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ZÁPISNICA č. 6
z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 22. 5. 2015 o 900 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
Otvorenie
	Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
	Schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2015
	Schválenie návrhu na zmenu počtu pracovných miest finančného oddelenia, referátu pokladne
	Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2014

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
	Rôzne
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 40 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 a s doplnením bodu 5 do programu zasadnutia, o ktoré požiadal dekan PriF UK. 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. V. Bilohuščin
(za: 37, proti: 0, zdržali sa: 3)

Schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2015 

Dekan PRiF UK doc. Trizna priblížil situáciu, ktorá predchádzala schváleniu rozpočtu UK. PriF UK patrila k fakultám, ktoré vykazovali nárast v rozpočte. Reálne PriF UK zaznamenala nárast o 1,9 %. Vzhľadom na to, že nárast miezd je 2 % a mzdy predstavujú 80 % rozpočtu, celkove dostaneme cca o 0,1 % menej ako vlani. Ďalej informoval, že vedúci pracovísk boli oboznámení s tým, že náš súčasný výkon vzhľadom na počet tvorivých pracovníkov nie je porovnateľný z hľadiska výkonu pracovníkov v rámci UK a bude potrebné urobiť opatrenia v riadiacej sfére, aby výkon PriF UK bol adekvátny počtu 475 vysokoškolských pracovníkov. Aby náš podiel v rámci UK neklesol je potrebné ročne vyprodukovať minimálne 400 vedeckých štúdií v registrovaných databázach. Zavedenie kategórií ADM a ADN do hodnotenia publikácií ukázalo, že síce z 1 milióna eur získala UK 960 tisíc, ale vo vnútri UK naša fakulta nie je schopná držať krok s lekárskymi fakultami. V roku 2015 tak fakulta bude hospodáriť so sumou 15 035 192 €. Dekan predstavil rozpočet, v ktorom sa vnútornou reštrukturalizáciou podarilo získať ďalšie 3 % na mzdy, ale tie už budú rozdeľované podľa výkonnosti pracovísk. Upozornil aj na možnosť materiálneho vybavenia pracovísk, ktoré sa objavilo v nápočtoch v závislosti od veľkosti pracoviska a peniaze sú určené na zlepšenie pracovných podmienok na pracoviskách. Z hľadiska vyčlenenia finančných prostriedkov na doktorandov je rok 2015 posledným, kedy sú v rozpočte účelovo viazané financie na doktorandov – štipendiá dostávame priamo z Ministerstva školstva a sú menovite vyplácané. Ostatní doktorandi sú financovaní zo zdrojov fakulty, ktoré fakulta získa za vedecký výkon. Do rozpočtov pracovísk je zahrnuté aj financovanie dávok, ktoré pracovisko nevie plánovať, ale musí ich vynaložiť – odchodné, odstupné, odmeny pri jubileách a pod. Pre rok 2015 bude z mimokatedrových zdrojov financované odstupné a odchodné. Z rozpočtu katedier bude naďalej financovaná odmena pri dosiahnutí 50 rokov. Do budúcnosti bude snaha, aby celý tento balík bol financovaný samostatne. V súvislosti s motivačnými odborovými štipendiami dekan informoval, že sa zvýši počet študentov, ktorí pocítia efekt, že si vybrali naše odbory z 15 na 25 %. V rozpočte UK je vytvorená rezerva 360 000 na doktorandské štúdium. Predseda rozpočtovej komisie doc. Neogrády informoval prítomných o priebehu zasadnutia rozpočtovej komisie a skonštatoval, že rozpočtová komisia odporúča členom AS PriF UK prijať návrh rozpočtu na rok 2015 v predloženom znení. Následne prebehlo hlasovanie.
(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 21-6/15: Akademický senát PriF UK schválil Rozpočet PriF UK na rok 2015.

