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ZÁPISNICA č. 10
z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 11. 3. 2016 o 900 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
	Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2016/2017
Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2016/2017
	Dodatok č. 1 k smernici dekana PriF UK č. 3/2011 Zásady rigorózneho konania na PriF UK
	Prerokovanie a schválenie Metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK  na roky 2016-2018
Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
	Vyhlásenie výsledkov doplňujúcich volieb do ŠČ AS PriF UK
	Rôzne

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 40 členov AS PriF UK a 2 hostia.

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. Následne bol program jednomyseľne schválený.
								(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)

Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
dr. Lehotská, dr. Kováčová, Mgr. Karlík.
(za: 37, proti: 0, zdržali sa: 3)

Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2016/2017

Prodekanka PriF UK prof. Kollárová predstavila dokument a zmeny, ktoré nastali v porovnaní z obdobným dokumentom z predchádzajúcich rokov. Hlavné zmeny súviseli so skutočnosťou, že od tohto školského roka nie sú bakalárske štátne skúšky vo forme ústnej skúšky. Doc. Slavík informoval o priebehu diskusie v rámci zasadnutia pedagogickej komisie, ktorej členovia odporúčajú predložený dokument na schválenie. Po krátkej diskusii prebehlo hlasovanie.
(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 32-10/16: Akademický senát PriF UK jednomyseľne schvaľuje Zásady prijímacieho pokračovania PriF UK na magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2016/2017.


Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2016/2017

Prodekan PriF UK prof. Fedor predstavil materiál, týkajúci sa zásad prijímacieho konania na doktorandské štúdium. Jednotný termín prijímacích skúšok na doktorandské štúdium bol stanovený na 23. 6. 2016. Doc. Slavík informoval o priebehu diskusie v rámci zasadnutia pedagogickej komisie, ktorej členovia odporúčajú predložený dokument na schválenie. K predloženému materiálu nemali členovia AS PriF UK žiadne pripomienky ani otázky. Následne prebehlo hlasovanie. 
(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 33-10/16: Akademický senát PriF UK jednomyseľne schvaľuje Zásady prijímacieho konania pre doktorandské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2016/2017.

Dodatok č. 1 k smernici dekana PriF UK č. 3/2011 Zásady rigorózneho konania na PriF UK

Prodekan PriF UK prof. Fedor predstavil dodatok k smernici dekana PriF UK č. 3/2011. Dr. Lehotská stručne informovala o priebehu diskusie v rámci zasadnutia legislatívnej komisie. K predloženému materiálu nemali členovia AS PriF UK žiadne pripomienky ani otázky. Následne prebehlo hlasovanie.
(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 34-10/16: Akademický senát PriF UK jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k smernici dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č. 3/2011 Zásady rigorózneho konania na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Prerokovanie a schválenie Metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK na roky 2016–2018

