Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2015

	Nové funkčné obdobie AS PriF UK sa začalo 12. decembra 2014 a končí 11. decembra 2018. 
	12. 12. 2014 sa konalo prvé ustanovujúce zasadnutie AS PriF UK v novom zložení. Na ustanovujúcom zasadnutí sa konali voľby predsedu senátu, podpredsedov senátu a predsedov komisií. Výsledky volieb boli nasledovné:
Predseda: 		doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
Podpredsedovia: 	doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. - predsedníčka Legislatívnej komisie
			RNDr. Eva Viglašová
Členovia:		doc. Mgr. Pavel Neogrády, PhD. - predseda Rozpočtovej komisie
			doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc. - predseda Pedagogickej komisie
			RNDr. Tibor Blažík, PhD. - predseda Volebnej a mandátovej komisie
Tajomník:		Mgr. Blanka Lehotská, PhD.

	V roku 2015 sa konalo 7 riadnych zasadnutí AS PriF UK. Predsedníctvo AS PriF UK zasadlo v roku 2015 deväťkrát. Pedagogická komisia zasadala päťkrát, Rozpočtová komisia zasadala dvakrát a Legislatívna komisia zasadala sedemkrát.
	Na zasadnutí AS PriF UK 28. 1. 2015 bol schválený návrh dekana fakulty na funkcie prodekanov s výnimkou jedného prodekana pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia. Ďalej boli schválení na návrh dekana členovia Vedeckej rady fakulty. Na zasadnutí bol zvolený aj druhý zástupca študentskej časti AS PriF UK do Predsedníctva AS PriF UK Mgr. Vladimír Bilohuščin. Prodekan pre bakalársky a magisterský stupeň štúdia bol schválený na ďalšom zasadnutí 20. 2. 2015, ako aj ďalší člen Vedeckej rady PriF UK. 
	Na februárovom zasadnutí bol prerokovaný návrh dekana na doplnenie Zásad prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia pre akademický rok 2015-2016. AS PriF UK schválil zámer dekana fakulty, že v akademickom roku 2015/2016 bude študentom ponúknutá možnosť prijatia na študijný program Medicínska biológia pokiaľ bude akreditovaný.
	Na zasadnutí 27. 3. 2015 boli prerokované a schválené tradičné dokumenty, ktoré patria pod schvaľovaciu právomoc AS PriF UK. Sú to: Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2015/2016 a Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2015/2016. Okrem toho AS prerokoval a schválil výročnú správu PriF UK za rok 2014 a Zámer dlhodobého rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2015-2025. Na marcovom zasadnutí bola dekanom predložená na schválenie aj Metodika delenia štátnej dotácie na PriF UK  v roku 2015. 
	Ďalšie zasadnutie sa konalo 29. 4. 2015. Okrem schválenia správy o hospodárení PriF UK za rok 2014 volil AS zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl, ktorým sa stal doc. Mgr. Pavel Neogrády, PhD. Vzhľadom na ukončenie platnosti starej disciplinárnej komisie PriF UK pre študentov, AS na zasadnutí odvolal starú disciplinárnu komisiu PriF UK pre študentov a zvolil novú disciplinárnu komisiu PriF UK pre študentov. 
Hlavným bodom zasadnutia 22. 5. 2015 bolo schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2015. 
	Vzhľadom na komplexnú akreditáciu sa schválenie zásad prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia na PriF UK v akademickom roku 2016/2017 posunulo až na septembrové zasadnutie, ktoré sa konalo 16. 9. 2015. Okrem tohto dokumentu AS PriF UK schválil aj štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty a dodatok k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 
	Ďalšie zasadnutie senátu sa konalo 13. 11. 2015. Na tomto zasadnutí bol prerokovaný a schválený návrh dekana o výške školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017. Vzhľadom na avizované zmeny v metodike delenia štátnej dotácie z Ministerstva školstva SR sa na zasadnutí diskutovalo o možných úpravách metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK pre rok 2016. Keďže sa doc. RNDr. Martin Putala, PhD., ktorý je zástupcom v Rade vysokých škôl za Univerzitu Komenského, stal predsedom Rady vysokých škôl, AS PriF UK schválil vytvorenie nového pracovného miesta na fakulte – administratívny pracovník (referent), tajomník RVŠ.
	Vzhľadom na skončenie funkčného obdobia niektorých členov študentskej časti AS PriF UK sa 30. 9. 2015 konali voľby do ŠČ AS PriF UK. 31. 10. 2015 sa skončilo aj funkčné obdobie zástupcov PriF UK v AS UK, preto sa 30. 9. 2015  konali súčasne aj voľby zástupcov PriF UK do AS UK na obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019. Volili členovia zamestnaneckej aj študentskej časti akademickej obce. Na nové funkčné obdobie boli zvolení za zamestnaneckú časť:
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
doc. RNDr. Martin Putala, CSc.
doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.
a za študentskú časť:
Mgr. Lukáš Karlík
RNDr. Eva Viglašová
	Vzhľadom na nezaplnenie všetkých mandátov do ŠČ AS PriF UK, boli na zasadnutí okrem vyhlásenia  výsledkov volieb do ŠČAS PriF UK a AS UK vyhlásené opäť doplňujúce voľby do ŠČ AS PriF UK. 
	Všetky zápisnice zo zasadnutí AS PriF UK, zasadnutia PAS a jednotlivých komisií, ako aj zápisnice zo všetkých volieb, sú prístupné na webovom sídle fakulty http://fns.uniba.sk/o-fakulte/senat/zapisnice/.




Bratislava, 30. 03. 2016				doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
									Predsedníčka AS PriF UK 



