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Zápisnica číslo 2 - 2005/06
zo zasadnutia vedenia FMFI UK dňa 27. 9. 2005

Prítomní: doc. J. Boďa, prof. Masarik, doc. E. Boďa, prof. Kúš, doc. Pekár, doc. Ševčovič, prof. Rovan, ing. Stanová, doc. Toma,
dr. Belluš, Mgr. Račanová
Ospravedlnení: dr. Gruska, prof. Hubač, doc. Škoviera, Rückschloss
Program:
1. Agenda vedy, výskumu a zahraničných stykov
2. Študijná agenda
3. Agenda doktorandského štúdia
4. Agenda hospodárenia a rozvoja fakulty
5. Personálna agenda
6. Rôzne

1. Agenda vedy, výskumu a zahraničných stykov
Vedenie sa zaoberalo agendou zahraničných stykov podľa súpisky (príloha č.1).
Prodekan vyzval riešiteľov k dodaniu námetov k Holandsko - Slovenským projektom a k spolupráci s Univerzitou v Belehrade.
Vedenie sa zaoberalo inováciou zásad pre schvaľovanie a financovanie dlhodobých zahraničných služobných ciest. Inovované
zásady budú zverejnené vo forme smernice dekana. Prodekan oznámil, že vedecká rada FMFI sa bude konať 24.10.2005, kde
navrhuje začať diskusiu o novom rokovacom poriadku VR.
Prodekan sa zú častnil seminára o akreditácii vysokých škôl EAU, na ktorom sa prejednávali kritéria hodnotenia vedeckej výskumnej a vývojovej činnosti na vysokých školách, ktoré budú pou žité pri komplexnej akreditácii a pri iných hodnoteniach
vysokých škôl a fakúlt. Materiál prezentoval generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl doc. P. Mederly. Hlavnými kritériami hodnotenia
budú výstupy, výskumné prostredie a ocenenia, na základe ktorých budú vysoké školy rozčlenené na vysoké školy, vysoké školy
univerzitného typu a výskumné univerzity. Financovanie jednotlivých typov zatiaľ ešte nie je doriešené. Materiál na pripomienkovanie
prodekan rozošle elektronickou formou členom VR FMFI UK, členom vedenia a vedúcim katedier. MŠ dalo termín na zaslanie
pripomienok do 14.10.2005. Pripomienky prodekanovi je potrebné poslať do 10.10.2005.

2. Študijná agenda
Prodekan Pekár upozornil na kolíziu výučby s akciami, ktoré sa budú konať pri príležitosti Európskeho týždňa vedy v popoludňajších
hodinách v dňoch 8.11. - 10.11. Bude potrebné nájsť riešenie, aby sa akcií, na ktorých budú katedry našej fakulty prezentovať svoje
úspechy vo výskume, študenti mohli zúčastniť.

3. Agenda doktorandského štúdia
Vedenie sa zaoberalo agendou doktorandského štúdia podľa súpisky (príloha č.2).
Prodekan pripomenul, že v rámci organizácie československej konferencie ŠVOČ v matematike fakulta objednala galaprogram S
ĽUK-u.