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil metodiku delenia štátnej dotácie, pričom dôraz kládol na zmeny, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Za hlavné zmeny možno považovať: 1. zmena dátumu odovzdania prác (do 31. 8.), nakoľko sú veľké rozdiely medzi počtom publikácií zaevidovaných v centrálnom registri v septembri (na základe ktorého MŠ SR prideľuje financie) a množstvom publikácií, ktoré evidujeme do konca kalendárneho roka (na základe ktorého sa realizuje prerozdelenie financií na pracoviská); 2. zmena bodového ohodnotenia niektorých kategórií publikačnej činnosti, konkrétne zníženie bodovej hodnoty za kategórie AEC a AED, zjednotenie bodového hodnotenia za kategórie ADM a ADN a zavedenie bonusovej kategórie z kategórií ADC a ADD; 3. návrh na preradenie Katedry didaktiky medzi neparametrické pracoviská na roky 2016 a 2017. Nakoľko najväčšia diskusia bola už na zasadnutí rozpočtovej komisie práve k problematike Katedry didaktiky, podrobne objasnil dôvody, ktoré ho viedli k tomuto návrhu. Predseda rozpočtovej komisie doc. Neogrády následne oboznámil členov AS PriF UK s priebehom diskusie v rámci zasadnutia komisie a s návrhom, aby najprv prebehlo hlasovanie týkajúce sa zaradenie Katedry didaktiky medzi neparametrické pracoviská a až následne hlasovanie o metodike ako celku. Nasledovala diskusia k tejto problematike. Do diskusie sa prihlásil dr. Martinka, ktorý nie je členom AS PriF UK, takže členovia AS PriF UK najprv hlasovaním jednomyseľne odsúhlasili jeho možnosť zapojiť sa do diskusie. Viacerí vyjadrili obavy, že preradenie Katedry didaktiky medzi neparametrické pracoviská bude znamenať pokles publikačnej činnosti jej členov. Dr. Likavský si nemyslí, že by preradenie znamenalo zníženie nárokov, prioritou je, ako to bude vyzerať v budúcnosti aj vzhľadom na pokles študentov učiteľstva. Doc. Slaninová doplnila informáciu z minulosti, kedy Katedra didaktiky patrila medzi neparametrické pracoviská a na vlastnú žiadosť bola preradená medzi parametrické pracoviská. Napriek tomu, že posledné dva roky bola Katedra didaktiky v mínuse, tak fakulta nič nedopláca. Fakulta neprispieva žiadnemu pracovisku, ktoré je v mínuse. Takéto pracoviská musia hľadať iné zdroje, napr. VHČ, doplnkové pedagogické štúdium a pod. Vnútorná štruktúra Katedra didaktiky je nastavená na koncepciu spred 10 rokov, kedy bola vytvorená kategória IKT pracovníkov. Doc. Neogrády skonštatoval, že k personálnym opatreniam pravdepodobne dôjde v oboch prípadoch (či sa Katedra didaktiky zmení na neparametrické pracovisko alebo ostane medzi parametrickými), nakoľko zachovať katedru bez reštrukturalizácie je asi nereálne. Doc. Drábik zdôraznil, že Katedra didaktiky je súčasťou akreditácie, takže musí podávať výkony ako ostatné parametrické pracoviská. Následne sa uskutočnilo hlasovanie o návrhu dekana na preradenie Katedry didaktiky medzi neparametrické pracoviská.
(za: 6, proti: 30, zdržali sa: 4)

Uznesenie 35-10/16: Akademický senát PriF UK neschvaľuje návrh dekana PriF UK na zaradenie Katedry didaktiky prírodných vied, pedagogiky a psychológie medzi neparametrické pracoviská na roky 2016 a 2017.

Nasledovala diskusia k ostatným častiam metodiky. Doc. Neogrády informoval o priebehu rozpočtovej komisie a pripomienkach, ktoré boli na nej prerokované, ako napr. návrh na prepočítavanie citácií podľa podielu na jednotlivé pracoviská – viedlo by k zvýšeným nárokom na knižnicu, zaradenie aj kategórií ADM a ADN do bonusovej kategórie – nenašlo oporu na pôde komisie, pripomienky týkajúce sa odchodného – nebudú súčasťou metodiky, ale samostatného uznesenia atď. Dr. Martinka navrhol v súvislosti s hodnotením kvartilov namiesto kvartilov skôr ohodnotiť citovanosť. V súvislosti s kvartilmi ešte bola v rámci diskusie upresnená informácia, že pokiaľ je niektorý časopis zaradený vo viacerých vedných oblastiach a nachádza sa tak v rôznych kvartiloch, do hodnotenia v rámci metodiky sa započíta ten lepší kvartil. Čo sa týka citácií, tak citácie zatiaľ nie sú súčasťou ministerskej metodiky. Pokiaľ sa tam v budúcnosti objavia, tak fakulta bude na to reagovať. Porovnanie našej a ministerskej metodiky predložil Dr. Bodor na rozpočtovej komisii. Vďaka tejto analýze bolo viditeľné, že naša fakulta významne posúva váhu na vedu a 65 % pedagogického výkonu zabezpečuje len 14 katedier. Po krátkej diskusii nasledovalo hlasovanie o metodike delenia štátnej dotácie. Dekan prijal pozmeňovací návrh AS a podľa výsledku predchádzajúceho hlasovania, týkajúceho sa Katedry didaktiky pozmenil návrh metodiky tak, že časť týkajúcu sa preradenia Katedry didaktiky z parametrických pracovísk odstránil.
(za: 36, proti: 0, zdržali sa: 4)

Uznesenie 36-10/16: Akademický senát PriF UK schvaľuje Metodiku delenia štátnej dotácie na PriF UK na roky 2016–2018.

