Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2017

V roku 2017 sa konalo 5 riadnych zasadnutí AS PriF UK, predsedníctvo AS PriF UK zasadlo
štyrikrát, pedagogická komisia zasadala štyrikrát, rozpočtová komisia zasadala dvakrát a
legislatívna komisia zasadala trikrát.
Prvé riadne zasadnutie AS PriF UK sa konalo 27. 1. 2017. Na tomto zasadnutí AS PriF UK
schválil 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, ktoré boli schválené na zasadnutí, obsahovali
niekoľko zmien týkajúcich sa internacionalizácie doktorandského štúdia na Prírodovedeckej
fakulte. Ďalším bodom programu bolo Schválenie zmeny počtu pracovných miest
zamestnancov fakulty, kde dekan PriF UK doc. Trizna predložil návrh na zníženie počtu
pracovných miest na finančnom oddelení z 8 na 7 a na projektovom centre zo 17 na 16.
Zníženie počtu pracovných miest navrhol v dôsledku zníženého objemu práce na uvedených
oddeleniach a konkrétnych pracovných pozíciách. Návrh týkajúci sa zníženia počtu
pracovných miest projektového centra zdôvodnil klesajúcim počtom projektov.
Na ďalšom zasadnutí 24. 3. 2017 AS PriF UK prerokoval a schválil výročnú správu PriF
UK za rok 2016, ktorej časťou je aj Správa o hospodárení PriF UK za rok 2016. Dekan PriF UK
doc. Trizna informoval o rozdelení štátnej dotácie na PriF UK na rok 2017 v nadväznosti na
dotáciu na UK. Pozornosť venoval aj spôsobu kompenzácie finančných prostriedkov pre
vedeckých pracovníkov. Keďže Metodika delenia štátnej dotácie na PriF UK bola schválená
na tri roky, nebolo nutné ju opätovne prerokovávať. Akademický senát PriF UK schválil
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. Akademický senát PriF UK
ďalej prerokoval a schválil Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy PriF UK na rok
2017. Okrem týchto dôležitých dokumentov bola na zasadnutí predložená a schválená
Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2016 a Správa o činnosti ŠČ AS PriF UK za rok 2016.
Dňa 16. 6. 2017 sa konalo ďalšie zasadnutie AS PriF UK. Na tomto zasadnutí bol
predložený každoročne schvaľovaný dokument Zásady prijímacieho pokračovania pre
bakalársky stupeň štúdia na PriF UK v akademickom roku 2018/2019.
V zimnom semestri AR 2017/2018 sa uskutočnili dve zasadnutia AS PriF UK. Prvé
zasadnutie sa konalo 22. 9. 2017. Zasadnutie sa konalo v tomto skorom termíne z dôvodu

novely Štipendijného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty,
ktorý bol schválený AS PriF UK.
Posledné zasadnutie AS PriF UK v roku 2017 sa konalo 10. 11. 2017. Na tomto
zasadnutí AS PriF UK schválil Zásady prijímacieho konania na doktorandskom stupni štúdia
na PriF UK pre akademický rok 2018/2019. Na zasadnutí bol prerokovaný a schválený aj
návrh dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2018/2019.
Okrem riadnych zasadnutí, PAS PriF UK pripravilo pripomienky k Národnému programu
rozvoja výchovy a vzdelávania (Učiace sa Slovensko) ako súhrn pripomienok Akademickej
obce PriF UK, ktoré boli per rollam schválené v AS PriF UK 12. 4. 2017. Pripomienky boli
predložené v rámci pripomienkového konania Ministerstvu školstva , vedy výskumu a športu
SR.
V roku 2017 AS PriF UK vyhlásil dvakrát voľby do študentskej časti AS PriF UK. Dňa 27.
septembra 2017 prebehli riadne voľby zástupcov do študentskej časti AS PriF UK na funkčné
obdobie od 16. 10. 2017 do 15. 10. 2019 v zmysle Zásad volieb do AS PriF UK. Volieb sa
zúčastnilo 355 študentov PriF UK. Zvolení boli 8 zástupcovia študentov a 2 náhradníci.
Doplňujúce voľby do študentskej časti AS PriF UK na funkčné obdobie od 23. 11. 2017 do 11.
12. 2018 prebehli 22. novembra 2017. Zúčastnilo sa ich 83 študentov a bol zvolený jeden
zástupca študentov do AS PriF UK.
Všetky zápisnice zo zasadnutí AS PriF UK, zasadnutia PAS a jednotlivých komisií, ako aj
zápisnice zo všetkých volieb, sú prístupné na webovom sídle fakulty http://fns.uniba.sk/ofakulte/senat/zapisnice/.
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