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ZÁPISNICA č. 8
zo 7. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 13. 11. 2015 o 900 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
	Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch 
v akademickom roku 2016/2017
	Prerokovanie metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK
	Vytvorenie nového pracovného miesta – administratívny pracovník (referent),
 tajomník RVŠ
	Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
	Vyhlásenie výsledkov riadnych volieb do AS UK, do ŠČ AS PriF UK, voľba 
zástupcov ŠČ v Predsedníctve AS PriF UK a vyhlásenie doplňujúcich volieb do 
ŠČ AS PriF UK
	Rôzne


Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 38 členov AS 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 a s doplnením bodu 6 do programu zasadnutia. Upravený program bol jednomyseľne schválený.
								(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)

Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
dr. Lehotská, dr. Kováčová, dr. Viglašová
(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3)

Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2016/2017

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil dokument, ktorým sa stanovuje výška školného a vybraných poplatkov, spojených so štúdiom na PriF UK v akademickom roku 2016/2017 a skonštatoval, že v porovnaní so súčasným akademickým rokom, nedošlo v súvislosti s výškou školného a poplatkov k žiadnym zmenách. Následne predseda pedagogickej komisie doc. Slavík a predseda rozpočtovej komisie doc. Neogrády stručne zhrnuli priebeh rokovania k tejto problematike v rámci zasadnutia členov komisií 11. 11. 2015. Členovia AS PriF UK nemali k predloženému materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 27-8/15: Akademický senát PriF UK schváľuje Výšku školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017.




Prerokovanie metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK

Dekan PriF UK doc. Trizna oboznámil prítomných, že v rámci pripravovanej metodiky delenia štátnej dotácie na PriF UK má záujem nasmerovať pracoviská k zvyšovaniu kvality publikačných výstupov tak, aby v rámci komplexnej akreditácie v roku 2020 nemali problémy s dokladovaním výstupov. Na úrovni vedenia fakulty do konca novembra 2015 zosumarizuje návrhy a pripomienky, ktoré obdržal, resp. ešte obdrží od vedúcich pracovísk, príp. zástupcov sekcií a návrh metodiky predloží na kolégiu dekana a následne Akademickému senátu PriF UK na schválenie. Doc. Neogrády informoval o diskusii k tejto problematike, ktorá prebehla na zasadnutí rozpočtovej komisie 11. 11. 2015. Prof. Kováč informoval, že táto problematika sa rieši aj na úrovni UK, kde prebehlo už niekoľko seminárov. Prebehla diskusia o tom, ktorý parameter najviac odráža kvalitu publikácie, či je to Impact faktor, alebo množstvo citácií vyjadrené napr. prostredníctvom Hirschovho indexu, alebo rating časopisov vo WoS. 

Vytvorenie nového pracovného miesta – administratívny pracovník (referent), tajomník RVŠ

Dekan PriF UK doc. Trizna informoval, že v súvislosti so zvolením doc. Putalu za predsedu Rady vysokých škôl, je potrebné na fakulte vytvoriť nové pracovné miesto referenta – tajomníka RVŠ. V rámci organizačného členenia PriF UK bude toto miesto vytvorené priamo na dekanáte a bude financované účelovo viazanými prostriedkami priamo z MŠ SR. Doc. Slaninová informovala o priebehu rokovania legislatívnej komisie, ktorá sa uskutočnila 11. 11. 2015 a odporučila členom AS PriF UK prijať predložený návrh formou uznesenia. Členovia AS PriF UK nemali k predloženému návrhu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie. 
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 28-8/15: Akademický senát PriF UK schváľuje návrh dekana PriF UK na vytvorenie nového pracovného miesta – administratívny pracovník (referent), tajomník RVŠ. Pracovné miesto vznikne od 1.1.2016, bude na dobu určitú do 31.12.2019.

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Dekan PriF UK doc. Trizna informoval členov AS PriF UK o problémoch, ktoré vznikli pri financovaní ďalšej fázy plánovanej rekonštrukcie pavilónu B1 a postupe ich riešenia na úrovni MŠ SR. Na úrovni UK rieši situáciu súvisiacu s ukončením výstavby Univerzitného vedeckého parku a možnosťami financovania prekleňovacieho obdobia. Ďalej informoval, že PriF UK sa zapojila do celoslovenskej akcie Minierazmus, v rámci ktorej príde na našu fakultu skupina stredoškolákov, ktorí sa budú v priebehu 3 dní zúčastňovať výučby ako pozorovatelia. Táto akcia nám otvára priestor pre propagáciu PriF UK a získanie budúcich študentov. 