4. Agenda hospodárenia a rozvoja fakulty
Vedenie sa zaoberalo agendou spolupráce s praxou podľa súpisky (príloha č.3)
Prodekan hovoril o problémoch s upratovaním fy. DIW, pri čom zdôraznil potrebu zvýšenej kontroly.
V záujme lepšej koordinácie, vedenie doporučilo zlúčiť správu budov a vývojové dielne do jednej organizačnej jednotky. Pán
Sloboda sa bude viac venovať kontrole kvality práce fy DIW. Pani Ing. Stanová konštatovala, že oddelenie prevádzky vykonáva veľa
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Sloboda sa bude viac venovať kontrole kvality práce fy DIW. Pani Ing. Stanová konštatovala, že oddelenie prevádzky vykonáva veľa
rôznych činnosti a je potrebné aby ich vykonávalo naďalej.
Prodekan navrhol vytvorenie novej gastronomickej jednotky novým dodávate ľom, ktorý pris ľúbil vy ššiu kvalitu slu žieb a má
pripravenú koncepciu zrekonštruovania jedálne. Prodekan Kúš pripraví podrobnejšiu analýzu, aby bolo jasné akú predstavu má
navrhovaný dodávateľ o závodnom stravovaní, následne sa pripraví verejné obstarávanie. Ďalej informoval vedenie o ukončení s
ťahovania knižnice, taktiež prebiehajú úpravy miestnosti pre európske sociálne fondy. Tieto práce by mali byť do konca októbra ukon
čené.
Prodekan Pekár navrhol, aby jedna z uvoľnených miestností po knižnici sa prerobila na poslucháreň. Z dôvodu obsadenia ďalších
uvoľnených priestorov sa stretnú vedúci informatických katedier s prodekanom Kúšom.
Pani tajomníčka informovala o prebiehajúcom školení programu SOFIA v mesiaci september, tieto školenia pokračujú aj v mesiaci
október ( pre sekretárky, vedúcich pracovísk a riešiteľov grantov ).

5. Personálna agenda
Vedenie sa zaoberalo personálnou agendou podľa súpisky (príloha č.4).
Dekan informoval vedenie, že je výhodnejšie prijímať doktorandov na dokončenie PhD štúdia na vedecké miesta, ako na učiteľské.

6. Rôzne
Vedenie súhlasí s tým, aby sa výkony doktorandov vo výučbe sa započítavali do výkonov pracoviska, na ktoré sú doktorandi
pridelení. Prodekan Kúš informoval vedenie, že finančné prostriedky na praktiká na fyzike budú pridelené z rozpočtu 2006.
Dekan menoval prodekana Masarika za predsedu komisie na inováciu pravidiel pre rozdelenie mzdových prostriedkov, pre jednotlivé
pracoviská na rok 2006 a poveril ho zostavením komisie. Do výkonov katedier budú započítané len tie zahraničné projekty, ktoré sú
v EIS.
Predseda AS pripomenul dekanovi, že je nutné predložiť senátu na schválenie výročnú správu o finančnom hospodárení fakulty za
rok 2004 s podrobným rozpisom všetkých finančných tokov.
Vedenie potvrdzuje, že financie z grantov sa budú strhávať podľa pravidiel platných v dobe začiatku riešenia grantu. V prípade, že do
šlo v tomto smere k omylu, je potrebné problém riešiť s pani tajomníčkou.
Dekan informoval vedenie, že literatúru, ktorá bola v tomto roku zakúpená do knižnice, si študenti môžu požičiavať zatiaľ len prezen
čne. Prof. Rovan žiadal, aby si učitelia mohli zapožičať učebnicu zakúpenú z prostriedkov vyčlenených vedením v roku 2005, ak z
nej existujú aspoň dva exempláre. V najbližšom čase (cca mesiac) je všeobecne možnosť dlhodobých výpožičiek z technických
dôvodov výrazne obmedzená. Pre učiteľov, rovnako, ako pre študentov, je možnosť prezenčných výpožičiek, výpožičiek "na noc"
resp. "na víkend" (podľa dohody s pracovníčkami knižnice). Ďalšími možnosťami pre učiteľov sú nákupy kníh v rámci výskumných
projektov, získanie učebníc od vydavateľstiev ako "inšpekčných kópií", ... .Časom bude snaha o kompromisné riešenie tak, aby
študenti mali z čoho študovať a učitelia podľa čoho učiť.
Zapísala: Anna Macková
Schválil: Ján Boďa

Prílohy:
Príloha č. 1 - Súpiska agendy zahraničných stykov
Príloha č. 2 - Súpiska agendy doktorandského štúdia
Príloha č. 3 - Súpiska agendy spolupráce s praxou
Príloha č. 4 - Súpiska personálnej agendy

