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ZÁPISNICA č. 4
z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 27. 3. 2015 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 2015/2016

Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2015/2016
	Prerokovanie a schválenie výročnej správy PriF UK za rok 2014
	Prerokovanie a schválenie zmeny v Organizačnom poriadku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
	Prerokovanie a schválenie Zámeru dlhodobého rozvoja  Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2015-2025
Prerokovanie a schválenie Metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK  v roku 2015
	Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
Rôzne

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 44 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. Program bol jednomyseľne schválený.
								(za: 42, proti: 0, zdržali sa: 0)

Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
dr. Lehotská, dr. Kováčová, Mgr. V. Bilohuščin
(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 3)

Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2015/2016 

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil dokument „Zásady prijímacieho pokračovanie PriF UK na magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2015/2016“ ako aj zmeny, ktoré vyplynuli zo zaslaných pripomienok a z rokovania pedagogickej komisie. Doc. Slavík informoval o priebehu zasadnutia pedagogickej komisie, ktoré sa uskutočnilo v stredu 25. 3. 2015 a zúčastnilo sa ho 10 z 19 členov. V rámci diskusie sa dr. Miškovic informoval ako boli zapracované pripomienky k učiteľským študijným programom. Dekan predstavil upravenú verziu, v ktorej boli zapracované aj pripomienky k učiteľským programom. Po skončení diskusie prebehlo hlasovanie.
(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 12-4/15: Akademický senát PriF UK schválil Zásady prijímacieho pokračovania PriF UK na magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2015/2016.

Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 2015/2016 

Prodekan PriF UK prof. Fedor predstavil dokument „Zásady prijímacieho konania PriF UK na doktorandské študijné programy pre akademický rok 2015/2016“ a informoval, že zoznam vypísaných a schválených tém obsahuje vyše 260 tém, vrátane tém alokovaných na externých vzdelávacích inštitúciách. Termín prijímacích pohovorov bol stanovený na 22. 6. 2015, a to jednotne pre celú PriF UK. Zoznam študijných odborov doktorandského štúdia bol doplnený o antropológiu, ktorá po schválení novej akreditácie už nebude figurovať v zozname ponúkaných doktorandských študijných programov, ale v súčasnosti majú uchádzači právo sa na tento študijný program prihlásiť. Doc. Slavík informoval o priebehu diskusie k tomuto materiálu v rámci zasadnutia pedagogickej komisie. Prítomní nemali k predloženému materiálu žiadne otázky a pripomienky, takže sa pristúpilo k hlasovaniu.
(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 13-4/15: Akademický senát PriF UK schválil Zásady prijímacieho konania PriF UK na doktorandské študijné programy pre akademický rok 2015/2016.

Prerokovanie a schválenie výročnej správy PriF UK za rok 2014

Dekan PriF UK doc. Trizna v krátkosti predstavil výročnú správu PriF UK za rok 2014. Prítomní nemali k predloženému materiálu žiadne otázky a pripomienky, takže sa pristúpilo k hlasovaniu.
	(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 14-4/15: AS PriF UK schválil Výroènú správu PriF UK za rok 2014.

Prerokovanie a schválenie zmeny v Organizaènom poriadku Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil finálnu verziu Organizaèného poriadku PriF UK, v ktorom hlavnou zmenou bolo vytvorenie nového oddelenia pracovných ciest. Vzh¾adom na detailnú revíziu predkladaného materiálu èlenmi legislatívnej komisie, boli v predloženej verzii Organizaèného poriadku PriF UK zoh¾adnené aj ich pripomienky, ktoré boli prevažne formálneho charakteru a/alebo vyplývajúce z potreby zosúladenia predkladaného materiálu so Štatútom PriF UK. Doc. F¾aková informovala o priebehu diskusie k tomuto materiálu v rámci zasadnutia legislatívnej komisie, ktoré sa uskutoènilo 23. 3. 2015 za úèasti 7 z 10 èlenov. Prítomní nemali k predloženému materiálu žiadne otázky a pripomienky, takže sa pristúpilo k hlasovaniu.
								(za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 15-4/15: AS PriF UK schválil Organizaèný poriadok PriF UK v znení, ako bol predložený vedením fakulty.

Prerokovanie a schválenie Zámeru dlhodobého rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na roky 2015-2025

Dekan PriF UK doc. Trizna v krátkosti predstavil „Dlhodobý zámer rozvoja fakulty na obdobie 2015-2025“. Prítomní nemali k predloženému materiálu žiadne otázky a pripomienky, takže sa pristúpilo k hlasovaniu.
	(za: 44, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 16-4/15: AS PriF UK schválil Dlhodobý zámer rozvoja PriF UK na roky 2015-2025.

Prerokovanie a schválenie Metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK  v roku 2015

Doc. Slaninová objasnila novozvoleným èlenom AS PriF UK dôvody, preèo je potrebné schva¾ova� metodiku delenia financií na rok 2015 v tomto jarnom období. V predchádzajúcom funkènom období senátu sa metodika schva¾ovala zvyèajne koncom kalendárneho roka. Keïže koncom roka 2014 boli  nielen vo¾by dekana, ale aj vo¾by zástupcov AS PriF UK za jednotlivé pracoviská, nebolo možné z èasových dôvodov prediskutova� a schváli� metodiku na rok 2015. 

Doc. Neogrády informoval o priebehu diskusie k tomuto materiálu v rámci zasadnutia rozpoètovej komisie, ktoré sa uskutoènilo 23. 3. 2015 za úèasti 14 z 21 èlenov. Diskusia v rámci komisie bola rozdelená na dve èasti - k metodike delenia financií na rok 2015 a pripomienky na rok 2016. Na žiados� èlenov AS PriF UK vysvetlil vzorec, ktorý sa používa na výpoèet množstva finanèných prostriedkov za výuèbu.

