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ZÁPISNICA č. 20
z 18. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 13. 4. 2018 o 900 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
	Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení PriF UK za rok 2017
Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PriF UK za rok 2017
Prerokovanie a schválenie rozdelenia štátnej dotácie na PriF UK  na rok 2018
	Prerokovanie a schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2018
	Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
	Rôzne

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 38 členov AS PriF UK a 6 zástupcov Vedenia PriF UK.

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. Program bol jednomyseľne schválený.
								(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)

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

Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení PriF UK za rok 2017 

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil predložený materiál Rozpočet výnosov a nákladov vysokej školy za rok 2017. Doc. Neogrády informoval o priebehu zasadnutia rozpočtovej komisie, ktorej členovia odporúčajú členom AS PriF UK schváliť predložený dokument. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 63-20/18: Akademický senát PriF UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2017, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PriF UK za rok 2017

Doc. Trizna informoval o Výročnej správe PriF UK za rok 2017, ktorú mali členovia AS PriF UK vopred k dispozícii. Doc. Fľaková informovala o priebehu legislatívnej komisie, ktorej členovia nemali k správe žiadne pripomienky a odporúčajú ju schváliť na zasadnutí AS. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 64-20/18: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu fakulty za rok 2017.

Prerokovanie a schválenie rozdelenia štátnej dotácie na PriF UK na rok 2018 

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil predložený materiál a oboznámil členov AS PriF UK so situáciou ako sa na celoslovenskej úrovni vyvíjala tvorba rozpočtu. Rozpočet na vysoké školy zaznamenal nárast na UK viac ako 4.5 mil eur, z toho 840 tisíc pre PriF UK. Na základe štátnej dotácie bol pripravený a predložený návrh rozpočtu. Prerozdelenie financií pre prevádzku a výskum a vývoj urobí vedenie, dotácia na mzdy bude o 12 % vyššia, takže sa podarilo sumu navýšiť nad rámec štandardnej valorizácie, neparametrické pracoviská budú navýšené o 7 % v porovnaní s minulým rokom, fond dekana bude vo výške 3 %, pre pracoviská bude celkovo prerozdelených o 16 % viac. Doc. Neogrády informoval o priebehu rozpočtovej komisie. V návrhu, ktorý prerokovala komisia nebolo ešte navýšenie o 4,5 %, ktoré prišli na fakultu. Predseda komisie položil prodekanovi doc. Blehovi formálnu otázku, či je to v súlade s metodikou PriF UK, na ktorú prodekan kladne odpovedal. Komisia odporučila schválenie predloženého materiálu. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 65-20/18: Akademický senát PriF UK schvaľuje rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2018. 

Prerokovanie a schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2018

Doc. Slaninová vyzvala prítomných na otázky a pripomienky týkajúce sa výnosov a nákladov na rok 2018. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 66-20/18: Akademický senát PriF UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2018, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.


Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Doc. Trizna informoval o plánovaných aktivitách vedenia fakulty. Medzinárodná chemická olympiáda sa uskutoční v polovici júla s čím súvisia určité obmedzenia. Všetky súčasné rekonštrukcie majú charakter dokončovacích prác (do leta by mali byť ukončené) a plán na 2. polrok sa bude odvíjať od finančných možností. Dekan informoval aj o svojom stretnutí so zástupcami študentskej časti AS PriF UK, na ktorom odznelo množstvo nápadov, z ktorých väčšina sa bude postupne realizovať vrátane relaxačných zón. Priblížil situáciu súvisiacu s projektom Akord, ktorý je momentálne jediný bežiaci projekt zo štrukturálnych fondov na Ministerstve školstva. Ďalej informoval o tom, že 54 zamestnancov fakulty s najviac hodnotenými publikáciami dostane odmenu z fondu dekana. 
Doc. Kováčová sa informovala, či je stále aktuálne zavedenie vstupov cez pavilón G. V rámci rekonštrukcie sa počíta s inštaláciou turniketov aj v pavilóne G, aj so zriadením spoločného depozitu na zbierkovú činnosť pre geológov, pričom ponuka platí aj pre iné pracoviská a depozit môže byt spoločný.

Rôzne

Doc. Slaninová informovala o zasadnutí PAS v súvislosti s podnetom na dr. Murína. Diskusiu otvorila otázkou, či niekto má informácie o tom, že dr. Murín vystupuje v mene fakulty. Nikto takýto fakt nepotvrdil. Dekan objasnil stanovisko vedenia v súvislosti v blogom študentky žurnalistiky a vyjadril podozrenie, že z jej infožiadosti unikli jej osobné údaje. 

V Bratislave 13. 4. 2018


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

Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
doc. RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Mgr. Kristína Ormandyová

Zoznam príloh: 	1. 	Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK.
	2. 	Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2017
	3.	Výročná správa fakulty za rok 2017
	4. 	Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2018, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

