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ZÁPISNICA č. 5
z 4. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 29. 4. 2015 o 1300 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
Voľba zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl
	Schválenie správy o hospodárení PriF UK za rok 2014

Odvolanie starej disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov a voľba novej disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov
Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2014
	Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
Rôzne
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 44 členov AS PriF UK a 1 hosť.

Priebeh rokovania:

Otvorenie: Predsedníčka AS PriF UK doc. Slaninová privítala prítomných.

Schválenie programu zasadnutia: Predsedníčka AS PriF UK doc. Slaninová oboznámila plénum AS PriF UK s programom zasadnutia. Vzhľadom na nedodanie podkladov k bodu 7. Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2014, bol tento bod z programu stiahnutý a bude prerokovaný na niektorom z nasledujúcich zasadnutí AS PriF UK. Upravený program bol jednomyseľne schválený.
								(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0)

Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
dr. Lehotská, dr. Kováčová, Mgr. V. Bilohuščin
(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 3)

Voľba zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl 

Doc. Slaninová informovala, že nakoľko 31. 5. 2015 končí funkčné obdobie Rady vysokých škôl (RVŠ), je potrebné zvoliť nového zástupcu do RVŠ za PriF UK. Za kandidáta bol navrhnutý doc. Neogrády, ktorý zastupoval PriF UK v RVŠ v predchádzajúcom období. Dekan v krátkosti informoval ako spolupráca so zástupcom fakulty fungovala doteraz a vyjadril svoju spokojnosť s takouto formou spolupráce. Iný kandidát nebol navrhnutý. Následne prebehlo hlasovanie.
(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 4)

Uznesenie 18-5/15: Akademický senát PriF UK schválil doc. Neográdyho za zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl.

Schválenie správy o hospodárení PriF UK za rok 2014 

Dekan v krátkosti predstavil „Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2014“. Doc. Neogrády informoval o priebehu zasadnutia rozpočtovej komisie, ktoré sa uskutočnilo 27. 4. 2015 za prítomnosti 12 z 21 členov rozpočtovej komisie a viacerých hostí. Po bohatej diskusii v rámci zasadnutia rozpočtovej komisie odporúčajú jej členovia členom AS PriF UK schváliť predložený materiál bez zmien. Na rokovaní komisie vznikla požiadavka na bližšiu špecifikáciu čerpania fondu dekana, preto doc. Trizna upresnil nosné aktivity, na ktoré boli financie z fondu dekana použité. Dr. Lukačová požiadala o presnejšie objasnenie položky Systematická podpora konkrétnych výnimočných pracovníkov fakulty – dekan upresnil, o akých pracovníkov sa jedná (nie menovite, ale pracovnou náplňou). Taktiež reagoval na otázku Mgr. Horvátha zameranú na upresnenie, čo všetko bolo zahrnuté v odmenách pracovníkov fakulty za propagáciu fakulty. Mgr. Viglašová sa opýtala, z ktorej položky je hradený príspevok študentov na ŠVK. Doc. Trizna odpovedal, že tento príspevok nie je hradený zo štátnej dotácie, ale z mimorozpočtových zdrojov. Po prediskutovaní všetkých otázok sa pristúpilo k hlasovaniu.
(za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 19-5/15: Akademický senát PriF UK schválil materiál „Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2014“.

Odvolanie starej disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov a voľba novej disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov

Doc. Fľaková informovala prítomných, že v súlade so zákonom vymenúva členov disciplinárnej komisie dekan po schválení jeho návrhu v AS PriF UK. Minimálny počet členov disciplinárnej komisie je 4, pričom polovica členov by mali tvoriť študenti a funkčné obdbobie disciplinárnej komisie je 3-ročné. Doc. Trizna informoval o dôvodoch, ktoré ho viedli k odvolaniu celej disciplinarnej komisie a návrhu nových členov. Nakoľko členovia AS PriF UK nenavrhli ďalšieho člena do disciplinárnej komisie, ani nemali k návrhu dekana žiadne otázky a pripomienky, pristúpilo sa k hlasovaniam o odvolaní súčasnej a voľbe novej disciplinárnej komisie. Hlasovalo sa menovite s nasledovným výsledkom:

