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Zápisnica číslo 18 - 2005/06
zo zasadnutia vedenia FMFI UK dňa 28. 2. 2006
Prítomní: doc. J. Boďa, doc. E. Boďa, prof. Masarik, dr. Gruska, prof. Kúš, doc. Pekár, doc. Ševčovič, prof. Povinec, doc. Škoviera,
RNDr. Belluš, ing. Stanová, doc. Uherčíkova, št. Rückschloss
Ospravedlnení:doc.Toma
Program:
1. Agenda zahraničných stykov
2. Agenda doktorandského štúdia
3. Agenda informačných technológií
4. Agenda hospodárenia a rozvoja fakulty
5. Personálna agenda
6. Rôzne

1. Agenda vedy, výskumu a zahraničných stykov
Termín na ukončenie podávania projektov VEGA je do 24.3.2006.
V pondelok 6.3.2006 o 13:00 bude zasadnutie Vedeckej rady fakulty.
Prodekan upozornil na spochybnenie zákonnosti zloženia Vedeckej rady v pomere interných a externých členov. Vedecká rada má
11 externých členov, preto prodekan navrhol riešiť tento problém. Problém bude riešený zvýšením pracovného úväzku na 100%
prof. Nogovi.
Prodekan informoval o výzve pre študentov na podávanie projektov SOCRATES/ERASMUS. Konštatoval pokles v účasti fyzikov na
projekte a to z dôvodov zániku zmlúv s univerzitou v Helsinkách, Hannoveri a Viedni. Informácie o projekte budú zverejnené na
fakultnej webovej stránke. Možno budú podpísané zmluvy pre informatikov v Pizze.

2. Agenda doktorandského štúdia
Vedenie sa zaoberalo agendou doktorandského štúdia podľa súpisky (príloha č.1)
Prodekan informoval o potrebe inovácie zoznamu spolugarantov nových doktorandských študijných programov (výmena tých,
ktorým sa skončil pracovný pomer s fakultou). Do vedeckej rady bude predložený potrebný návrh.

3. Agenda informačných technológií
Na návrh prodekana Grusku vedenie súhlasilo so zapojením sa KEC do celouniverzitného IT projektu pre fakultné knižnice a
súhlasilo i s 20% finančnou spoluúčasťou fakulty na tomto projekte. Zároveň prodekan informoval IT projektoch podaných za fakultu.

4. Agenda hospodárenia a rozvoja fakulty
Tajomníčka informovala zasadnutie vedenia, že objednávky už zo zostatkových grantových fondov môžeme zadávať od 27.2.2006
do systému SOFIA.
Ďalej oznámila, že 3.3.2006 sa zúčastní porady o ekonomickom systéme SOFIA na RUK, ktorú vedie prorektor Dúbrava.
Informácie z porady sprostredkuje tajomníčka na stretnutí so sekretárkami a pracovníčkami dekanátu.

5. Personálna agenda
Vedenie sa zaoberalo personálnou agendou podľa súpisky (príloha č.2).

6. Rôzne
Dekan upozornil na povinnosť vypracovať plán dovoleniek na rok 2006 v termíne do 31.3.2006. Hromadné čerpanie dovolenky je ur
čené celouniverzitne v čase od 21.12.2006 do 5.1.2007.
Dekan poďakoval docentke Uherčíkovej a celému organizačnému výboru za výborne zorganizovaný fakultný ples.
Prodekan Masarik po dialógu s prodekanom Kúšom navrhol, aby v zmysle nových študijných programov boli fyzikálne praktiká
optimalizované tak, aby sa čo najefektívnejšie využili existujúce priestory. Na túto akciu budú vyčlenené finančné prostriedky z rozpo
čtu fakulty.
Zástupca študentského senátu Rückschloss informoval vedenie o práve prebiehajúcej ankete študentov.
Zapísala: Anna Macková
Schválil: Ján Boďa

Prílohy:
Príloha č. 1 - Súpiska doktorandského štúdia
Príloha č. 2 - Súpiska personálnej agendy

