
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 
riadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK na

pondelok 15. 10. 2012 o 14:00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v posluchárni C.

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu.

2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.

3. Informácia o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do AS FMFI UK zo dňa 3.10.2012.

(ústne predkladajú: R. Ďurikovič, J. Hreha - predsedovia volebných komisií)

4. Správa o činnosti AS FMFI UK za obdobie od 1.1.2011 do 30.6.2012.

(písomne predkladá: Predsedníctvo AS)

5. Voľba predsedu AS FMFI UK.

(tajné hlasovanie)

6. Voľba podpredsedov AS FMFI UK a ďalších členov Predsedníctva AS FMFI UK.

(tajné hlasovanie)

7. Návrh dekana na vymenovanie prodekana pre pregraduálne štúdium.

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

8. Prerokovanie návrhu výšky školného a vybraných poplatkov na FMFI UK 
v akademickom roku 2013/14.

(písomne predkladajú: doc. Pardubská a prof. Filo - prodekani FMFI UK)

9. Návrh na odvolanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov 
a návrh na vymenovanie predsedu a členov Disciplinárnej komisie FMFI UK pre študentov.

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

10. Informácie členov Vedenia FMFI UK a otázky na členov Vedenia FMFI UK, informácie 
zástupcov fakulty v AS UK, RVŠ a ŠRVŠ.

11. Doplnenie a zmeny v zložení komisií AS FMFI UK.

12. Rôzne.

13. Záver.

Všetkých Vás pozdravuje a na stretnutie sa teší, 

V Bratislave 8.10.2012 doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.,v.r.

      podpredseda AS FMFI UK

Poznámka:
Ak predseda AS FMFI UK neurčil na svoje zastupovanie žiadneho podpredsedu AS alebo člena predsedníctva AS, podľa čl. 4 
ods. 6 Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK zastupuje predsedu AS FMFI UK v čase jeho neprítomnosti 
podľa ustanoveného poradia podpredseda AS FMFI UK zvolený za jeho zamestnaneckú časť.



Komentáre k jednotlivým bodo  m   programu:  

K bodu 2: 
Vzhľadom na potrebu tajných hlasovaní bude okrem návrhovej komisie zvolená aj volebná komisia.

K bodu 3: 
Veľmi krátka ústna informácia.

K bodu 4: 
Správa o činnosti AS FMFI UK sa predkladá podľa § 27 ods. 1 písm. l) Zákona o VŠ a čl. 12 ods. 4  
Štatútu  FMFI  UK.  Správa  po  jej  schválení  bude  zverejnená  na  úradnej  výveske  AS  a  na  senátnej  
internetovej stránke.

K bodom 5 a 6:
Vzhľadom na odstúpenie prof. Ševčoviča z funkcie predsedu AS FMFI UK ku dňu 1.7.2012 sa podľa 
čl. 5.5 ods. 1 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK konajú nové voľby celého Predsedníctva AS. 
Ustanovenia o voľbe členov P-AS obsahujú čl. 5.1 - 5.3 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK. Po zvolení 
predsedu  AS  sa  súbežne  vykoná  tajné  hlasovanie  o  podpredsedoch  AS.  Následne  sa  dovolia  ďalší 
členovia predsedníctva tak, aby v predsedníctve boli zastúpení 4 členovia za ZČ (jeden za každú sekciu) a 
2 členovia za ŠČ.

K bodu 7: 
Návrh sa týka prodekanky doc. Pardubskej, ktorej čoskoro skončí jej prvé funkčné obdobie. Podľa čl. 12 
ods. 6  Rokovacieho poriadku je pre prijatie uznesenia potrebná 2/3 účasť všetkých členov AS. 

K bodu 8: 
Je potrebné upozorniť, že školné určuje rektor na návrh dekana a AS tento návrh "len zoberie na vedomie 
a doporučí". Podľa Zákona o VŠ to senáty neschvaľujú, ale bolo Kolégiom rektora UK doporučené, aby 
návrhy prerokovali.

K bodu 9: 
Disciplinárnu komisiu fakulty nemáme funkčnú. Dvaja zástupcovia študentov ukončili štúdium (Duník a 
Rollová), vedúci sekcií sa zmenili (prof. Matejčík bol nahradený prof. Prešnajderom), prof. Kostyrko nie 
je členom akademickej obce fakulty.
Podľa čl. 3 Disciplinárneho poriadku UK pre študentov (platí aj pre našu fakultu) možno len odvolať 
daného člena komisie a nie komisiu ako celok. Preto procedurálne prebehne najskôr tajné hlasovanie o 
odvolaní terajších členov DK (Pardubská, Kostyrko, Matejčík, Ďurikovič a za študentov: Heribanová a 
Candráková)  a  v  druhom  tajnom  hlasovaní  schválime  kompletnú  novú  disciplinárnu  komisiu  (doc. 
Pardubská  -  predseda,  prof.  Fila,  prof.  Prešnajder,  doc.  Ďurikovič  a  za  študentov:  Heribanová, 
Candráková, Cocuľová a Kováčik).

K bodu 10:
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.

K bodu 11:
Vzhľadom na novozvolenú študentskú časť AS a novozvolených senátorov zo zamestnaneckej časti je 
potrebné vykonať zmeny v členstve v stálych senátnych komisiách (hospodárska, mandátová, koncepčná 
a právna, pedagogická).
Zároveň  sa  navrhuje  potvrdiť  členstvo  prof.  Ševčoviča  v  KaPK  a  MK  (podľa  čl.  6  ods.  5  nášho 
Rokovacieho poriadku).


