
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 19. 11. 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. Voľba člena Predsedníctva AS FMFI UK.

(tajné hlasovanie)

4. Priebežné čerpanie dotačných a nedotačných prostriedkov z fakultných fondov k 30.9.2012.

(písomne predkladá: Ing. Stanová, tajomníčka FMFI UK)

5. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2011.

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

6. Diskusia o budúcom smerovaní fakulty a príprave nového dlhodobého zámeru FMFI UK.

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

8. Doplnenie a zmeny v zložení komisií AS FMFI UK za zamestnaneckú časť AS.

9. Rôzne.

10.Záver.

Poznámka:
V prípade,  ak dĺžka  trvania zasadnutia na záver  bodu 6 presiahne úhrnne dve hodiny,  predseda AS  
navrhne odročiť body 7 až 9 na nasledujúce (decembrové) zasadnutie AS FMFI UK.

Všetkých Vás pozdravuje a na stretnutie sa teší, 

V Bratislave 12.11.2012

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

        predseda AS FMFI UK



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

K bodu 3:
Voľba člena Predsedníctva AS FMFI UK za zamestnaneckú časť AS zastupujúceho sekciu ostatných 
pracovísk  fakulty (podporné  katedry).  Voľba bola  pre  neprítomnosť  členky AS PhDr.  Zemanovej  na 
ostatnom zasadnutí  AS FMFI UK konanom dňa 15.10.2012 odročená na jeho nasledujúce zasadnutie 
(uznesenie č. 10).

K bodu 4:
Tajomníčka fakulty Ing. Stanová bude informovať o priebežnom čerpaní prostriedkov z celofakultných 
fondov  k  30.9.2012  (t.j.  za  tri  kalendárne  štvrťroky  2012).  Po  úvodnom  slove  tajomníčky  fakulty 
predseda HK Ševčík podá informáciu o výsledkoch prerokovania materiálu v hospodárskej komisii AS.

K bodu 5: 
Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2011 sa predkladá podľa § 27 ods. 1 písm. g) zákona o VŠ a  
čl. 38 Štatútu FMFI UK. Správa bude po jej schválení uverejnená na internetovej stránke fakulty.

Po úvodnom slove dekana bude nasledovať informácia predsedov komisií AS (hospodárskej, koncepčnej 
a právnej, pedagogickej) o výsledkoch prerokovania výročnej správy za jednotlivé komisie.

K bodu 6:
Po úvodnom slove dekana bude nasledovať diskusia členov AS a prítomných členov Vedenia FMFI UK a 
hostí o budúcom smerovaní fakulty.

K bodu 7:
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 8:
Na ostatnom zasadnutí AS FMFI UK sa uskutočnili zmeny a doplnenia stálych komisií AS (hospodárska, 
mandátová,  koncepčná a  právna,  pedagogická)  za  študentskú časť AS,  ostáva  ešte  vykonať  zmeny a 
doplnenia členov senátnych komisií zo zamestnaneckej časti AS.
Zmeny predsedov senátnych komisií, ak budú navrhnuté, bude potrebné vykonať tajným hlasovaním.

K bodu 9:
Predseda AS FMFI UK doc. Ševčík bude členov AS informovať o predpokladanom termíne a programe 
nasledujúceho riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK.


