
P o z v á n k a

Podľa čl. 18 ods. 3 Štatútu FMFI UK a čl. 7 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK zvolávam 

17. riadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK na

pondelok 16. septembra 2013 o 13.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v  posluchárni F1 .

Program:
1.  Otvorenie, schválenie programu.

2.  Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.

3.  Informácia Mandátovej komisie AS FMFI UK o kontrole mandátov členov AS FMFI UK.

 (ústne predkladá: dr. Janáček, predseda Mandátovej komisie AS FMFI UK)

4.  Správa o činnosti Akademického senátu FMFI UK za obdobie od 1. júla 2012 do 30. júna 2013.

 (v mene Predsedníctva AS FMFI UK písomne predkladá: doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)

5.  Štatút FMFI UK.

 (písomne predkladá: prof. Masarik, dekan FMFI UK)

6.  Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady FMFI UK.

 (písomne predkladá: prof. Masarik, dekan FMFI UK - tajné hlasovanie)

7.  Návrh na vymenovanie člena Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.

 (písomne predkladá: prof. Masarik, dekan FMFI UK - tajné hlasovanie)

8.  Voľba podpredsedu Akademického senátu FMFI UK za študentskú časť.

 (tajné hlasovanie)

9.  Štipendijný poriadok FMFI UK.

 (v zastúpení dekana písomne predkladá: doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)

10. Študijný poriadok FMFI UK.

 (v zastúpení dekana písomne predkladá: doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)

11. Harmonogram schvaľovania ďalších vnútorných predpisov fakulty.

 (ústne predkladá: doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)

12. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, 

 informácie zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.

13. Rôzne.

14. Záver.

Všetkých Vás pozdravuje a na stretnutie sa teší, 

Bratislava   9. septembra 2013

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v. r.

        predseda AS FMFI UK



K bodu 2: 
Keďže podľa návrhu programu sa očakáva potreba tajného hlasovania, okrem návrhovej komisie bude 
zvolená aj volebná komisia.

K bodu 3:
Predseda Mandátovej  komisie AS v mene komisie prednesie ústnu informáciu o kontrole mandátov 
členov AS. Navrhuje sa ústnu informáciu zobrať na vedomie.

K bodu 4: 
Predseda AS predloží v mene predsedníctva AS výročnú správu o činnosti AS za uplynulé obdobie.

K bodu 5:
Návrh nového Štatútu FMFI UK prerokovala Koncepčná a právna komisia AS na svojich zasadnutiach 
dňa 02. 07. 2013 a 05. 09. 2013 a odporúča ho AS schváliť v predloženom znení.

K bodom 6 až 8 (blok volieb): 
Keďže  dňom  nadobudnutia  účinnosti  nového  Štatútu  FMFI  UK  prestáva  byť  prodekan  pre  vedu  a 
výskum členom VR z titulu svojej funkcie, dekan predkladá návrh na vymenovanie prof. Urbana za člena 
Vedeckej rady FMFI UK.

Vzhľadom na skutočnosť, že členke disciplinárnej komisie Bc. Zuzane Cocuľovej zaniklo ku dňu 27. júna 
2013 členstvo v komisii  (uznesenie č. 3/MK/2013 z 5. zasadnutia Mandátovej komisie AS dňa 02. 07. 2013), 
dekan predkladá návrh na vymenovanie nového člena DK z radov členov študentskej časti AOF.

Vzhľadom  na  skutočnosť,  že  podpredsedníčke  AS  za  jeho  študentskú  časť  Bc.  Zuzane  Cocuľovej 
zanikol výkon funkcie podpredsedníčky AS ku dňu 27. júna 2013 (uznesenie č. 2/MK/2013 z 5. zasadnutia  
Mandátovej komisie AS dňa 02. 07. 2013), študentská časť AS vykoná podľa čl. 5.5 ods. 2 Rokovacieho 
poriadu AS tajným hlasovaním voľbu nového podpredsedu AS za jeho študentskú časť.

K bodu 9: 
Návrh  nového  Štipendijného  poriadku  FMFI  UK  prerokovala  Pedagogická  komisia  AS  na  svojom 
zasadnutí dňa 06. 09. 2013 a odporúča ho AS schváliť.

K bodu 10: 
Návrh nového Študijného poriadku FMFI UK prerokovala Pedagogická komisia AS na svojom zasadnutí 
dňa 06. 09. 2013 a odporúča ho AS schváliť v znení pozmeňujúceho návrhu k počtu opravných termínov.

K bodu 11: 
Predseda  AS  prednesie  krátku  ústnu  informáciu  o  harmonograme  schvaľovania  "podštatútových" 
vnútorných predpisov fakulty a pláne zasadnutí AS počas zimného semestra akad. roka 2013/2014.

K bodu 12:
Interpelačný bod. Ak sa zasadnutia zúčastnia ako pozvaní hostia aj zástupcovia fakulty v AS UK, RVŠ a 
ŠRVŠ, podajú ústnu informáciu o aktuálnej činnosti týchto orgánov.


