
UNIVERZITA KOMENSKÉHO
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

predseda
AKADEMICKÉHO  SENÁTU FAKULTY

Mlynská dolina 
842 48 Bratislava 4
Slovakia

_________________________________________________________________________________________

P o z v á n k a

Podľa čl. 18 ods. 1, pís. b, Štatútu FMFI UK zvolávam riadne zasadnutie Akademického 
senátu FMFI UK na

pondelok 28. 5. 2012 o 14:00 hod.

Schôdza sa uskutoční v posluchárni C

Program:

1. Otvorenie, voľba pracovných komisií zasadnutia senátu.

2. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy o hospodárení fakulty v roku 2011.

3. Návrh štruktúry príjmov a čerpania dotačných finančných prostriedkov na rok 
2012

4. Prerokovanie  a  schválenie  kritérií  pre  prijímacie  konanie  na FMFI UK pre 
akademický rok 2013/2014

5. Prerokovanie  a  schválenie  zmien  v  Rokovacom  a  volebnom  poriadku  AS 
FMFI

6. Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS FMFI a ŠKAS FMFI

7. Rôzne

Pozdravuje Vás všetkých a na stretnutie sa teší,

V Bratislave 20.5.2012 Daniel Ševčovič
      predseda AS FMFI UK

Tel:  +421-2-65425741, +421-2-65424841                                                                       E-mail: sevcovic@fmph.uniba.sk
Fax: +421-2-65412305                                                                                                     URL: www.iam.fmph.uniba.sk/as



Príloha: 

ad  2)  AS  prerokuje  a  schváli  Výročnú  správu  o  hospodárení  na  základe  stanoviska 
Hospodárskej komisie AS FMFI UK, ktorá je v prílohe. Detailný prehľad o hospodárení za 
rok 2011 a čerpaní jednotlivých fondov  je v prílohe Cerpanie_2011_AS.xls

ad 3) Návrh štruktúry príjmov a čerpania dotačných finančných prostriedkov na rok 2012 je 
prílohe Navrh rozpoctu_2012_AS.xls

ad 4) Materiál predkladá prodekanka Pardubská a je v prílohe KriteriaPrijmacky_13-14.doc 
Fakticky ide o preformulovanie a mierne doplnenie vlaňajšieho návrhu. Vysvetlenie zmien je 
v úvode materiálu. Modrým sú zmeny, ktoré sú len formulačné, červeným nové návrhy. 

ad 5) Prijatím nového štatútu fakulty v r.  2010 dochádza k potrebe úprav Rokovacieho a 
volebného poriadku tak, aby boli v súlade so Štatútom a Organizačným poriadkom fakulty 
ako aj s Volebným poriadkom do AS UK. Návrh úprav prerokovala Koncepčná komisia 18.5. 
a bude členom AS predložený v najbližších dňoch.

ad 6) Vzhľadom na fakt, že viacerým členom AS FMFI sa skončí členstvo v AS z dôvodu 
vymenovania do vedúcich funkcií na fakulte, je potrebné vyhlásiť doplňovacie voľby do AS. 
Termín volieb bude v polovici  októbra 2012. Doplňovacie voľby musí vyhlásiť aj ŠKAS, 
pretože v riadnych voľbách bolo zvolených len 7 nových členov AS. 
 
 


