Pôsobnosť Akademického senátu FMFI UK
Pôsobnosť podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
[ § 27, § 30 ods. 1 písm. c), § 31 ods. 2 zákona o vysokých školách ]
I.

Pôsobnosť v oblasti vnútorných predpisov fakulty

Akademický senát FMFI UK:
1. na návrh dekana schvaľuje vnútorné predpisy fakulty:
a)
b)
c)
d)

štatút fakulty,[†]
organizačný poriadok fakulty,
ďalšie predpisy, ak tak ustanoví štatút fakulty,[1]
vnútorné predpisy podľa § 33 ods. 3 zákona o vysokých školách,[2] ak na návrh dekana
nerozhodne, že sa fakulta bude riadiť príslušnými vnútornými predpismi UK,[†]

2. na návrh predsedu Akademického senátu FMFI UK schvaľuje vnútorné predpisy fakulty:
a) zásady volieb do akademického senátu fakulty,
b) rokovací poriadok akademického senátu fakulty,
II.

Pôsobnosť v oblasti vnútornej organizácie fakulty

Akademický senát FMFI UK:
1. vyjadruje sa o návrhu dekana na zriadenie, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie
pracovísk fakulty.[4]
III.

Pôsobnosť v oblasti študijných programov fakulty

Akademický senát FMFI UK:
1. pred schválením vo vedeckej rade fakulty prerokúva návrh študijných programov, ktoré má
uskutočňovať fakulta, predložený dekanom.
2. schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov uskutočňovaných fakultou
predložené dekanom,
IV.

Pôsobnosť v personálnej oblasti

Akademický senát FMFI UK:
1. tajným hlasovaním volí kandidáta na dekana, prípadne navrhuje odvolanie dekana z funkcie,
2. tajným hlasovaním schvaľuje návrh rektora na odvolanie dekana z dôvodov podľa § 28 ods. 3
zákona o vysokých školách,
3. ak fakulta nemá dekana, tajným hlasovaním navrhuje rektorovi osobu, ktorá má byť poverená
výkonom funkcie dekana do vymenovania nového dekana, najviac na šesť mesiacov,
4. tajným hlasovaním schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie prodekanov,
5. tajným hlasovaním schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie členov vedeckej rady
fakulty,
6. schvaľuje návrh dekana na vymenovanie a odvolanie predsedu a členov disciplinárnej komisie
fakulty pre študentov (z radov členov akademickej obce fakulty); polovicu členov tejto komisie
tvoria študenti,
7. tajným hlasovaním volí zástupcu fakulty do Rady vysokých škôl.
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Študentská časť Akademického senátu FMFI UK:
1. určuje zástupcov študentov, ktorí sú prizvaní na rokovanie vedeckej rady fakulty o návrhu
študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta.
V.

Pôsobnosť v oblasti hospodárenia fakulty

Akademický senát FMFI UK:
1. schvaľuje návrh rozpočtu fakulty, ktorý predložil dekan,
2. vyjadruje sa k návrhom rektora na úkony podľa § 41 ods. 1 písm. a) až c) zákona o vysokých
školách týkajúcich sa prevodu majetku alebo zriadenia vecného bremena, alebo predkupného
práva na majetok, ktorý slúži na plnenie úloh fakulty pred ich predložením na schválenie
Akademickému senátu UK,
3. kontroluje nakladanie s finančnými prostriedkami fakulty,
4. schvaľuje výročnú správu o hospodárení fakulty predloženú dekanom.
VI.

Pôsobnosť v oblasti strategického riadenia fakulty

Akademický senát FMFI UK:
1. schvaľuje dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej
tvorivej činnosti fakulty vypracovaný v súlade s dlhodobým zámerom verejnej vysokej školy,
predložený dekanom po prerokovaní vo vedeckej rade fakulty a jeho aktualizáciu,[3]
2. schvaľuje výročnú správu o činnosti fakulty predloženú dekanom,
VII.

