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ZÁPISNICA č. 15
z 13. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 24. 3. 2017 o 900 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
	Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení PriF UK za rok 2016

Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PriF UK za rok 2016
Prerokovanie a schválenie rozdelenia štátnej dotácie na PriF UK na rok 2017
	Prerokovanie a schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2017
Schválenie Správy o činnosti AS PriF UK za rok 2016
	Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
Rôzne

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 42 členov AS PriF UK, 6 zástupcovia Vedenia PriF UK a 1 hosť.

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. 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)

Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení PriF UK za rok 2016

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil Správu o hospodárení PriF UK za rok 2016. Predseda rozpočtovej komisie doc. Neogrády informoval o priebehu komisie, ktorej členovia odporúčajú členom AS PriF UK schváliť predložený dokument. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 42, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 52-15/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy a Správu o hospodárení PriF UK za rok 2016.


Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PriF UK za rok 2016 

Prodekan PriF UK doc. Bleha stručne predstavil Výročnú správu PriF UK za rok 2016. Súčasťou výročnej správy je aj správa o hospodárení. Doc. Fľaková následne informovala o priebehu zasadnutia legislatívnej komisie, ktorej členovia odporúčajú predložený materiál na schválenie. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 42, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 53-15/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu PriF UK za rok 2016.

Prerokovanie a schválenie rozdelenia štátnej dotácie na PriF UK na rok 2017 

Dekan PriF UK doc. Trizna informoval o rozdelení štátnej dotácie na PriF UK na rok 2017 v nadväznosti na dotáciu na UK, ktorá predstavuje vyše 98 miliónov eur. Pozornosť venoval aj spôsobu kompenzácie finančných prostriedkov pre vedeckých pracovníkov. Keďže Metodika delenia štátnej dotácie na PriF UK bola schválení na tri roky, nebolo nutné ju opätovne prerokovávať. Doc. Neogrády stručne informoval o priebehu rozpočtovej komisie. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 42, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 54-15/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2017 podľa Metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK  na roky 2016-2018, schválenej AS PriF UK 11.3. 2016.

Prerokovanie a schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2017 

Dekan PriF UK doc. Trizna informoval o príjmoch a plánovaných výdajoch na rok 2017. Doc. Neogrády informoval o priebehu rozpočtovej komisie, ktorej členovia odporúčajú predložený materiál na schválenie. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 42, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 55-15/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy PriF UK na rok 2017.

Schválenie Správy o činnosti AS PriF UK za rok 2016 

Doc. Slaninová informovala o predložených materiáloch – Správe o činnosti AS PriF UK a Správe o činnosti Študentskej časti AS PriF UK, ktoré sú spoločne súčasťou Výročnej správy o činnosti AS PriF UK za rok 2016. Členovia AS PriF UK nemali k materiálom žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 56-15/17: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu o činnosti AS PriF UK za rok 2016.

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Dekan PriF UK doc. Trizna informoval o plánovanom pokračovaní rekonštrukcie vnútorných priestorov fakulty – podlahy a sociálne zariadenia, ako aj o rekonštrukcii spojovacej chodby medzi pavilónmi CH1 a B1. 
Ďalej informoval o počte uchádzačov o štúdium na PriF UK, v nadväznosti na ukončenie termínu podávania prihlášok. Vzhľadom na medziročný pokles prihlásených o 35 %, je predpoklad, že prijímacie pohovory sa nebudú konať na žiadny študijný program a bude vyhlásené aj druhé kolo prijímacích pohovorov. 
Posledná informácia súvisela s otázkou týkajúcou sa poplatkov za doplnkové pedagogické štúdium. Dekan objasnil, že fakulta okrem štúdia podľa vysokoškolského zákona, kde všetky poplatky schvaľuje AS PriF UK, ponúka aj doplňujúce pedagogické štúdium (pre absolventov a študentov nepedagogického smeru) a rozširujúce pedagogické štúdium (pre vyštudovaných učiteľov, ktorí majú záujem o rozšírenie aprobácie). Všetky náklady na doplňujúce a rozširujúce pedagogické štúdium sú hradené účastníkmi štúdia bez ohľadu na to, či ide o nášho študenta alebo nie. S týmto štúdiom súvisia aj pedagogické praxe, ktoré je možné realizovať len na gymnáziách, s ktorými má fakulta podpísanú zmluvu.

Rôzne

Prebehla úvodná diskusia k materiálu MŠ SR Učiace sa Slovensko v súvislosti s možnosťou a potrebou jeho pripomienkovania. Doc. Putala, ako predseda Rady vysokých škôl, informoval o podstatných veciach v súvislosti s týmto materiálom. Postup a časový harmonogram pripomienkovania tohto dokumentu bol dohodnutý nasledovne: členovia Akademickej obce PriF UK budú vyzvaní, aby do 3. 4. 2017 zaslali pripomienky na adresu predsedníčky AS PriF UK (slaninova@fns.uniba.sk). Následne členovia Predsedníctva AS PriF UK v spolupráci s prípadnými ďalšími členmi AS PriF UK skompletizujú materiál s pripomienkami, ktorý bude schvaľovaný hlasovaním per rollam do 7. 4. 2017 a po schválení zaslaný na AS UK, kde bude prebiehať sumarizácia pripomienok za celú univerzitu. O spôsobe schvaľovania materiálu spôsobom per rollam sa hlasovalo.
(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)
Dr. Viglašová informovala o priebehu Konventu UK a o početnom zastúpení študentov z PriF UK na tomto celouniverzitnom podujatí. Taktiež upozornila na skutočnosť, že Bratislavský magistrát uvažuje o poskytnutí zľavy na cestovnom v MHD len pre študentov s trvalým pobytov v Bratislave, čo by mohlo mať vplyv na zníženie záujmu o štúdium na UK.



V Bratislave 24. 3. 2017
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. 	Výročná správa fakulty za rok 2016
	3.	Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2017
	4. 	Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2016
	5.	Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2016




