
Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2018 

 

V roku 2018 sa konalo 5 riadnych zasadnutí AS PriF UK, predsedníctvo AS PriF UK zasadlo 

päťkrát, pedagogická komisia zasadala trikrát, rozpočtová komisia zasadala trikrát a legislatívna 

komisia zasadala trikrát.  

 Prvé riadne zasadnutie AS PriF UK sa konalo 16. 2. 2018. Na tomto zasadnutí AS PriF UK 

schválil  Zásady prijímacieho konania na magisterskom stupni štúdia na PriF UK pre akademický rok 

2018/2019. Ďalším bodom programu bolo Schválenie  Správy o činnosti AS PriF UK za rok 2017. 

 Na ďalšom zasadnutí 13. 04. 2018 AS PriF UK prerokoval a schválil výročnú správu PriFUK za 

rok 2017, ktorej časťou je aj Správa o hospodárení PriF UK za rok 2017. Dekan PriF UK doc. Trizna 

informoval o rozdelení štátnej dotácie na PriF UK na rok 2018 v nadväznosti na dotáciu na UK. 

Rozpočet na vysoké školy zaznamenal nárast na UK viac ako 4.5 mil eur, z toho 840 tisíc pre PriF UK. 

Dotácia na mzdy bola o 12 % vyššia, takže sa podarilo sumu navýšiť nad rámec štandardnej 

valorizácie a neparametrické pracoviská boli navýšené o 7 % v porovnaní s minulým rokom. 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 2018 

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.  

 Dňa 15. 6. 2018 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 2019/2020. Bola predstavená a schválená aj novela Štipendijného 

poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. Ďalším bodom bolo 

Schválenie dodatku  Organizačného poriadku PriF UK. Dôvodom bol vznik nového pracoviska 

Laboratórium pokročilých materiálov. Je to vedecké pracovisko, ktoré vzniklo na základe projektu 

10701 – LAMatCU – H2020-WIDESPREAD-2016-2017/H2020-WIDESPREAD-03-2017-ERAChairs. 

Vzhľadom ku ukončeniu štúdia členov Disciplinárnej komisie fakulty pre študentov PriF UK, bola 

zvolená nová komisia. V súlade s pravidlami volieb Akademický senát PriF UK vyhlásil voľby kandidáta 

na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 s nasledovným harmonogramom: Navrhovanie 

kandidátov: odo dňa vyhlásenia volieb 15. 6. 2018 do 26. 10. 2018 do 12.00 h. Návrhy kandidátov na 

dekana boli zverejňované priebežne odo dňa vyhlásenia volieb 15. 6. 2018 do 26. 10. 2018. Verejná 

prezentácia kandidáta na dekana bola schválená na 7. 11. 2018 v čase od 13.00 h v miestnosti CH1-1. 

Voľby kandidáta na dekana PriF UK boli stanovené na 9. 11. 2018.  Keďže návrh kandidáta na dekana 

sa predkladá na formulári schválenom AS PriF UK, zároveň senát schválil formulár pre navrhovanie 



kandidátov na funkciu dekana PriF UK. Zároveň bola doplnená volebná a mandátová komisia pre 

voľby kandidáta na dekana PriF UK na obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 

 V zimnom semestri AR 2017/2018 sa uskutočnili dve zasadnutia AS PriF UK. Prvé zasadnutie 

sa konalo 28. 9. 2018. Na tomto zasadnutí AS PriF UK schválil návrh dekana o výške školného a 

vybraných poplatkoch v akademickom roku 2019/2020. Vzhľadom ku končiacemu funkčnému 

obdobiu AS PriF UK boli vyhlásené voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2022 a 

voľby do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2020.  

 Posledné zasadnutie AS PriF UK sa bude konať 9. 11. 2018. Na tomto zasadnutí AS PriF UK 

bude schválený dodatok č. 2.  k Zásadám volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave. Vzhľadom ku niektorým nezrovnalostiam rokovacieho poriadku 

a štatútu bude predložený  aktualizovaný Rokovací poriadok Akademického senátu Prírodovedeckej  

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Keďže to bude posledné zasadnutie senátu v súčasnom 

zložení, bude na zasadnutí prerokovaná aj Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2018.  

 

V roku 2018 AS PriF UK vyhlásil voľby do študentskej časti AS PriF UK, do študentskej časti AS UK  a do 

Študentskej rady vysokých škôl. Dňa 3. októbra prebehli všetky voľby zástupcov v zmysle Zásad volieb 

do AS PriF UK, AS UK a ŠRVŠ.  

AS PriF UK vyhlásil voľby dekana na obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023. 

Vzhľadom ku končiacemu funkčnému obdobiu AS PriF UK boli vyhlásené voľby do zamestnaneckej 

časti AS PriF UK na obdobie 2018-2022 a voľby do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2020.  

 

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/. 

 

Bratislava, 31. 10. 2018  

 

 

doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD. 

Predsedníčka AS PriF UK 