Iná pôsobnosť

Akademický senát FMFI UK:
1. raz za rok podáva akademickej obci fakulty správu o svojej činnosti, ktorú zverejní na webovom
sídle UK (fakulty) najmenej na štyri roky.

Pôsobnosť podľa Štatútu FMFI UK
(nad rámec zákona o vysokých školách)
Akademický senát FMFI UK:
čl. 17 ods. 2 písm. l)

schvaľuje počet a štruktúru pracovných miest navrhnutých dekanom fakulty v súlade
s dlhodobým zámerom rozvoja fakulty, s akreditovanými študijnými programami na
fakulte, s počtom študentov a v rozsahu disponibilných finančných prostriedkov fakulty,[5]

čl. 13 ods. 4)

volí svoje orgány (predsedu, podpredsedov, predsedníctvo, stále a dočasné komisie),

čl. 19 ods. 1

si môže vyžiadať stanovisko iného orgánu akademickej samosprávy fakulty, vedúcich
zamestnancov fakulty alebo jej pracovísk vo veciach ich pôsobnosti,

čl. 14 ods. 7 písm. c)

má interpelačnú právomoc voči dekanovi, prodekanovi a tajomníkovi fakulty vo veciach
patriacich do ich právomoci (právo členov akademického senátu klásť otázky a žiadať
vysvetlenia na zasadnutiach AS),

čl. 17 ods. 8 písm. c)

sa vyjadruje k hodnoteniu činnosti fakulty podľa čl. 39 Štatútu FMFI UK,

čl. 17 ods. 8 písm. d)

sa vyjadruje k základným otázkam týkajúcim sa fakulty a jej akademickej obce.
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Pôsobnosť podľa vnútorných predpisov UK
(nad rámec zákona o vysokých školách)

Štatút UK
Akademický senát FMFI UK:
čl. 18 ods. 2

volí členov volebnej komisie fakulty (VKF), ktorá organizuje voľby členov Akademického
senátu UK na fakulte,[6]

čl. 22 ods. 1 a 3

poskytuje stanovisko Akademickému senátu UK na jeho vyžiadanie,

čl. 50 ods. 1

schvaľuje na návrh dekana počet prijímaných študentov na štúdium daného študijného
programu,

čl. 66 ods. 3

schvaľuje návrh dekana na ročné školné a poplatky spojené so štúdiom pred ich
predložením rektorovi.
Organizačný poriadok UK

Akademický senát FMFI UK:
čl. 12 ods. 5

zrušuje na návrh rektora vnútorný predpis fakulty (resp. jeho časť) vydaný dekanom
v prípadoch, v ktorých dekan koná vo veciach fakulty a zodpovedá akademickému senátu
fakulty a dekan v stanovenej lehote neodstránil rozpor vnútorného predpisu fakulty
so zákonom alebo s vnútorným predpisom UK.
Vnútorný predpis č. 25/2015
Smernica rektora UK, ktorá upravuje udeľovanie medailí a plakiet UK

Akademický senát FMFI UK:
čl. 2 ods. 1

predkladá rektorovi návrhy na udelenie medailí UK.

Pôsobnosť podľa vnútorných predpisov FMFI UK
(nad rámec zákona o vysokých školách)
Organizačný poriadok FMFI UK
Akademický senát FMFI UK:
čl. 7 ods. 2

prerokúva uzatvorenie zmluvy o vzniku spoločného pracoviska fakulty a iného subjektu,

čl. 32 ods. 2
písm. a), b), d) až g)

schvaľuje prevádzkové poriadky Centra projektovej podpory, Dekanátu, Výpočtového
centra, Vývojového laboratória a správy budov, Astronomického a geofyzikálneho
observatória FMFI UK Modra - Piesok a Detašovaného pracoviska Turany,

čl. 32 ods. 2 písm. c)

schvaľuje Štatút Knižničného a edičného centra.