Dr. Bodor sa opýtal doc. Blehu èi sa plánuje delenie citácií pri publikáciách spoloèných pre viacero pracovísk. Bleha odpovedal, že citácie sa zapoèítavajú všetkým autorom rovnako a v tomto smere sa neplánujú zmeny.

Mgr. Karlík sa opýtal, èi kategorizácia a bodovanie monografií je rovnaké ako prichádzajú na tento publikaèný výstup financie z MŠ SR. Dekan upozornil na disproporciu v metodike z èasového h¾adiska. Ministerstvo zapoèítava pri výpoète financií publikaènú èinnos� za rok 2013, prièom na fakulte sa posledný rok do výpoètu berie rok 2014. Kategória monografie má dve možnosti výstupu, monografia ako celok (vtedy nemôžu by� autorizované kapitoly) alebo kapitola v monografii (ak poètom strán spåòa toto kritérium), vtedy musí by� jasne oznaèené autorstvo. Komisia na CVTI prehodnocuje každý rok zaradenie monografií. V metodike MŠ na rok 2015 klesol poèet bodov za monografiu na polovicu. Prodekan Kováè a prodekan Bielik v diskusii vysvetlili motiváciu ku jednoznaènejšiemu kritériu poètu bodov za kapitoly v monografii vzh¾adom ku pravdepodobným špekuláciám a h¾adaniu možnosti získania vyššieho poètu bodov v tejto kategórii. Poèet bodov za jednotlivé kapitoly v tej istej monografii nesmie prekroèi� poèet bodov za monografiu ako celok.
Dekan upozornil, že pripravuje analýzu, ko¾ko prác, z ktorého pracoviska bolo použite¾ných pre akreditáciu vzh¾adom ku rozdielom jednotlivých pracovísk.

Doc. Neogrády informoval, že by rád otvoril diskusiu k tvorbe novej metodiky a vyzval èlenov, aby posielali námety a pripomienky. Rozpoètová komisia sa nimi bude zaobera� na svojom najbližšom zasadnutí. Po skonèení diskusie prebehlo hlasovanie.
	(za: 40, proti: 1, zdržali sa: 3)

Uznesenie 17-4/15: AS PriF UK schválil Metodiku tvorby rozpoètu pracovísk PriF UK v roku 2015.

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Dekan PriF UK doc. Trizna informoval, že UK v súèasnosti èaká na finálnu verziu rozpoètu z úrovne ministerstva školstva SR. Na základe poslednej pracovnej verzie je predpoklad, že UK ako celok zaznamená pozitívny nárast financií v porovnaní s minulým rokom. Na tomto náraste sa však 13 fakúlt UK podie¾a rôznou mierou a preto rektor UK plánuje v polovici apríla zvola� kolégium rektora, na ktorom oznámi návrh rozdelenia štátnej dotácie na jednotlivé súèasti UK a následne bude rozpoèet PriF UK predložený na AS PriF UK.

Ïalej dekan informoval o pokraèujúcej rekonštrukcii západnej strany pavilónu CH1, ktorá by mala by� ukonèená v polovici apríla 2015.

V súvislosti s  akreditáciou dekan informoval, že vedúci sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠ SR P. Plavèan bol poverený vypracovaním metodiky na prechod ku novým študijným programom.

Dr. Bodor upozornil na neporiadok na parkovisku oproti stavbe vedeckého parku a požiadal dekana o zabezpeèenie nápravy.

Dr. Ozdín sa informoval, èi by bolo možné predåži� otváraciu dobu vchodu v pavilóne G. Dekan objasnil príèiny, preèo to v súèasnosti možné nie je, nako¾ko by bolo potrebné prija� do pracovného pomeru ïalších 4 vrátnikov.

Bc. Buchta upozornil dekana na problém s príliš vysokým stromom v átriu pavilónu G, ktorý presahuje výšku budovy a naráža do okien. Dekan s¾úbil, že poverí oddelenie prevádzky, aby komunikovalo s úradom životného prostredia a zistilo možnosti výrubu. Doc. F¾aková upozornila, že stromy v átriu pavilóna G nepatria medzi bežné druhy a èi by nestaèilo orezanie niektorých konárov. Dr. Ružièková potvrdila, že ide o gleditšie a vzh¾adom na ich vek je potrebné konzultova� možnosti ich úpravy, resp. výrubu s úradom ŽP. Študenti upozornili aj na stromy v blízkosti prístupovej cesty, ktoré môžu ohrozova� okoloidúcich. Dekan pris¾úbil riešenie tejto problematiky.

Rôzne

Doc. Slaninová informovala o hlavných bodoch zasadnutia Akademického senátu UK, z ktorého vyplynulo, že Univerzitný vedecký park bol inštitucionalizovaný do štatútu UK a stal sa samostatne hospodáriacou súèas�ou UK. Boli schválení ïalší dvaja prorektori, takže UK bude ma� celkovo 8 prorektorov, prièom zatia¾ boli schválené len funkcie, ktoré neboli ešte menovite personalizované. Doc. Slaninová bola zvolená za podpredsedníèku AS UK a Mgr. Horváth za predsedu ubytovacej komisie. Mgr. Horváth informoval, že zatia¾ èo doteraz mohli zo zamestnancov žiada� o ubytovanie len tí, ktorí boli na UK zamestnaní na 100% úväzok, teraz budú môc� o ubytovanie žiada� aj tí, ktorí majú nižší úväzok.

V Bratislave 27. 3. 2015
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníèka AS PriF UK
Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
RNDr. Marianna Kováèová, PhD.
Mgr. Vladimír Bilohušèin
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