Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2016

	V roku 2016 sa konali 4 riadne zasadnutia a 1 mimoriadne zasadnutie AS PriF UK. Predsedníctvo AS PriF UK zasadlo v roku 2016 päťkrát. Pedagogická komisia zasadala štyrikrát, rozpočtová komisia zasadala dvakrát a legislatívna komisia zasadala trikrát.
	Mimoriadne zasadnutie AS PriF UK, zvolané Predsedníctvom AS PriF UK, sa konalo 13. 2. 2016 a bolo zvolané v súvislosti s výzvou Iniciatívy vysokoškolských učiteľov na podporu požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov.
	Prvé riadne zasadnutie AS PriF UK sa konalo 11. 3. 2016. Na tomto zasadnutí AS PriF UK schválil Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2016/2017 a Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2016/2017. Ďalším bodom programu bolo schválenie Dodatku č. 1 k smernici dekana PriF UK č. 3/2011 Zásady rigorózneho konania na PriF UK. Vzhľadom k udržaniu stability metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK sa vedenie fakulty rozhodlo predložiť na toto zasadnutie Metodiku delenia štátnej dotácie na PriF UK  na roky 2016 až 2018. Metodika delenia štátnej dotácie na PriF UK bola schválená AS PriF UK na tri roky.
	Na ďalšom zasadnutí AS PriF UK 8. 4. 2016 AS PriF UK schválil rozpočet PriF UK na rok 2016. Na tomto zasadnutí bola prerokovaná a schválená výročná správa PriF UK za rok 2015, ktorej časťou je aj Správa o hospodárení PriF UK za rok 2015. Okrem týchto dôležitých dokumentov bola na zasadnutí predložená a schválená Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2015 a Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2015.
	Dňa 13. 5. 2016 sa konalo 3. riadne zasadnutie AS PriF UK v roku 2016. Na tomto zasadnutí bol predložený každoročne schvaľovaný dokument Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia na PriF UK v akademickom roku 2017/2018. Okrem toho bol predložený mimoriadny dokument na schválenie, a to rozpis neúčelových finančných prostriedkov na PriF UK poskytnutých Dodatkom č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu vzhľadom ku mimoriadnej dotácii Ministerstva školstva pre vysoké školy. Vzhľadom k potrebe úpravy podmienok pre ubytovanie študentov boli na zasadnutí AS PriF UK prerokované "Usmernenia dekana PriF UK o úprave kritéria mimoškolskej činnosti pre prideľovanie ubytovania v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave pre podmienky štúdia v rámci študijných programov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave".
	Posledné zasadnutie AS PriF UK v roku 2016 sa konalo 4. 11. 2016. Na tomto zasadnutí AS PriF UK schválil Dodatok k  Zásadám prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2017/2018, ktorý vyplynul zo zmien v zmluve medzi Pedagogickou fakultou UK a Prírodovedeckou fakultou UK. Na zasadnutí bol prerokovaný návrh dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2017/2018.
	V roku 2016 AS PriF UK vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AS PriF UK. Voľby prebehli dňa 17. 2. 2016, na funkčné obdobie od 18. 2. 2016 do 11. 12. 2016 bol zvolený jeden člen ŠČ AS PriF UK.
	Ďalšie voľby sa konali 25. 10. 2016, a to riadne voľby do študentskej časti Akademického senátu PriF UK na funkčné obdobie od 12. 12. 2016 do 11. 12. 2018, v rámci ktorých bolo zvolených 9 nových členov, a doplňujúce voľby do ŠČ AS PriF UK na funkčné obdobie od 26. 10. 2016 do 15. 10. 2017, v rámci ktorých boli zvolení 3 noví členovia a 1 náhradník.  Zároveň sa konali voľby do Študentskej rady vysokých škôl na obdobie 2016-2018, kde bola zvolená RNDr. Eva Vigľašová. 
	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/.
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