Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva AS PriF UK zo dňa 11. 6. 2018


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

Program zasadnutia:

1. Voľba členov Disciplinárnej komisie pre študentov – členovia PAS prediskutovali potrebné náležitosti k piatkovej voľbe disciplinárnej komisie, B. Lehotská pripraví hlasovacie lístky.

2. Kontrola volebných mandátov študentov v AS PriF UK – členovia PAS urobili revíziu končiacich študentov v súvislosti s potrebou vyhlásenia doplňujúcich volieb – v septembri bude potrebné vyhlásiť doplňujúce voľby do AS PriF UK pre 4 študentov s trvaním mandátu do 11. 12. 2018; za končiaceho L. Peňašku je náhradníčkou M. Gešvandtnerová.

3. Vyhlásenie volieb kandidáta na dekana PriF UK – členovia PAS prediskutovali potrebné náležitosti k vyhláseniu volieb kandidáta na dekana PriF UK a pripravili návrh uznesenia k bodu č. 8 programu AS PriF UK nasledovne:

Návrh uznesenia k bodu č. 8 programu zasadnutia AS PriF UK, 15. 6. 2018
1. 	Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby kandidáta na dekana PriF UK na funkčné obdobie 1. 2. 2019 – 31. 1. 2023 s nasledovným harmonogramom:
–	Navrhovanie kandidátov: odo dňa vyhlásenia volieb do 26. 10. 2018 do 12.00 h
–	Návrhy kandidátov na dekana, ich stručných pracovných životopisov a programového prehlásenia budú zverejňované priebežne odo dňa vyhlásenia volieb do 26. 10. 2018, vždy najneskôr do 3 pracovných dní po obdržaní návrhu.  
–	Verejná prezentácia kandidátov na dekana na spoločnom zasadnutí AS PriF UK a Akademickej obce PriF UK: 7. 11. 2018 v čase od 9.00 h v miestnosti CH1-1.
–	Voľby kandidáta na dekana PriF UK: 9. 11. 2018 od 9.00 h na mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK v  miestnosti CH1-1.
2. V zmysle čl. 19 Štatútu PriF UK a čl. 13 Zásad volieb do AS PriF UK majú právo navrhovať kandidáta členovia senátu, prodekani, pracoviská fakulty alebo ostatní členovia Akademickej obce PriF UK petíciou minimálne 30 členov Akademickej obce PriF UK.
3. 	Návrh kandidáta na dekana sa predkladá na formulári schválenom AS PriF UK. Súčasťou návrhu je stručný pracovný životopis a programové prehlásenie, ktoré vypracuje kandidát. Návrh musí obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana PriF UK.
4. Zoznam kandidátov, ich pracovný životopis a programové prehlásenie bude zverejnené na informačnej tabuli AS PriF UK a na internetovej stránke fakulty do 3 pracovných dní po obdržaní kandidatúry.
5. 	Návrh kandidáta na funkciu dekana PriF UK je potrebné v uvedenom termíne doručiť predsedovi volebnej komisie, RNDr. Tiborovi Blažíkovi, PhD. prostredníctvom podateľne na adresu Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK a súčasne aj v elektronickej podobe zaslať na e-mailovú adresu: tibor.blazik@uniba.sk
6. 	Formulár pre navrhovanie kandidátov bude umiestnený na internetovej stránke fakulty pod označením "Voľby dekana PriF UK".
Vyhlásenie a priebeh volieb kandidáta na dekana sa riadia vnútorným predpisom "Zásady volieb do Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave".
4. Členovia PAS prediskutovali pravidlá pre priebeh volieb:
	Právo navrhovať kandidáta na dekana majú členovia AS PriF UK, prodekani, pracoviská fakulty alebo ostatní členovia AO PriF UK petíciou minimálne 30 členov AO PriF UK.
	AS PriF UK má aktuálne 51 členov, z toho 17 študentov.
	Na voľbu dekana je potrebná prítomnosť 3/5 členov senátu, teda 31 členov.

Jeden kandidát – v prvom kole je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov senátu (26 členov), v druhom kole nadpolovičná väčšina prítomných členov senátu.
Viac kandidátov – v prvom kole je potrebná 3/5 väčšina prítomných členov, v druhom kole dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov potrebujú 3/5 väčšinu prítomných členov, v ďalších kolách stačí nadpolovičná väčšina prítomných členov.


Zapísala: Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
V Bratislave 11. 6. 2018

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




