Zápisnica zo zasadnutia 
PAS PriF UK
dňa 26. 1. 2017 o 15,00 hod. v CH2-316

Prítomní: R. Fľaková, P. Neogrády, E. Viglašová, V. Bilohuščin, T. Blažík
Ospravedlnení: M. Slaninová, V. Slavík, B. Lehotská

Dňa 26. 1. 2017 sa konalo zasadnutie predsedníctva AS PriF UK (ďalej aj „PAS“).
Program zasadnutia:
Závery vyplývajúce zo zasadnutia Pedagogickej komisie.
Návrh dekana fakulty na schválenie zmeny počtu pracovných miest zamestnancov fakulty.
	Aktuálny stav členov AS PriF UK a komisií.
	Rôzne

	Prítomní členovia PAS zhodnotili priebeh zasadnutia pedagogickej komisie, ktoré sa uskutočnilo 23. 1. 2017, a na ktorom boli prerokované predložené dokumenty - Zásady prijímacieho pokračovania PriF UK na magisterskom stupni štúdia pre akademický rok 2017/2018 a Zásady prijímacieho konania pre doktorandské študijné programy na PriF UK pre akademický rok 2017/2018. V zmysle rokovania pedagogickej komisie prodekanka Kollárová zaslala opravený materiál. E. Viglašová informovala o riešení podnetu študentov k pedagogickým metódam prof. Tolmáčiho. Na pedagogickej komisii boli riešené aj sťažnosti študentov na nedostatok vypísaných termínov. O priebehu pedagogickej komisie bude podrobne informovať členov senátu V. Slavík na zasadnutí senátu.
	R. Fľaková informovala o priebehu zasadnutia Legislatívnej komisie AS PriF UK, ktoré sa uskutočnilo 23. 1. 2017. Na komisii bol prerokovaný návrh dekana fakulty M. Triznu na „schválenie zmeny počtu pracovných miest zamestnancov fakulty“ a odporučené doplniť písomné zdôvodnenie tohto návrhu. Toto zdôvodnenie bolo doručené predsedníčke senátu 26. 1. 2017 formou mailovej komunikácie. Členovia PAS konštatovali, že v budúcnosti je potrebné dodržiavať ustanovenia rokovacieho poriadku AS PriF UK týkajúce sa časovej lehoty dodania materiálov do senátu. Na rokovaní PAS bol diskutovaný aj súlad predloženého návrhu s legislatívnymi predpismi. Následne PAS prijalo dve uznesenia:

	Návrh dekana na schválenie zmeny počtu pracovných miest zamestnancov fakulty je v súlade s Organizačným poriadkom Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, čl. 28a, kde v bode 5 je uvedené, že "v odôvodnených prípadoch môže dekan fakulty predložiť na schválenie do akademického senátu fakulty návrh na zmenu počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte aj v období pred vypracovaním výročnej správy fakulty. 

Vzhľadom na to, že zdôvodnenie návrhu zo strany predkladateľa bolo zaslané v deň rokovania PAS a neboli dodržané termíny vyplývajúce z Rokovacieho poriadku AS PriF UK, je možné o tomto bode rokovať pokiaľ jeho zaradenie do programu schváli plénum AS PriF UK.
	PAS schválil program 12. riadneho zasadnutie AS PriF UK, ktoré sa uskutoční 27. 1. 2016 o 9 hod. v posluchárni CH1-3 s výnimkou bodu 6:
	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
	V nadväznosti na výsledky riadnych a doplňujúcich volieb do ŠČ AS PriF UK a na skutočnosť, že na dvoch pracoviskách PriF UK nastala zmena zástupcov pracoviska v AS PriF UK, členovia PAS urobili revíziu a aktualizáciu členov AS PriF UK. Tajomníčka senátu skompletizovala zoznam členov ŠČ AS PriF UK (Príloha 1). V zamestnaneckej časti AS PriF UK sú dvaja noví členovia - RNDr. Jana Ščevková, PhD. od 25. 10. 2016 (nahradila Jána Miškovica) a RNDr. Andrea Vojs Staňová, PhD. od 2. 5. 2016 (nahradila Róberta Bodora). Taktiež boli aktualizované komisie AS PriF UK (Príloha 2).
V bode rôzne informovala predsedníčka senátu o zasadaní Predsedníctva AS UK.



Zapísala: Renáta Fľaková

V Bratislave 26. 1. 2017

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK


Príloha 1
Aktuálny zoznam členov ŠČ AS PriF UK


Príloha 2
Členovia jednotlivých komisií AS PriF UK