Hlasovanie o odvolaní členov disciplinárnej komisie AS PriF UK – hlasovanie č. 2: 
celkový počet vydaných volebných lístkov: 44, z toho 44 platných a 0 neplatných
1. prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.	za: 43	proti: 0	zdržal sa: 1
2. prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.	za: 43	proti: 0	zdržal sa: 1
3. Mgr. et Mgr. Tomáš Charvát	za: 43	proti: 0	zdržal sa: 1

Voľba členov disciplinárnej komisie AS PriF UK – hlasovanie č. 3: 
celkový počet vydaných volebných lístkov: 44, z toho 43 platných a 1 neplatný
1. prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.	za: 37	proti: 2	zdržali sa: 4
2. prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.	za: 41	proti: 0	zdržali sa: 2
3. Mgr. Eva Viglašová	za: 41	proti: 1	zdržali sa: 1
4. Mgr. Lukáš Karlík	za: 40	proti: 1	zdržali sa: 2
 
Uznesenie 20-5/15: AS PriF UK schválil disciplinárnu komisiu PriF UK pre študentov v zložení prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. ako predseda komisie a prof. RNDr. Peter Fedor, PhD., Mgr. Eva Viglašová a Mgr. Lukáš Karlík ako členovia komisie.

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Dekan PriF UK doc. Trizna pozval všetkých prítomných na diskusné fórum „O budúcnosti učiteľov“, na ktorom prisľúbil účasť aj predseda NR SR Peter Pellegrini. Zároveň informoval prítomných o rokovaniach na úrovni UK súvisiacich s rozdelením štátnej dotácie, nakoľko z 13 fakúlt UK sa dostalo až 7 fakúlt do mínusu. Zatiaľ čo v minulých rokoch bolo garantované minimum solidarity na úrovni 95 %, tento rok je navrhnutých 100 % pre dve bohoslovecké fakulty a 97 % pre ostatné fakulty. Ak návrh rozdelenia štátnej dotácie na UK bude na zasadnutí AS UK 13. 5. 2015 schválený, pre PriF UK by to malo znamenať medziročný čistý nárast o 270 000 € a solidaritu vo výške 80 000 €.

Mgr. Horváth sa informoval, či je možné pod hlavičkou PriF UK zorganizovať zbierku oblečenia. Dekan túto myšlienku podporil a odporučil nadviazať spoluprácu s niektorou charitatívnou organizáciou, ktorá sa takýmito aktivitami zaoberá a postarať sa o dostatočnú organizáciu a hladký priebeh celej akcie. 

Rôzne

Študenti sa informovali ohľadom možnosti vyhradenia jedného parkovacieho miesta pre telesne postihnutých pred hlavným vchodom za rampou, čo by zlepšilo možnosti ich prístupu do budovy (najmä v zimných mesiaoch). Pani tajomníčka objasnila, že všetky parkovacie miesta za rampou sú platené a neuvažuje sa s presunom vyhradených parkovacích miest pre telesne postihnutých.  

Na otázku Dr. Lehotskej týkajúcu sa aktuálnej situácie s migráciou dát z pôvodnej webovej stránky fakulty na novú reagoval doc. Bleha, že väčšina informácií na novej webstránke by mala byť aktuálna a funkčná a pokiaľ niekto zistí nesprávne údaje alebo prepojenia je potrebné mailom kontaktovať priamo jeho alebo Ing. Takácsovú z Výpočtového strediska.


V Bratislave 29. 4. 2015
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK
Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Mgr. Vladimír Bilohuščin

Zoznam príloh: 	1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK
	2. Materiály k bodom programu č. 4-6


