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ZÁPISNICA č. 11
z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 8. 4. 2016 o 900 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
	Schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2016
	Schválenie správy o hospodárení PriF UK za rok 2015
	Prerokovanie a schválenie výročnej správy PriF UK za rok 2015
	Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2015
	Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2015

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
Rôzne

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 43 členov AS PriF UK a 3 zástupcovia Vedenia PriF UK.

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 a s doplnením bodu 5 do programu zasadnutia. Upravený program bol jednomyseľne schválený.
								(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)

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

Schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2016

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil prítomným rozpočet fakulty a zdôraznil, že ide o prvú časť rozpočtu, ktorá vychádza z dotačnej zmluvy. Ďalšia časť financií súvisiaca s dodatkom k dotačnej zmluve sa bude rozdeľovať až po prerozdelení a schválení na úrovni UK. Podrobnejšie predstavil jednotlivé položky rozpočtu, pričom upozornil, že nedotačné zdroje predstavujú kvalifikovaný odhad. Z plánovaných výdajov upozornil najmä na položky týkajúce sa pracovísk – financie na materiálové vybavenie a navýšenie financií na zabezpečenie výučby. Doc. Neogrády informoval o priebehu diskusie v rámci zasadnutia rozpočtovej komisie, ktorej členovia odporúčajú predložený dokument na schválenie. Po krátkej diskusii nasledovalo verejné hlasovanie členov AS PriF UK.
(za: 42, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 38-11/16: Akademický senát PriF UK jednomyseľne schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta na rok 2016.




Schválenie Správy o hospodárení PriF UK za rok 2015

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil čerpanie financií v roku 2015 v štruktúre: plánované financie, upravené financie a čerpané financie. Doc. Neogrády informoval o priebehu diskusie v rámci zasadnutia rozpočtovej komisie, ktorej členovia odporúčajú predložený dokument na schválenie. Po krátkej diskusii prítomný členovia AS PriF UK verejne hlasovali. 
(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 39-11/16: Akademický senát PriF UK jednomyseľne schvaľuje Správu o hospodárení za rok 2015 – vo forme Rozpočtu výnosov a nákladov verejnej vysokej školy, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta na rok 2015.

Prerokovanie a schválenie výročnej správy PriF UK za rok 2015
Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil jednotlivé časti Výročnej správy PriF UK za rok 2015, ktorú predložil v obdobnej štruktúre ako po minulé roky. Doc. Slaninová informovala o priebehu diskusie v rámci zasadnutia legislatívnej komisie. Komisia odporúča akademickému senátu schválenie predloženého dokumentu. K predloženému materiálu nemali členovia AS PriF UK žiadne pripomienky ani otázky a následne verejne hlasovali.
(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 40-11/16: Akademický senát PriF UK jednomyseľne schvaľuje Výročnú správu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského za rok 2015.

Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2015
Doc. Slaninová predstavila Správu o činnosti AS PriF UK. K predloženému materiálu nemali členovia AS PriF UK žiadne pripomienky ani otázky. Následne sa uskutočnilo hlasovanie.
(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 4)

Uznesenie 41-11/16: Akademický senát PriF UK schvaľuje Správu o činnosti AS PriF UK za rok 2015.

Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2015
Doc. Slaninová predstavila Správu o činnosti AS PriF UK. Jediná otázka súvisela s mierou participácie študentov na organizovaní ŠVK, nakoľko táto aktivita nebola vo Výročnej správe uvedená. Následne sa uskutočnilo hlasovanie.
(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 4)

Uznesenie 42-11/16: Akademický senát PriF UK berie na vedomie Správu o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2015.