V rámci otázok na vedenie sa dr. Viglašová informovala, prečo sa tento rok neuskutočnila súťaž AMAVET v priestoroch PriF UK, ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch. Doc. Trizna objasnil situáciu, že nakoľko spoluorganizátorom súťaže je CVTI, uskutočnila sa tento rok celoštátna prehliadka projektov v nových priestoroch CVTI. PriF UK sa na tomto podujatí podieľala obdobne ako v minulých rokoch vymenovaním komisie, hodnotením projektov, ako aj udelením cien dekana PriF UK.


Vyhlásenie výsledkov riadnych volieb do AS UK, do ŠČ AS PriF UK, voľba 
zástupcov ŠČ v Predsedníctve AS PriF UK a vyhlásenie doplňujúcich volieb do 
ŠČ AS PriF UK

Predseda volebnej a mandátovej komisie dr. Blažík informoval o priebehu volieb, ktoré sa uskutočnili 30. 9. 2015. Za zástupcov PriF UK v AS UK boli zvolení doc. Falťan, doc. Putala, doc. Slaninová, Mgr. Karlík a RNDr. Viglašová. Do študentskej časti AS PriF UK boli zvolení V. Bilohučšin, M. Lukáč, K. Martikánová, T. Peňaška, V. Przybyla, R. Trembáč a A. Vašková. 

Následne prebehli voľby zástupcov ŠČ do Predsedníctva AS PriF UK. Za kandidáta na druhého podpredsedu AS PriF UK z členov ŠČ AS PriF UK bola navrhnutá RNDr. Eva Viglašová a za člena Predsedníctva AS PriF UK z členov ŠČ AS PriF UK bol navrhnutý Mgr. Vladimír Bilohuščin.

Prebehli tajné voľby s nasledovným výsledkom:
Hlasovanie č. 1 (voľba druhého podpredsedu AS PriF UK z členov ŠČ AS PriF UK): 		za: 11 hlasov,         proti: 0 hlasov,       zdržal sa: 1 hlas
Hlasovanie č. 2 (voľba člena Predsedníctva AS PriF UK z členov ŠČ AS PriF UK): 	
	za: 12 hlasov,         proti: 0 hlasov,       zdržal sa: 0 hlas
Na hlasovaniach sa zúčastnilo celkovo 12 prítomných členov ŠČ AS PriF UK.

Uznesenie 29-8/15: ŠČ AS PriF UK zvolila za druhého podpredsedu AS PriF UK RNDr. Evu Viglašovú a za člena Predsedníctva AS PriF UK Mgr. Vladimíra Bilohuščina.

Nakoľko počet študentov v AS PriF UK po voľbách, ktoré sa uskutočnili 30. 9. 2015, nedosiahol polovicu počtu členov zamestnaneckej časti AS PriF UK, bolo potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby. Tieto sa uskutočnia 9. 12. 2015. Návrhy kandidátov je možné posielať v termíne od 13. 11. 2015 do 2. 12. 2015 (najneskôr do 9.00 h).

Uznesenie 30-8/15:  AS PriF UK vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti AS PriF UK na 1 miesto na funkčné obdobie od 10. 12. 2015 do 11. 12. 2016 a 1 miesto na funkčné obdobie od 10. 12. 2015 do 15. 10. 2017.

Bola schválená volebná a mandátová komisia, ktorá bude pracovať v zložení: predseda – RNDr. Tibor Blažík, PhD., členovia – RNDr. Pavel Beracko, PhD., Mgr. Lukáš Karlík, Martin Lukáč, Mgr. Ján Miškovic, Mgr. Lucia Olexová, PhD., Mgr. Lukáš Pašteka, Mgr. Vojtěch Przybyla a RNDr. Eva Viglašová.	

Rôzne

V bode rôzne prebehla krátka diskusia súvisiaca s otázkami študentov k akreditácii študijného programu Medicínska biológia a konaniu bakalárskych štátnych skúšok v učiteľských kombináciách. Vzhľadom k neprítomnosti členov vedenia fakulty im bolo odporučené obrátiť sa v tejto  záležitosti na pani profesorku Kollárovú prodekanku pre Bc. a Mgr. štúdium.

V Bratislave 13. 11. 2015
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK
Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Mgr. Marianna Kováčová, PhD.
RNDr. Eva Viglašová

Zoznam príloh: 	1. 	Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK
	2. 	Príloha č. 4 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta – Výška školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2016/2017



