Výročná správa o činnosti AS FMFI UK za rok 2010
V roku 2010 sa činnosť AS FMFI UK riadila príslušnými ustanoveniami Zákona o VŠ,
univerzitnými a fakultnými predpismi. Ťažisko práce senátu spočívalo v prerokovaní a schválení
kľúčových dokumentov potrebných pre úspešné plnenie úloh fakulty a jej ďalší rozvoj. V tomto
roku bol akademickou obcou fakulty zvolený nový senát a navrhnutý kandidát na nového dekana
fakulty pre obdobie 1.2.2011 až 31.1.2015.
Akademický senát FMFI UK v roku 2010 pracoval v zložení:
Obdobie od 1.1.2010 do 30.6.2010
Zamestnanecká časť: J.Činčura, A.Dubničková, R.Ďurikovič, A.Ferko, P.Gombárik, D.Gruska,
F.Gyarfáš, K.Janková, I.Košinár, F.Kundracik, M.Morvová, K.Pastor, B.Rovan, D.Ševčovič,
L.Šikurová, E.Toman, P.Veis, P.Vilášek, M.Winczer, V.Toma
Študentská časť: M. Duník, M. Kevický, A.Straková
Obdobie od 1.7.2010 do 31.12.2010
Zamestnanecká časť: M. Demetrian, R. Ďurikovič, A. Ferko, P. Gombárik, D. Gruska, F. Gyárfáš, I.
Košinár, F.Kundracik, I. Melicherčík, M. Niepel, M. Pikna, S. Ševčík, D. Ševčovič, L. Šikurová,
M.Škoviera, S. Tokár, P. Vilášek, T. Vinař, E. Viszus, M.Winczer
Študentská časť: M. Duník, M. Kotrbčík, J. Krchňavý, M. Lauko, M. Rjaško, E. Rollová,
K.Škrovinová, G. Szénási, L. Trojaková, M. Veselý
Celkovo sa AS stretol na piatich riadnych a jednom mimoriadnom zasadnutiach. Program riadnych
zasadnutí senátu bol vopred stanovený na začiatku roka. Mimoriadne zasadnutie senátu sa konalo z
dôvodu potreby schválenia nového štatútu FMFI, ktorého úprava bola nevyhnutná o.i. aj z dôvodu
nadchádzajúcich volieb kandidáta na dekana fakulty. Verejné zhromaždenie akademickej obce
fakulty sa uskutočnilo 15.11., na ktorom sa predstavil jediný kandidát na funkciu dekana fakulty
prof. Masarik. Hlavné body zasadnutí AS FMFI UK boli:
29.3.2010 Vyhlásenie volieb členov akademického senátu fakulty na ďalšie volebné
obdobie.
10.5.2010 Prerokovanie a schválenie rozpočtu fakulty na rok 2010 a rozdelenie mzdových
prostriedkov pracoviskám fakulty na rok 2010. Dekan fakulty predložil metodiku rozdelenia
mzdových prostriedkov pre pracoviská.
31.5.2010 Prerokovanie a schválenie kritérií pre prijímacie konanie na Fakultu matematiky,
fyziky a informatiky UK pre akademický rok 2011/2012. Prerokovanie výročnej správy o
hospodárení fakulty za rok 2009.
21.6.2010 (mimoriadne zasadnutie) Prerokovanie a schválenie Štatútu FMFI UK. Dekan
fakulty Ján Boďa sa poďakoval Akademickému senátu za jeho činnosť v období rokov 2007
až 2010.
25.10.2010 Voľba pracovných komisií novozvoleného senátu fakulty. Vyhlásenie volieb
kandidáta na dekana fakulty. Prerokovanie a schválenie výšky školného a vybraných
poplatkov v akademickom roku 2011/2012. Akademický senát schválil zloženie
disciplinárnej komisie fakulty. AS FMFI sa zaoberal aj návrhom UK na založenie
spoločnosti UK Veda, s.r.o.
22.11.2010 Voľba kandidáta na funkciu dekana FMFI UK. Na tomto zasadnutí bol v prvom

kole tajnej voľby zvolený prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Za kandidáta na dekana FMFI
UK. AS zároveň poveril predsedu senátu, aby predložil rektorovi Univerzity Komenského
návrh na vymenovanie prof. Masarika dekanom FMFI UK. Akademický senát fakulty
vyjadril poďakovanie odchádzajúcemu dekanovi fakulty doc. Jánovi Boďovi a jeho
prodekanom prof. P. Kúšovi, prof. Masarikovi, prof. Filovi, doc. Pardubskej, tajomníčke
fakulty ing. Stanovej a doc. Gruskovi za ich prácu v prospech fakulty.
Podklady a návrhy uznesení a riadne zasadnutia senátu pripravovali členovia predsedníctva AS.
Stanoviská k materiálom prerokovaným na zasadnutiach senátu pripravovali tiež príslušné komisie
AS: hospodárska, pedagogická a koncepčná.
Okrem riadnych zasadnutí AS FMFI UK sa v roku 2010 uskutočnila aj ustanovujúca
schôdza novozvolených členov akademického senátu. Na tomto stretnutí bol zvolený predseda
akademického senátu D. Ševčovič a členovia predsedníctva: S. Ševčík – podpredseda AS,
L.Trojáková - podpredsedníčka AS a predsedníčka ŠKAS, R. Ďurikovič, P. Gombárik, J. Krchňavý.
Študentská komora AS FMFI UK pracovala pod vedením L. Trojákovej. Zástupcovia študentov
fakulty sa pravidelne schádzali a riešili problémy študentov našej fakulty, ktoré potom predkladali
prostredníctvom svojej zástupkyne na zasadnutiach vedenia fakulty.
Dňa 5.10.2010 sa uskutočnili voľby zástupcov študentov našej fakulty v Akademickom
senáte Univerzity Komenského, do ktorého boli právoplatne zvolení M. Lauko, G. Szénasi.
Zároveň bol za zástupcu našej fakulty v Študentskej rade vysokých škôl zvolený K. Valentín.
Zástupcom FMFI UK v Rade vysokých škol v roku 2010 bol prof. J. Filo, ktorý sa pravidelne sa
zúčastňoval zasadnutí AS FMFI UK a informoval o aktivitách RVŠ.
Predseda AS FMFI (v jeho neprítomnosti člen predsedníctva) sa v uplynulom období pravidelne
zúčastňoval na zasadnutiach vedenia fakulty.
Predsedníctvo AS vyslovuje poďakovanie všetkým členom senátu za prácu ktorú vykonali v roku
2010 v prospech fakulty.

V Bratislave 28.2. 2010

Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., v.r.
Predseda AS FMFI UK