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Dekan PriF UK doc. Trizna informoval o počte prihlásených uchádzačov a ako tento počet ovplyvnilo posunutie termínu na 31.03.2016 Konštatoval, že všetky fakulty UK zaznamenali pokles (väčšinou nad 15 %). V posledných dňoch prišlo 40 % prihlášok a naša fakulta má medziročnú stratu na úrovni 2 %, čo je v porovnaní s ostatnými fakultami veľmi dobrý výsledok. Prijímacie pohovory sa budú konať pre záujemcov o študijné programy biochémia, biológia a medicínska biológia. Vedenie fakulty môže využiť možnosť uskutočnenia dodatočných prijímacích pohovorov, v rámci ktorých už v ponuke nebudú všetky študijné programy.
Druhá jeho informácia a výzva smerovala k zástupcom Študentskej časti AS PriF UK. Dekan navrhuje stretnutie na tému „čo sa dá, čo sa nedá“ spojenú so snahou o porovnanie podmienok pre štúdium u nás a na iných vysokých školách. Stretnutiu bude predchádzať výzva pre doktorandov, ktorí študovali na inej vysokej škole (najmä v ČR), aby prispeli do diskusie vlastnými skúsenosťami, ako sa o študentov „starajú“ inde. Pokiaľ sa v rámci diskusie nájdu veci, ktoré sa dajú zrealizovať, bude možné ich vďaka dodatočnému rozpočtu zrealizovať (obdobne ako sa už viaceré námety a návrhy zo strany študentov zrealizovali). V súvislosti so záujmom upraviť pre študentov priestory v pavilónoch B1 a CH1 v blízkosti knižníc dekan upozornil na informáciu od bezpečnostného technika, že v týchto priestoroch nemôže byť nič vybudované, nakoľko tieto priestory slúžia ako únikové východy.
Tretia informácia sa týkala plánovaného pokračovania rekonštrukcie pavilónu B1 z dotácie zo štátneho rozpočtu z MŠ SR, ako aj z vlastných zdrojov tak, aby pavilón B1 bol dokončený čo najskôr. Snahou je aby, v čase keď začne celková rekonštrukcia, boli pavilóny B1 a CH1 v takom stave, aby v nich mohla prebiehať výučba.
Mgr. Peňaška sa informoval na dĺžku trvania rekonštrukcie sociálnych zariadení vo fitcentre. Dekan skonštatoval, že pôvodný plán bol, aby rekonštrukcia bola ukončená do konca marca, čo sa nepodarilo. Firma dala o 20 % nižšiu ponuku, výsledná kvalita práce je vysoká, snažia sa o minimalizáciu prašnosti a negatívnych dopadov, avšak nakoľko sú platení od práce a nie od hodiny, dochádza k časovému sklzu. Ťažko odhadnúť, kedy to bude hotové, zmluvu majú podpísanú do konca apríla. V súvislosti s rekonštrukciou zatvorenia fitcentra počas rekonštrukcie bude potrebné prediskutovať aj otázku platnosti permanentiek.
Dr. Viglašová informovala prítomných o probléme, ktorý sa vyskytol v súvislosti s katedrou jazykov, konkrétne v súvislosti s povinným predmetom Vyrovnávací kurz anglického jazyka. Rozprúdila sa diskusia na tému potreby vyrovnávacieho kurzu, ako aj skutočnosti, že študenti nemajú možnosť (vzhľadom na spôsob jeho vyhodnocovania) pozrieť si test, ktorý napísali a vidieť chyby, ktoré urobili. Dekan ozrejmil, že zavedenie predmetu Vyrovnávací kurz pred niekoľkými rokmi, bolo výsledkom dlhotrvajúcej diskusie tykajúcej sa výučby jazykov na fakulte, a že fakulta kedysi poskytovala len vedeckú angličtinu. Doc. Slaninová objasnila, prečo sa touto problematikou zaoberali aj členovia Predsedníctva AS PriF UK a že ich prekvapila najmä forma, akou sa tento predmet realizuje. Doc. Neogrády vyjadril názor, že študentov, ktorí zmaturovali z anglického jazyka by sme už nemali skúšať. Dr. Pažitková upresnila, že študenti majú možnosť prísť na test 3x a stačí ho urobiť na 64 %. Záverom doc. Slaninová požiadala doc. Slavíka, predsedu pedagogickej komisie, aby táto problematika bola detailne prediskutovaná na najbližšom zasadnutí pedagogickej komisie. 

Rôzne
Doc. Slaninová vyzvala členov AS PriF UK, aby skontrolovali aktuálny zoznam mailových adries a nahlásili chyby, aby v prípade, že niekto nedostáva e-maily určené pre členov AS PriF UK, bolo možné hľadať dôvod, prečo k tejto situácii dochádza.

V Bratislave 8. 4. 2016
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. Rozpočet PriF UK na rok 2016.
3. Výročná správa PriF UK za rok 2015.
4. Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2015.
5. Výročná správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2015.



