
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 3. 12. 2012 o 14:15 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v posluchárni C.

Program:

1. Otvorenie, schválenie programu.

2. Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.

3. Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2011 - schválenie.

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

4. Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra-Piesok.

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

5. Informácia o počte študentov fakulty platiacich školné v aktuálnom akademickom roku.

(ústne predkladá: doc. Pardubská, prodekanka pre pregraduálne štúdium)

6. Informácia predsedu AS FMFI UK o potrebe a rozsahu zmien vnútorných predpisov fakulty 
vyvolaných novelou zákona o vysokých školách.

(ústne predkladá: doc. Ševčík, predseda AS 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. Rôzne.

8a) Plán riadnych zasadnutí AS FMFI UK v letnom semestri ak. roka 2012/13.

8b) Stanovisko AS FMFI UK k situácii na FPT TnUAD v Púchove.

9. Záver.

Všetkých Vás pozdravuje a na stretnutie sa teší, 

V Bratislave 26.11.2012

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

        predseda AS FMFI UK



K bodu 2: 
Keďže podľa návrhu programu sa neočakáva potreba tajného hlasovania,  bude zvolená iba návrhová 
komisia.

K bodu 3:
Výročná správa o činnosti FMFI UK za rok 2011 bola predrokovaná na novembrovom zasadnutí AS. Do 
predkladanej verzie výročnej správy boli zapracované pripomienky komisií AS a členov AS.

K bodu 4:
Potreba schváliť Prevádzkový poriadok AGO Modra-Piesok (PP AGO) vyplýva z čl. 17 Organizačného 
poriadku FMFI UK. PP AGO sa po jeho schválení stane prílohou Organizačného poriadku FMFI UK.

Prevádzkové poriadky "podporných pracovísk" boli schválené na zasadnutí AS dňa 24.10.2011.

K bodu 5: 
Informácia o počte študentov fakulty platiacich školné v aktuálnom akademickom roku bola vypracovaná 
na základe žiadosti AS (uznesenie č. 13 zo zasadnutia AS FMFI UK dňa 15.10.2012).

K bodu 6:
Predseda AS Ševčík prednesie informáciu o rozsahu zmien vnútorných predpisov fakulty, ktoré si vynúti 
aktuálne prijímaná novela zákona o vysokých školách. 

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:
Predseda AS Ševčík predloží v mene Predsedníctva AS FMFI UK návrh plánu riadnych zasadnutí AS v 
nasledujúcom období (letný semester).