Schválenie návrhu na zmenu počtu pracovných miest finančného oddelenia, referátu pokladne

Dekan objasnil dve dejové línie, ktoré ho motivovali k predloženiu návrhu na schválenie zmeny počtu pracovných miest Akademickým senátom PriF UK. Jednou bol prípad z roku 2005, kedy technická pracovníčka z nemenovanej katedry dostala výpoveď a následne sa obrátila na súd. Súdna dohra tohto prípadu pretrváva do súčasnosti a on, ako súčasný dekan bol vyzvaný, aby predložil doklady, že štrukturálnu zmenu schválil kompetentný orgán. Druhým aspektom bol jeho aktuálny záujem znížiť počet pracovníkov na finančnom oddelení, konkrétne na referáte pokladne. Na jednej strane má dekan plnú moc zastupovať fakultu v pracovno-právnych vzťahoch, na druhej strane podľa platnej legislatívy má zmeny štruktúry a počtu zamestnancov schvaľovať kompetentný orgán. Na základe informácií z iných fakúlt naplnenie litery zákona sa v tomto smere realizuje na jednotlivých fakultách rôznym spôsobom. Na PriF UK zatiaľ nemáme systematické riešenie, akým spôsobom by mal AS PriF UK tieto štrukturálne zmeny schvaľovať. Je viacero možností, ktoré vyplynuli z rokovaní Legislatívnej komisie AS PriF UK, o priebehu ktorých informovala doc. Fľaková. V súčasnosti nemáme v materiáloch zakotvený ani aktuálny stav, od ktorého by sa následne odvíjali zmeny počtu a štruktúry zamestnancov. Nasledovala diskusia o tom, aké zmeny, v akom rozsahu a ako často by mal AS PriF UK schvaľovať, aký je zámer vedenia v tomto smere do budúcnosti a kto by mal rozhodovať o zmenách v počte a štruktúre pracovných miest na parametrických a neparametrických pracoviskách. Po diskusii nasledovalo hlasovanie o návrhu uznesenia, ktoré predložil dekan fakulty na „zmenu počtu pracovníkov dekanátu, finančného oddelenia, referátu pokladne tak, že od 1. 6. 2015 bude na referáte pokladne len 1 pracovníčka“.
(za: 14, proti: 7, zdržali sa: 19)

Uznesenie 22-6/15: Akademický senát PriF UK neschválil navrhované uznesenie o zmene počtu pracovných miest finančného oddelenia, referátu pokladne.

Následne dekan navrhol, aby AS PriF UK hlasoval o 2. návrhu legislatívnej komisie v zmysle „AS PriF UK odporúča pripraviť návrh zmien Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, ktoré zadefinujú spôsob schvaľovania počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov na fakulte a v rámci toho odporúča pre neparametrické pracoviská schvaľovať aktuálne zmeny počtu pracovných miest na návrh dekana v akademickom senáte fakulty.“ Členovia AS PriF UK vyjadrili súhlasné stanovisko k tomuto návrhu.
Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2014

Mgr. V. Bilohuščin predniesol správu o činnosti ŠČ AS PriF UK, pričom vyzdvihol najvýznamnejšie podujatia organizované v minulom roku. Do budúcnosti je návrh, aby sa správa študentskej časti AS včlenila do celkovej záverečnej správy o činnosti AS PriF UK. Následne prebehlo hlasovanie.
(za: 40, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 23-6/15: AS PriF UK schválil Správu o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2014.

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Ján Kratochvíla sa obrátil na prodekanku Kollárovú s otázkou, prečo má Katedra biochémie požiadavku na skoršie odovzdanie bakalárskych prác, keď oficiálny termín odovzdania bakalárskych prác pre celú fakultu je 25. 5. Po krátkej diskusii na túto tému prof. Kollárová uistila študentov, že študenti, nebudú mať problém, ak odovzdajú bakalárske práce v termíne do 25. 5. Viacerí vyjadrili názor, že do budúcnosti nie je vhodné, aby katedry menili oficiálny termín odovzdania záverečných prác. 

Doc. Slaninová informovala o tom, že na katedre genetiky sa viackrát vyskytli problémy s AISom a študenti sa nevedeli zapísať na skúšku. Chcela vedieť, či sa obdobné problémy vyskytli aj na iných katedrách. Z diskusie vyplynul záver, že pokiaľ sa vyskytnú problémy s AISom, treba ich riešiť s pani Rybárovou. Prof. Kollárová povedala, že sa na to tiež pozrie.

Rôzne

K bodu rôzne neboli žiadne otázky ani komentáre.


V Bratislave 22. 5. 2015
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK
Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Mgr. Vladimír Bilohuščin
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