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ZÁPISNICA č. 22
z 20. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 28. 9. 2018 o 900 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
	Schválenie návrhu dekana fakulty na člena Vedeckej rady PriF UK
	Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2019/2020
Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2022
	Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2020
	Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
	Rôzne

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 36 členov AS PriF UK a 4 zástupcovia 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: 36, proti: 0, zdržali sa: 0)

Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
dr. Hanajík, doc. Fľaková, Vrábel.
(za: 33, proti: 0, zdržali sa: 3)

Schválenie návrhu dekana fakulty na člena Vedeckej rady PriF UK 

Dekan PriF UK doc. Trizna predložil prítomným návrh na odvolanie člena Vedeckej rady PriF UK - doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. a návrh na schválenie nového externého člena Vedeckej rady PriF UK - doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD. Dekan vysvetlil dôvody návrhu nového externého člena Vedeckej rady PriF UK, ktorý by mal nahradiť pôvodného  externého člena doc. Rapanta, ktorý sa stal zamestnancom fakulty od 1. 9. 2018 a teda prestal byť externým členom. Funkčné obdobie člena vedeckej rady je štvorročné. Členovia AS PriF UK nemali k návrhu žiadne otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie. 

V súlade s platnými predpismi prebehli tajné voľby s nasledovným výsledkom:
Hlasovanie č. 1:  
	odvolanie člena Vedeckej rady PriF UK doc. RNDr. Stanislava Rapanta, DrSc.
	celkový počet vydaných volebných lístkov: 36, z toho 31 platných a 5 neplatných

(za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0)
Hlasovanie č. 2:  
	schválenie člena Vedeckej rady PriF UK doc. PaedDr. Pavla Prokopa, PhD.
	celkový počet vydaných volebných lístkov: 35, z toho 31 platných a 4 neplatné

(za: 31, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 75-22/18: Akademický senát PriF UK  odvolal člena Vedeckej rady PriF UK doc. RNDr. Stanislava Rapanta, DrSc.

Uznesenie 76-22/18: Za člena Vedeckej rady PriF UK bol Akademickým senátom PriF UK  bol zvolený doc. PaedDr. Pavol Prokop, PhD. na funkčné obdobie s účinnosťou od 28. 9. 2018 do 27. 9. 2022.

Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2019/2020

Dekan PriF UK doc. Trizna predstavil predložený materiál a vysvetlil, že nedochádza k zmenám vo výške poplatkov v porovnaní s minulým rokom. Uvedený materiál bol prerokovaný na spoločnom zasadnutí rozpočtovej komisie a pedagogickej komisie. Predseda pedagogickej komisie doc. Slavík informoval o priebehu komisií, 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: 33, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 77-22/18: Akademický senát PriF UK schvaľuje návrh dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2019/2020.

Vyhlásenie volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2022

Doc. Slaninová predložila dokument schválený v PAS, ktorý sa týka vyhlásenia volieb do zamestnaneckej časti AS PriF UK. Napriek tomu, že na vyhlásenie volieb do senátu postačuje rozhodnutie PAS, predsedníčka senátu navrhla tento dokument aj schváliť v senáte. Zároveň predložila formulár "Zápisnica o priebehu a výsledku volieb zástupcu pracoviska do AS PriF UK na volebné obdobie 2018 – 2022". Členovia AS PriF UK nemali k materiálom žiadne pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 78-22/18: Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti AS PriF UK v zmysle schváleného dokumentu.

Uznesenie 79-23/18: Akademický senát PriF UK schvaľuje formulár "Zápisnica o priebehu a výsledku volieb zástupcu pracoviska do AS PriF UK na volebné obdobie 2018 – 2022".

Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS PriF UK na obdobie 2018-2020

Doc. Slaninová predložila dokument schválený v PAS, ktorý sa týka vyhlásenia volieb do študentskej časti AS PriF UK. Napriek tomu, že na vyhlásenie volieb do senátu postačuje rozhodnutie PAS, predsedníčka senátu navrhla tento dokument aj schváliť v senáte. Členovia AS PriF UK nemali k materiálom žiadne pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0)

Uznesenie 80-23/18: Akademický senát PriF UK vyhlasuje voľby do študentskej časti AS PriF UK v zmysle schváleného dokumentu.

Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK

Doc. Trizna informoval o projekte ACORD, o oprave sociálnych zariadení v pavilóne G, o rekonštrukcii spŕch v pavilónoch PriF UK s možným využitím pre zamestnancov fakulty – cyklistov. Dekan fakulty taktiež informoval o počtoch prijatých študentov, o plánovanej účasti na Noci výskumníkov a na veľtrhu vzdelávania v ČR. Dr. Ozdín sa informoval na možné zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov.

Rôzne

Dr. Ozdín sa informoval na možnosti umývania fakultných áut v areáli fakulty. Dr. Blažík pripomenul doplňujúce voľby do ŠC AS PriF UK 3. 10. 2018. Doc. Slaninová pripomenula voľby kandidáta na dekana PriF UK, ktoré sa uskutočnia 9. 11. 2018 a na webovom sídle fakulty sú priebežne zverejňované kandidatúry. Taktiež uviedla, že je plánovaný riadny senát, na ktorom by sa mali schváliť dodatky k Rokovaciemu poriadku AS PriF UK a Zásadám volieb do AS PriF UK.
Dekan fakulty doc. Trizna poďakoval predsedníčke a členom senátu za dobrú spoluprácu počas jeho pôsobenia vo funkcii. 

V Bratislave 28. 9. 2018
doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.
predsedníčka AS PriF UK

Návrhová komisia:
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Mgr. Peter Hanajík, PhD.
Julián Vrábel
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