVOČ v Brne. Poukázal na potrebu zvýšenej  

podpory kvality ŠVOČ na FMFI UK.    

 V diskusií vystúpili viacerí členovia Výboru SMS. Členovia výboru so znepokojením 

konštatovali neustále znižovanie kvality matematického vzdelávania a podporili podpredsedov naďalej 

pokračovať v rokovaniach s MŠVVaŠ pri presadzovaní dlhodobo navrhovaných systémových zmien.  

P. Brunovský sa opýtal na zosúladenie požiadaviek a cieľov vyhlásenia SMS. J. Škorupa 

poukázal na fakt, že problém kvality vzdelávania  nie je len na stredných školách, ale že nízke nároky 

na matematické vzdelávanie na základných školách sa potom prenášajú aj na stredné školy. F. Kosper 

upozornil na problematiku osemročných gymnázií. V ďalšej diskusii D. Šveda a F. Kosper poukázali a 

aj na veľký počet vysokých škôl, ktoré prijímajú študentov bez prijímacích pohovorov a tak znižujú 

celkovú úroveň školstva. Takto sa žiaci ľahko bez výberu dostanú zo základnej školy na strednú školu 

a potom aj na vysokú. Zbytočne sa tak plytvajú peniaze zo štátneho rozpočtu. Tieto peniaze by pomohli 

zafinancovať a motivovať schopných ľudí zostať pracovať v celom školstve. J. Škorupa poukázal aj na 

problém veľkého počtu stredných škôl, ktorý vplýva na znižovanie ich celkovej kvality. Diskusia sa 

venovala aj oblasti počtu hodín matematiky, kde sa ukazuje, že najmä nízky objem výučby matematiky 

na stredných odborných školách sťažuje ich absolventom možnosti ďalšieho štúdia na technických 

vysokých školách. Diskusia sa potom viedla ohľadom postupu presadzovania opätovného zavedenia 

povinnej maturity z matematiky a skúsenosťami z okolitých krajín. V tejto súvislosti J. Škorupa 

informoval o stanovisku Asociácie riaditeľov stredných škôl, ktorá sa k problematike zavedenia 

povinnej matematiky stavia negatívne. J. Škorupa a F. Kosper poukázali na potrebu zmien 

v kontinuálnom vzdelávaní učiteľov a reforme kreditového systému. F. Kosper poukázal na minimálny 

počet študentov, ktorí momentálne študujú učiteľský smer matematika. A ak existujú, tak po ukončení 

vysokej školy nepracujú v školstve, čo osobne potvrdzuje po jeho 30 ročnej pedagogickej praxe, že 

žiaden jeho študent už nepracuje v školstve. Konštatoval, že cieľové požiadavky na maturitu 

z matematiky sú správne a dostatočné.  K. Žilková a D. Ševčovič tento názor podporili a poukázali na 

značný rozdiel medzi obsahom Štátneho vzdelávacieho programu a Cieľovými požiadavkami na 

maturitu. Diskusia sa venovala aj otázke oddelenia prípravy učiteľov na I, II a III stupeň vzdelávania. J. 

Škorupa poukázal na možné pozitíva ale i negatíva takéhoto rozdelenia.  L. Spišiak informoval 

o zámere rozdelenia stredných škôl na akademické a neakademické. V tejto súvislosti upozornil na 

význam matematiky ako univerzálneho dorozumievacieho jazyka. K. Cechlárová i ďalší diskutujúci 

poukázali na problém viazania akreditácie iba na osobu garanta - profesora z pedagogiky 

a psychológie, čo nezaručuje kvalitu odbornej prípravy budúceho učiteľa. K. Cechlárová navrhla 

pripraviť tlačovú správu, v ktorej by sa zverejnilo znepokojenie slovenských matematikov so súčasným 

stavom matematického vzdelávania na Slovensku.   

 

Podpredseda SMS Daniel Ševčovič  predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 17 9 17 0 0 

 

Podpredseda SMS konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 3: 

Výbor SMS 

I. 
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Schvaľuje správu o činnosti SMS za obdobie 24.3.2016-28.11.2016 s pripomienkami. 

V rámci prerokovania tohto bodu vystúpil podpredseda SMS D. Šveda o požiadal Výbor SMS o 

zaujatie stanoviska k Vyhláseniu slovenskej matematickej spoločnosti tak, aby sme potvrdili naše 

dlhodobé stanoviská a návrhy na systémové zmeny, ktoré vedú k zvyšovaniu kvality matematického 

vzdelávania na Slovensku.  

Po diskusii Daniel Ševčovič  predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 17 9 14 0 3 

 

Podpredseda SMS konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 4: 

Výbor SMS 

I. 

