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ZÁPISNICA č. 14
z 12. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 27. 1. 2017 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 2017/2018
Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018
	Schválenie zmeny počtu pracovných miest zamestnancov fakulty 
	Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
	Voľba zástupcov ŠČ v Predsedníctve AS PriF UK.
	Rôzne

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 46 členov AS PriF UK a 4 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 návrhom dekana fakulty o doplnenie bodu 6 (Schválenie zmeny počtu pracovných miest zamestnancov fakulty) do programu zasadnutia. Keďže materiál k bodu 6 nebol doručený v stanovenej lehote, v zmysle Rokovacieho poriadku AS PriF UK predsedníčka AS PriF UK požiadala o hlasovanie o zaradení tohto bodu do programu rokovania. Zaradenie bodu 6 do programu rokovania bolo jednomyseľne schválené.
								(za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0)
Následne prebehlo hlasovanie o programe rokovania. Upravený program bol jednomyseľne schválený.
								(za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0)

Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
dr. Lehotská, dr. Kováčová, Bc. Adamčíková.
(za: 41, proti: 0, zdržali sa: 3)

Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018

Prodekanka PriF UK doc. Kollárová informovala o zásadách prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018. Doc. Slavík následne informoval o priebehu zasadnutia pedagogickej komisie, ktorej členovia odporúčajú predložený materiál na schválenie. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 47-14/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018.


Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018 

Prodekan PriF UK prof. Fedor informoval o zásadách prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018. Doc. Slavík následne informoval o priebehu zasadnutia pedagogickej komisie, ktorej členovia odporúčajú predložený materiál na schválenie. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 48-14/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2017/2018.

Schválenie zmeny počtu pracovníkov fakulty 

Dekan PriF UK doc. Trizna predložil návrh na zníženie počtu pracovných miest na finančnom oddelení z 8 na 7 a na projektovom centre zo 17 na 16 (tu sú 3 pracovníčky na materskej dovolenke). Zníženie počtu pracovných miest navrhuje v dôsledku zníženého objemu práce na uvedených oddeleniach a konkrétnych pracovných pozíciách. Návrh týkajúci sa zníženia počtu pracovných miest projektového centra zdôvodnil klesajúcim počtom projektov. Doc. Fľaková informovala o priebehu legislatívnej komisie. Návrh dekana je v súlade s Organizačným poriadkom PriF UK (čl. 28a, odsek 5). Po krátkej diskusii prebehlo hlasovanie o uzneseniach, ktoré dekan predložil.

Uznesenie 49-14/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje návrh dekana fakulty na zníženie počtu pracovných miest pracovníkov projektového centra PriF UK o 1 pracovné miesto.
(za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 50-14/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje návrh dekana fakulty na zníženie počtu pracovných miest pracovníkov finančného oddelenia dekanátu PriF UK o 1 pracovné miesto.
(za: 46, proti: 0, zdržali sa: 0)

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Doc. Slavík informoval o diskusii, ktorá prebehla v rámci zasadnutia pedagogickej komisie. Týkala sa podnetu zo strany študentov v súvislosti s prof. Tolmáčim a jeho nekorektným konaním, týkajúcim sa vypisovania termínov na skúšky. V rámci diskusie vyplynulo, že nejde o ojedinelý prípad, kedy vyučujúci nevypíše dostatočný počet termínov na skúšku. Dekan kontaktoval vedúceho príslušnej katedry, ktorý zabezpečil nápravu v aktuálnom skúškovom období. Situácia s príslušným predmetom v ďalšom období sa bude riešiť na úrovni vedenia fakulty a vedúceho katedry.
V nadväznosti na diskusiu o termínoch skúšok vznikla otázka, či niekde zadefinovaný maximálny a minimálny počet študentov na skúšku a či je možné termín skúšky zrušiť z dôvodu nízkeho počtu prihlásených študentov. Počty študentov na termín nie sú zadefinované a nemali by byť dôvodom na zrušenie termínu skúšky.
 
Dr. Kováčová sa informovala v súvislosti s uvedením turniketov do prevádzky o možnosti otvorenia vchodu do budovy v pavilóne G. Dekan uviedol, že v súvislosti s rekonštrukciou budovy sa uvažuje o zriadení ďalších 2 vstupov, a to v pavilóne G a CH2.
Doc. Matúš sa informoval o možnosti kompenzácie finančných prostriedkov na miesta vedeckých pracovníkov v súvislosti s valorizáciou miezd pedagogických pracovníkov. Dekan prisľúbil, že ak to umožní rozpočet fakulty predloží určitý návrh kompenzácie na schválenie do senátu. 

Voľba zástupcov ŠČ v Predsedníctve AS PriF UK

V zmysle Rokovacieho poriadku AS PriF UK a zásad volieb v AS PriF UK predsedníčka AS PriF UK doc. Slaninová vyzvala členov AS PriF UK, aby navrhli kandidátov na 2. zástupcu študentskej časti AS PriF UK do Predsedníctva AS PriF UK. Navrhnutý bol 1 kandidát: Eva Viglašová. Prebehli tajné voľby s nasledovným výsledkom:

Hlasovanie č. 1 (voľba člena Predsedníctva AS PriF UK z členov ŠČ AS PriF UK): 	
	za: 13 hlasov,         proti: 0 hlasov,       zdržal sa: 0 hlas

Nasledovala voľba druhého podpredsedu AS PriF UK z členov Predsedníctva AS PriF UK, ktorí zastupujú študentskú časť AS PriF UK (Eva Viglašová a Vladimír Bilohuščin).

Hlasovanie č. 2 (voľba druhého podpredsedu AS PriF UK z členov ŠČ AS PriF UK): 	
	1. Eva Viglašová		za: 12 hlasov 	
	2. Vladimír Bilohuščin 	za: 0 hlasov 	
	zdržal sa: 1 hlas
Na hlasovaniach sa zúčastnilo celkovo 13 prítomných členov ŠČ AS PriF UK.

Uznesenie 51-14/17: Za druhého zástupcu ŠČ AS PriF UK do Predsedníctva PriF UK a zároveň za podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK bola Akademickým senátom PriF UK zvolená Eva Viglašová.

Rôzne

Prebehla krátka diskusia o vyznačení fajčiarskej/nefajčiarskej zóny v tesnej blízkosti vchodu do budovy fakulty a možnostiach kontroly zákazu fajčenia v tejto zóne. 

V Bratislave 27. 1. 2017
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK

Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Bc. Viera Adamčíková

Zoznam príloh: 	1. 	Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK.
	2. 	Zásady prijímacieho pokračovania PriF UK na magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2017/2018
3.	Zásady prijímacieho konania pre doktorandské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pre akademický rok 2017/2018


