
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 

14. riadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK na

pondelok 11. 03. 2013 o 14.00 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v  posluchárni C.

Program:
1.  Otvorenie, schválenie programu.

2.  Voľba overovateľov zápisnice a pracovných komisií zasadnutia.

3.  Metodika delenia finančných prostriedkov na odborné katedry.

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

4.  Dodatok č. 1  k Organizačnému poriadku FMFI UK.

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

5.  Dodatok č. 2  k Zásadám volieb do akademického senátu fakulty a univerzity.

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

6.  Hodnotiaca správa za rok 2012 - doktorandské štúdium.

 (písomne predkladá: prof. Filo, prodekan pre postgraduálne štúdium)

7.  Hodnotenie vzdelávacej činnosti v akademickom roku 2011/2012 

 (bakalársky a magisterský stupeň).

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

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

9.  Správa Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK 
 „Návrh postupu pri príprave zmien vo vnútorných predpisoch fakulty“.
 (písomne predkladá: dr. Košinár, predseda Koncepčnej a právnej komisie AS FMFI UK)

10. Agenda volieb.

 10a) Voľba členov Volebnej komisie fakulty pre doplňovacie voľby do Akademického senátu UK.

 10b) Vyhlásenie volieb do Študentskej rady vysokých škôl SR a voľba členov volebnej komisie.

11. Rôzne.

12. Záver.

Všetkých Vás pozdravuje a na stretnutie sa teší, 

Bratislava   4. marca 2013

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:
Návrhy zmien v dokumente Metodika delenia finančných prostriedkov na odborné katedry boli schválené 
na zasadnutí Kolégia dekana FMFI UK dňa 26.02.2013. 

K bodu 4:
Navrhované zmeny v Organizačnom poriadku fakulty (OP) majú formálny charakter.

Písomný materiál obsahuje návrh uznesenia, vlastný návrh dodatku, dôvodovú správu, úplné znenie OP 
s vyznačením navrhovaných zmien a stanovisko Koncepčnej a právnej komisie AS.

Na schválenie dodatku k OP sa vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny hlasov všetkých členov AS,  a to 
podľa čl. 12 ods. 5 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK.

K bodu 5: 
Návrh dodatku reaguje na pripomienky študentov k  organizácii  volieb do "ŠKAS-u",  ktoré vzniesli  v 
študentskej ankete. V súlade s odporučeniami Mandátovej komisie AS sa navrhuje presunúť právomoc 
vyhlasovať doplňujúce voľby do Akademického senátu FMFI UK na Predsedníctvo AS FMFI UK.

Písomný materiál  obsahuje návrh uznesenia, vlastný návrh dodatku, dôvodovú správu, úplné znenie 
Zásad volieb s vyznačením navrhovaných zmien, stanovisko komisií AS a študentskej časti AS.

K bodu 6:
Hodnotiaca  správa  o  doktorandskom  štúdiu  sa  každoročne  predkladá  na  zasadnutie  AS  po  jej 
prerokovaní vo Vedeckej rade FMFI UK. Navrhuje sa správu po diskusii zobrať na vedomie.

K bodu 7:
Hodnotiaca správa bola prerokovaná na zasadnutí Vedeckej rady FMFI UK dňa 18. 02. 2013. Navrhuje 
sa správu po diskusii zobrať na vedomie.

K bodu 8:
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 9:
Predseda Koncepčnej a právnej komisie AS predloží správu komisie s návrhom na postup pri príprave 
zmien vo vnútorných predpisoch fakulty, ktoré vyvolala novela zákona o vysokých školách, ktorú komisia 
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 1. marca 2013.

K bodu 10:
Zaradenie  bodu  vyplýva  z  potreby  uskutočniť  doplňujúce  voľby  do  viacerých  akademických 
samosprávnych orgánov.