Nasledovalo hlasovanie týkajúce sa odstupného a ďalších finančných náležitostí vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy.
(za: 38, proti: 1, zdržal sa: 1)

Uznesenie 37-10/16: Akademický senát PriF UK schvaľuje návrh dekana PriF UK, aby  finančné náležitosti pracovníkov fakulty vyplývajúce z kolektívnej zmluvy a zákonníka práce boli v roku 2016 vyplatené z fondu dekana.

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Dekan PriF UK doc. Trizna informoval členov AS PriF UK o príprave rozpočtu PriF UK na rok 2016, ktorý je obdobný ako na minulý rok. S optimizmom konštatoval, že vysoké školy dostali 20 mil eur, z ktorých 4 milióny pripadli UK. Tieto financie nie sú špecificky viazané a momentálne sa diskutuje na úrovni UK o spôsobe ich prerozdelenia na fakulty. 
V súvislosti s možnosťami pokračovať s rekonštrukciou budovy dekan nemal dobré správy, nakoľko ministerstvo už rozdelilo financie a PriF tam nefiguruje. Vzhľadom na výpadok štrukturálnych fondov, je však určitá možnosť pokračovať v rekonštrukcii z vlastných mimorozpočtových zdrojov. 
Dekan ďalej informoval, že po vzore Pedagogickej fakulty UK sa začína realizovať verejné obstarávanie na zabezpečenie kontrolovaného vstupu do budovy. Zdôraznil, že dôvodom nie je evidencia dochádzky, ale zároveň dodal, že zariadenie je možné kedykoľvek na kontrolu dochádzky použiť (z technického hľadiska to bude možné). Deklaroval, že kým bude dekanom, tak sa zariadenie na kontrolovaný vstup do budovy nebude používať na kontrolu dochádzky pre pedagogických a vedeckých pracovníkov, ale pripustil možnosť sledovania dochádzky technických pracovníkov.
Otázky na vedenie súviseli s obmedzeným fungovaním ITIC v knižnici, čo je riešiteľné zriadením čitateľského preukazu. Zároveň možno očakávať, že so zriadením kontrolovaného vstupu do budovy bude potrebný upgrade ITIC kariet. Finančné náklady s tým spojené bude znášať fakulta, nie jednotliví zamestnanci.
Prodekan prof. Bielik ešte upozornil na vypísanie nových výziev KEGA a VEGA.

Vyhlásenie výsledkov riadnych volieb do AS UK, do ŠČ AS PriF UK, voľba 
zástupcov ŠČ v Predsedníctve AS PriF UK a vyhlásenie doplňujúcich volieb do 
ŠČ AS PriF UK

Predseda volebnej a mandátovej komisie dr. Blažík informoval o priebehu volieb, ktoré sa uskutočnili 17. 2. 2016. Do študentskej časti AS PriF UK boli zvolení Bc. V. Adamčíková (na obdobie do 15. 10. 2017) a Csilla Némethová (na obdobie do 11. 12. 2016). Doc. Slaninová zároveň predstavila 2 nové členky AS PriF UK, z Katedry antropológie Dr. Bodoríkovú a z Katedry fyziológie rastlín Dr. Švubovú. 

Rôzne

Dr. Martinka podnietil diskusiu týkajúcu sa možnosti obojstrannej tlače záverečných prác a zrušenia „papierovej“ podoby indexov. Náležitosti záverečných prác sú dané smernicou rektora a AS PriF UK sa k nej v procese jej tvorby nevyjadruje. Určitá možnosť je iniciovať túto požiadavku priamo rektorovi UK prostredníctvom AS UK. Forma indexov je daná študijným poriadkom, pričom PriF UK nemá vlastný študijný poriadok, ale riadi sa študijným poriadkom UK. V prípade záujmu, je potrebné dať podnet na pedagogickú komisiu, aby jej členovia túto problematiku prediskutovali s príslušnými prodekanmi.



V Bratislave 11. 3. 2016
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK
Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Mgr. Marianna Kováčová, PhD.
Mgr. Lukáš Karlík
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