Akademický senát FMFI UK deleguje svojich zástupcov:
čl. 23 ods. 3 písm. a)

na zasadnutia vedenia fakulty,

čl. 24 ods. 3 písm. a)

na zasadnutia kolégia dekana,

čl. 26 ods. 1

na zasadnutia odborných a pracovných komisií, ak dekan rozhodne, že v príslušnej komisii
vyčlení miesta pre zástupcov akademického senátu fakulty,

čl. 26 ods. 3

do mzdovej komisie.
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Zásady volieb do Akademického senátu FMFI UK
Akademický senát FMFI UK:
čl. 12 ods. 1 až 3

vyhlasuje riadne voľby do príslušnej komory Akademického senátu FMFI UK, určuje dni
ich konania a volí členov volebnej komisie,

čl. 37 ods. 1

vyhlasuje hlasovanie o odvolaní člena Akademického senátu FMFI UK a volí členov
komisie pre hlasovanie o odvolaní.

Predsedníctvo Akademického senátu FMFI UK:
čl. 31 ods. 1

vyhlasuje dodatočné voľby do Akademického senátu FMFI UK a volí členov volebnej
komisie,

čl. 34 ods. 5

vyhlasuje doplňujúce voľby do Akademického senátu FMFI UK a volí členov volebnej
komisie,

čl. 39 ods. 1

vyhlasuje všeobecné voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu UK,

čl. 39 ods. 2

vyhlasuje doplňovacie voľby zástupcov fakulty do Akademického senátu UK,

čl. 43 ods. 2

vyhlasuje voľby zástupcu študentov fakulty do Študentskej rady vysokých škôl.
Študijný poriadok FMFI UK

Akademický senát FMFI UK:
čl. 13 ods. 4

schvaľuje na návrh dekana podmienky prijímacieho konania pri zmene študijného
programu.[7]
Štipendijný poriadok FMFI UK

Akademický senát FMFI UK:
čl. 11 ods. 3

vyjadruje sa o návrhu dekana na vyplácanie štipendií z mimorozpočtových prostriedkov
fakulty pre daný akademický rok.[8]

Materiál vypracoval:
RNDr. Róbert Kysel, PhD.
tajomník AS FMFI UK
(aktualizácia k 1. januáru 2016)
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Poznámky:
[1] Štatút FMFI UK ustanovuje, že Akademický senát FMFI UK na návrh dekana schvaľuje nasledovné vnútorné
predpisy fakulty:
i. čl. 8 ods. 3
vnútorný predpis o udeľovaní medailí fakulty
ii. čl. 23 ods. 10 Poriadok voľby kandidáta na dekana FMFI UK
iii. čl. 39 ods. 2
vnútorný predpis o vnútornom systéme kvality fakulty
iv. čl. 51 ods. 2
Zásady rigorózneho konania na FMFI UK
v. čl. 67 ods. 2
Metodika delenia finančných prostriedkov pracoviskám fakulty
[2] Študijný poriadok fakulty, pracovný poriadok fakulty, štipendijný poriadok fakulty, disciplinárny poriadok
fakulty pre študentov, rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty.
[3] Dlhodobý zámer fakulty sa podľa čl. 37 ods. 1 Štatútu FMFI UK aktualizuje každoročne.
[4] Podľa čl. 32 ods. 2 druhej vety Štatútu FMFI UK je rozhodnutie dekana o organizačnej zmene platné a účinné
až po nadobudnutí platnosti a účinnosti organizačného poriadku fakulty alebo jeho zmeny, ktorý obsahuje príslušné
rozhodnutie dekana o organizačnej zmene.
[5] Táto právomoc Akademického senátu FMFI UK vyplýva z čl. 12 ods. 1 písm. d) Štatútu UK a v Štatúte
FMFI UK je len konkretizovaná.
[6] Totožná úprava s čl. 1.6 písm. a) Zásad volieb do Akademického senátu UK.
[7] Totožná úprava s čl. 13 ods. 4 Študijného poriadku UK.
[8] Totožná úprava s čl. 11 ods. 3 Štipendijného poriadku UK.
[†] Štatút fakulty, študijný poriadok fakulty a pracovný poriadok fakulty podliehajú schváleniu Akademickým
senátom UK (čl. 33 ods. 5 zákona o vysokých školách).
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