Pozvánka
Podľa čl. 18 ods. 3 Štatútu FMFI UK a čl. 7 ods. 2 Rokovacieho poriadku AS FMFI UK zvolávam
15. riadne zasadnutie Akademického senátu FMFI UK na

pondelok 15. 04. 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. Informácia o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do AS UK, AS FMFI UK a ŠRVŠ.
(ústne predkladá: Z. Cocuľová, predsedníčka volebnej komisie)
4. Prehľad čerpania dotačných a nedotačných finančných prostriedkov z celofakultných fondov
za rok 2012.
(písomne predkladá: Ing. Stanová, tajomníčka fakulty)
5. Rozpočet FMFI UK na rok 2013.
(písomne predkladá: prof. Masarik, dekan FMFI UK)
6. Rozdelenie dotácie pracoviskám fakulty na rok 2013.
(písomne predkladá: prof. Masarik, dekan 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. Príprava nových vnútorných predpisov fakulty:
8a) Vecný zámer nového Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK.
8b) Návrh štruktúry nových Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK.
(písomne predkladá: doc. Ševčík, predseda AS FMFI UK)
9. Rôzne.
10. Záver.

Všetkých Vás pozdravuje a na stretnutie sa teší,
Bratislava 8. apríla 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:
Predsedníčka volebnej komisie pre doplňujúce voľby do AS UK, AS FMFI UK a ŠRVŠ prednesie krátku
ústnu informáciu o priebehu a výsledkoch doplňujúcich volieb do uvedených akademických samosprávnych orgánov, ktoré sa konali dňa 11. apríla 2013.
Navrhuje sa ústnu informáciu zobrať na vedomie.
K bodu 4:
Materiál sumarizuje príjmy a výdavky fakulty z dotačných a nedotačných zdrojov v uplynulom roku.
Materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 28. 03. 2013 Hospodárska komisia AS a odporučila ho
akademickému senátu schváliť.
Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2012 bude predložená na májové zasadnutie AS.

K bodu 5:
Návrh rozpočtu FMFI UK na rok 2013 prerokovala na svojom zasadnutí dňa 28. 03. 2013 Hospodárska
komisia AS a odporučila ho akademickému senátu schváliť.
K bodu 6:
Rozdelenie dotácie pre jednotlivé pracoviská fakulty na rok 2013 vychádza z predkladaného rozpočtu
FMFI UK na rok 2013 a vnútorného predpisu fakulty Metodika delenia finančných prostriedkov na
odborné katedry, ktorý bol schválený na marcovom zasadnutí AS.
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 informatívne predkladá:
• vecný zámer nového Rokovacieho poriadku Akademického senátu FMFI UK,
• návrh členenia nových Zásad volieb do Akademického senátu FMFI UK na časti.
Oba návrhy prerokovala Koncepčná a právna komisia AS na svojom zasadnutí dňa 08. 04. 2013.
Dopracovanie a následné pripomienkovanie a schvaľovanie finálnej verzie Rokovacieho poriadku AS
bude možné až po prijatí nového Štatútu FMFI UK.

