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Zápisnica číslo 5 - 2005/06
zo zasadnutia vedenia FMFI UK dňa 25. 10. 2005

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

1. Agenda vedy, výskumu a zahraničných stykov
Vedenie sa zaoberalo agendou zahraničných stykov podľa súpisky (príloha č.1).
Prodekan upozornil na termín podania správ o prebiehajúcich projektoch KEGA a VEGA. Ďalej informoval vedenie o priebehu
vedeckej rady, na ktorej členovia schválili 11 PhD Boli prerokované dve odvolania voči hlasovaniu na zasadnutí vedeckej rady dňa
20.6. 2005, jedna profesúra nebola opäť schválená. Boli schválené 3 profesúry a 1 docentúra. Vedeckou radou bol schválený
zoznam školiteľov a odborové komisie. Boli doporučené nové kritéria na hodnotenie vedeckej činnosti vo vymenúvacom konaní na
profesorov a docentov v oblasti fyziky. VR vyhovela len časti požiadaviek pracovnej skupiny pre fyziku.

2. Študijná agenda
Dekan informoval vedenie o zasadnutí kolégia rektora, na ktorom oznámil pán rektor, že udelí študentom rektorské voľno na stredu
2.11.2005. Dekanské voľno pre študentov je pondelok 31.10.2005.
Prodekan oznámil, že kritéria pre udelenie motivačných štipendií predloží na najbližšie zasadnutie akademického senátu.

3. Agenda doktorandského štúdia
Vedenie sa zaoberalo agendou doktorandského štúdia podľa súpisky (príloha č.2).

4. Agenda informačných technológií
Prodekan informoval vedenie o programátorskej súťaži družstiev pod záštitou pána Winczera a zároveň požiadal o finančnú podporu
tejto súťaže, ktorú vedenie schválilo.

5. Agenda hospodárenia a rozvoja fakulty
Prodekan oznámil, že bola dobudovaná nájazdová plošina do matematického pavilónu pre bezbariérový prístup vozičkárom. Pre
zabezpečenie lepšieho vstupu do pavilónu budú vybudované posuvné dvere. Podobne bude riešený aj vstup do pavilónu informatiky
v priestore knižnice.
O priebežných výsledkoch ankety o stravovaní informovala predsedníčka odborov doc. Uherčíková. Upozornila, že zamestnanci
fakulty sa sťažujú na podľa nich neprimerané ceny v bufete ako aj na nedostatočnú hygienu vo výdajni stravy. Vedenie sa bude
zaoberať komplexne týmto problémom po ukončení ankety o gastronomickej jednotke na najbližšom zasadnutí.

Pani tajomní čka oznámila, že pani kvestorka d ňom 19.10.2005 abdikovala zo svojej funkcie zo zdravotných dôvodov. Ďalej
informovala vedenie o čerpaní rozpočtu za prvý až tretí štvrťrok 2005 a o došlých dodatočných financiách v sume 853 tis. na bežné
výdavky. Pani tajomníčka oznámila, že systém EIS na fakulte bude pokračovať do konca roka spolu s novým programom SOFIA.
Doc. Ševčovič sa obrátil s otázkou na pani tajomníčku ohľadne školenia vedúcich grantov v programe SOFIA. Pani tajomníčka
odpovedala, že vedúci grantov sa zúčastnia školenia, ale oprávnenia na založenie objednávok budú mať len sekretárky, vedúci
grantov budú môcť sledovať a kontrolovať svoj fond.
Pán Belluš oznámil, že do akcie návšteva stredných škôl sa prihlásilo 32 kolegov. Ďalej informoval vedenie o výstave " Akadémia,"
ktorá prebieha v dome kultúry PKO v dňoch 24.-26.10.2005. Cieľom výstavy je prezentovanie a oboznámenie stredoškolákov s
činnosťou našej fakulty. Výstavy sa zúčastňujú slovenské i zahraničné vysoké školy.

6. Personálna agenda
Vedenie sa zaoberalo personálnou agendou podľa súpisky (príloha č.3).

7. Rôzne
Doc. Ševčovič informoval vedenie o medzinárodnej súťaži vysokoškolákov v Blagoevgrade. Na súťaži sa zúčastnili študenti z celého
sveta. Družstvo fakulty tvorili študenti Hana Budáčova (1.rok štúdia matematika), Rastislav Lenhardt ( 1. rok štúdia informatika), Ján
Mazák (3. rok štúdia informatika ), Andrej Osuský (3. rok štúdia fyzika). Celkovo sa študenti umiestnili nasledovne: druhá cena - J.
Mazák, tretia cena - A. Osuský, dve čestné uznania - R. Lenhardt a H. Budáčova. Družstvo v priebehu roka odborne pripravoval a na
súťaži viedol Mgr. Ing. Martin Hriňák - interný doktorand Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky. Vzhľadom na tieto výsledky,
pán dekan udelí súťažiacim ocenenie dekana a navrhne študentov Mazáka a Osuského na ocenenie rektorom k 17. novembru.
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 personálnej agendy

