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Bratislava  07.12.2020 

V Ý P I S  U Z N E S E N Í  
 

zo 17. riadneho zasadnutia Akademického senátu FMFI UK dňa 7. decembra 2020 

 

 

Uznesenie č. 1: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje program 17. riadneho zasadnutia AS FMFI UK dňa 

7. decembra 2020 v znení prijatého pozmeňujúceho návrhu. 

 

Uznesenie č. 2: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje za overovateľov zápisnice Mgr. Juraja Tekela, PhD. 

a Bc. Eriku Lettrichovú. 

 

Uznesenie č. 3: 

Akademický senát FMFI UK  

I. 

berie na vedomie správu o priebežnom čerpaní výdavkov dotácií zo štátneho rozpočtu a výdavkov 

z vlastných zdrojov FMFI UK k 30. septembru 2020, 

II. 

berie na vedomie presun finančných prostriedkov vo výške 550 000 EUR z podprogramu 077 12 

(Vysokoškolská veda a technika) a prvku 077 12 01 (Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre 

výskum a vývoj) na podprogram 077 11 (Poskytovanie vysokoškolského  vzdelávania 

a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl), 

III. 

berie na vedomie zámenu dotačných finančných prostriedkov vo výške 550 000 EUR 

z podprogramu 077 12 (Vysokoškolská veda a technika) a prvku 077 12 01 (Prevádzka a  rozvoj 

infraštruktúry pre výskum a vývoj) a dotačných finančných prostriedkov vo výške 193 600 EUR 

z podprogramu 077 11 (Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky 

vysokých škôl) za nedotačné finančné prostriedky JLF UK vo výške 743 600 EUR. 
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Uznesenie č. 4: 

Akademický senát FMFI UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov FMFI UK na rok 2020. 

 

Uznesenie č. 5: 

Akademický senát FMFI UK berie na vedomie ústnu informáciu o aktuálnom stave projektu 

ACCORD prednesenú prodekanom pre strategické projekty a rozvoj. 

 

Uznesenie č. 6: 

Akademický senát FMFI UK  

I. 

berie na vedomie návrh dekana na zloženie dočasnej Akreditačnej rady FMFI UK s  funkčným 

obdobím do 31. 3. 2021, 

II. 

žiada prorektorku UK pre kvalitu, aby bol vnútorný predpis UK o zriadení Dočasnej akreditačnej 

rady UK, ktorý bol predložený na decembrové riadne zasadnutie Akademického senátu UK, 

doplnený o články upravujúce spôsob vytvárania a pôsobnosť dočasných akreditačných rád 

fakúlt UK. 

 

Uznesenie č. 7: 

Akademický senát FMFI UK odporúča prodekanovi pre informačné technológie, vzťahy 

s verejnosťou a spoluprácu s praxou, aby sa zameral na riešenie prevádzkových otázok 

Študentského vývojového tímu (ŠVT) s vyššou prioritou. 

 

Uznesenie č. 8: 

Akademický senát FMFI UK žiada prodekana pre informačné technológie, vzťahy s verejnosťou 

a spoluprácu s praxou, aby písomne informoval Akademický senát FMFI UK o strednodobých 

a dlhodobých perspektívach rozvoja informačno-komunikačných technológií (IKT) na FMFI UK. 
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