Schvaľuje Vyhlásenie slovenskej matematickej spoločnosti obsahujúce návrhy na systémové 

zmeny v školstve vedúce k zvýšeniu kvality matematického vzdelávania (príloha) 

 

Bod č. 4: Schválenie slovenskej časti výboru ŠVOČ v odbore didaktika matematiky 

V rozprave K. Žilková navrhla aktualizáciu členov výboru ŠVOČ pre nastávajúce Česko-Slovenského 

kolo ŠVOČ na KU Ružomberok v odbore didaktika matematiky v nasledujúcom zložení: P. Hanzel, M. 

Harminc, D. Šveda, M. Slavíčková, I. Scholtzová, S. Čeretková, K. Žilková, O. Partová. 

 

Podpredseda SMS Daniel Ševčovič  predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum Za proti zdržal sa 

5 17 9 17 0 0 

 

Podpredseda SMS konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 5: 

Výbor SMS 

I. 

Schvaľuje zloženie slovenskej časti výboru ŠVOČ v odbore didaktika matematiky v zložení:  

P. Hanzel, M. Harminc, D. Šveda, M. Slavíčková,  

I. Scholtzová, S. Čeretková, K. Žilková, E. Partová 

 

Bod č. 5: Vyhlásenie súťaží SMS o Cenu akademika Schwarza a P.P. Bartoša 

V súvislosti s udeľovaním Ceny akademika Schwarza a Ceny P.P. Bartoša prebehla diskusia o 

podmienkach udeľovania cien a spôsobe ich vyhlasovania. Výbor SMS prijal stanovisko, že návrhy na 

udeľovanie cien majú byť doručené najneskôr do 30. septembra kalendárneho roku. Výbor ponechal 

vekovú hranicu 30 rokov pre prihlasovanie sa do súťaže o Cenu akademika Schwarza. Podpredseda 

SMS D. Šveda pripravil návrh doplnkov a zmien v pravidlách súťaže o Cenu P.P. Bartoša.  
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Podpredseda SMS Daniel Ševčovič  predniesol návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať. 

 

č. hlas. prítomných kvórum Za proti zdržal sa 

6 17 9 17 0 0 

 

Podpredseda SMS konštatoval, že uznesenie bolo schválené. 

 

Uznesenie č. 6: 

Výbor SMS 

I. 

Vyhlasuje súťaž o Cenu akademika Schwarza a Cenu P.P. Bartoša na rok 2017 

II 

Stanovuje termín na prihlášky do oboch súťaži na 30.9.2017 

III 

Schvaľuje doplnky a zmeny v pravidlách súťaže o Cenu P.P. Bartoša (podľa prílohy) 

IV 

Schvaľuje vyplatenie odmeny 100 Euro Lenke Halčinovej  

víťazke súťaže o Cenu akademika Schwarza za rok 2016 

 

Bod č. 6: Rôzne 

V rámci tohto bodu D. Ševčovič informoval o zámere úpravy webovskej stránky SMS s cieľom 

odstránenia duplicity starej stránky na SAV v Banskej Bystrici a aktuálnej stránky na STU v Bratislave. 

Výbor poveril tajomníka R. Špira zabezpečením presmerovania starej stránky na novú.  

 D. Ševčovič informoval, že ďalšie Česko-Slovenské kolo ŠVOČ v matematike sa uskutoční 21. 

mája 2017 v Plzni. Výbor SMS zabezpečí návrh zástupcov SMS na tomto kole ŠVOČ.  

 V súvislosti so zabezpečením aktivít SMS výbor SMS poveril D. Švedu a D. Ševčoviča 

výkonom štatutárnych úkonov s tým, že dispozičné práva k účtu SMS má naďalej Ing. Paľová 

z Banskej Bystrice. 

M. Kalina informoval prítomných o pozvaní JČMF a SUMy (Spolek učitelů matematiky) na 

spoločné stretnutie, venované predovšetkým stredoškolskej matematike. Stretnutie sa uskutoční 24. a 

25. januára 2017 v Olomouci. D. Šveda navrhol, aby sa stretnutia zúčastnila celá didaktická časť 

Výboru SMS, rozšírená o predsedu JSMF, zástupcu NÚCEM a zástupcu MŠVVŠ SR. 

Bod č. 7: Záver 

Po vyčerpaní programu zasadnutia podpredseda SMS Daniel Ševčovič poďakoval členom Výboru SMS  

za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

Koniec zasadnutia:  22.15 hod. 

 

Zapísal: Daniel Ševčovič, podpredseda SMS 

 

Overil:  Dušan Šveda, podpredseda SMS        ................................................................. 
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V Bratislave 30.11.2016 

 ................................................................. 

 Daniel Ševčovič 

 podpredseda SMS 

 


