Správa o činnosti AS FMFI UK za rok 2008
Činnosť AS FMFI UK v roku 2008 sa riadila príslušnými ustanoveniami Zákona o VŠ,
univerzitnými a fakultnými predpismi a spočívala najmä v prerokovaní dokumentov potrebných pre
úspešné plnenie úloh fakulty a jej ďalší rozvoj.
Počas roka 2008 zasadal senát 6-krát, z toho bolo jedno mimoriadne zasadnutie 8. decembra
2008, ktoré bolo zvolané na žiadosť dekana fakulty v súvislosti so schvaľovaním Výšky školného
a poplatkov spojených so štúdiom na fakulte v akademickom roku 2009/2010. Ostatné termíny
zasadnutí sa určovali na základe konkrétnych potrieb prerokovať aktuálne dokumenty.
Organizačnou a obsahovou prípravou zasadnutí senátu sa na svojich schôdzach zaoberalo
Predsedníctvo AS, ktoré tiež pripravovalo stanoviská Predsedníctva AS a návrhy uznesení
k jednotlivým bodom rokovania. Stanoviská k materiálom prerokovaným na zasadnutiach senátu
pripravovali tiež príslušné komisie AS: hospodárska, pedagogická a koncepčná.
Významnou úlohou fakulty na začiatku roka 2008 bola príprava materiálov pre komplexnú
akreditáciu UK. AS sa tejto problematike venoval na marcovom zasadnutí, kde prerokoval všetky
navrhované bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy a odporučil ich dekanovi
fakulty predložiť na schválenie vo vedeckej rade fakulty. Zvolil troch zástupcov z radov študentov
na rokovanie VR FMFI, na ktorom sa prerokovali tieto študijné programy.
Hlavným výsledkom májového rokovania AS bolo schválenie Metodiky rozdelenia mzdových
prostriedkov na odborné katedry fakulty, Rozpisu dotácie na mzdy, odvody, tovary a služby, ako aj
Rozpočtu FMFI na rok 2008. V diskusii k týmto materiálom sa neobjavili vážnejšie výhrady,
pripomienka hospodárskej komisie AS k výške pridelených mzdových prostriedkov pre počítačové
učebne bola akceptovaná.
AS uložil Predsedníctvu AS vytvoriť komisiu pre metodiku rozdelenia mzdových prostriedkov.
Predsedníctvo AS je zatiaľ toho názoru, že uvedenú problematiku by mala svojou činnosťou
pokrývať hospodárska komisia AS s tým, že bude delegovať svojho člena na zasadnutia
rovnomennej fakultnej komisie, ktorú vedie prvý prodekan.
K vyššie uvedenej problematike patrí aj prerokovanie a schválenie Rozpočtu výnosov
a nákladov FMFI UK na rok 2008 na júnovej schôdzi senátu.
Na viacerých svojich zasadnutiach sa AS venoval dokumentom dôležitým pre pedagogickú
činnosť fakulty, ako sú napríklad Kritériá pre prijímacie konanie, vnútorný predpis Výška školného
a poplatkov spojených so štúdiom na fakulte, schválenie druhého termínu prijímacieho konania na

doktorandské štúdium. Na októbrovom zasadnutí to bolo prerokovanie nového Študijného poriadku
fakulty, ktorý bol predložený na schválenie AS UK, zatiaľ však nebol prerokovaný v AS UK.
V súvislosti s prípravou nového Štatútu fakulty senát zobral na vedomie informáciu dekana
fakulty o jeho príprave a prijal odporúčanie Koncepčnej komisie AS, že základom štatútu fakulty by
mal byť štatút UK.
V roku 2008 skončilo funkčné obdobie študentskej časti AS FMFI. Boli vyhlásené a prebehli
voľby členov študentskej časti. V súvislosti s ukončením mandátu troch členov zamestnaneckej
časti, boli vyhlásené a uskutočnili sa doplňujúce voľby aj do zamestnaneckej časti AS.
Vážime si prácu, ktorú odviedli volebné komisie. Uskutočňovanie volieb je vec organizačne
i časovo náročná.
Akademický senát tiež prerokoval a schválil návrh dekana na vymenovanie prodekana pre
pregraduálne štúdium, návrh na vytvorenie pracovného miesta odborného pracovníka pre styk
s verejnosťou na dekanáte FMFI a zmenu Organizačného poriadku v súvislosti so vznikom
samostatného pracoviska - Centra projektovej podpory. Ďalej boli schválené zmeny v zložení
komisii akademického senátu.
V snahe skvalitniť prácu AS bolo schválené aj doplnenie Rokovacieho poriadku AS, určenie
termínov doručenia vymenovaných dokumentov, ktoré sa predkladajú na rokovania AS. Za nemenej
dôležité v tomto smere pokladáme zvýšenie zodpovednosti a disciplinovanosti pri plnení uznesení
AS a dodržiavanie zásad volebného a rokovacieho poriadku AS.
V najbližšom období AS bude prerokovávať a schvaľovať také dôležité dokumenty pre chod
fakulty, ako sú Štatút fakulty a Organizačný poriadok fakulty.
Urobíme všetko preto, aby sme prijali také legislatívne úpravy, ktoré napomôžu skvalitneniu
života na fakulte, budú slúžiť prehĺbeniu demokracie a prispejú k ďalšiemu rozvoju fakulty.
Členovia Predsedníctva AS sa v uplynulom období pravidelne zúčastňovali na zasadnutiach
vedenia fakulty, kolégia dekana a operatívne zabezpečovali koordináciu činnosti AS a vedenia
fakulty.
Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom senátu za prácu, ktorú vykonali
v roku 2008 v prospech fakulty.
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