ZÁPISNICA č. 3
z 3. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 12. 4. 2019 o 900 hodine v CH1-3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Program:
1. Otvorenie.
2. Schválenie programu zasadnutia.
3. Voľba návrhovej komisie.
4. Správa o hospodárení PriF UK za rok 2018.
5. Výročná správa PriF UK za rok 2018.
6. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2019.
7. Rozpočet PriF UK na rok 2019.
8. Prerokovanie nových študijných programov.
9. Voľba zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie od 1. 6. 2019
do 31. 5. 2023.
10. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK.
11. Rôzne.
Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 38 členov AS PriF UK a 6 zástupcov Vedenia
PriF UK.
Priebeh rokovania:
1. Otvorenie: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády privítal prítomných.
2. Schválenie programu zasadnutia: Predseda AS PriF UK doc. Neogrády oboznámil
plénum AS PriF UK s programom zasadnutia. Program bol jednomyseľne schválený.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)
3. Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:
Dr. B. Lehotská, Dr. R. Švubová, Mgr. G. Stehlíková
(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3)
Uznesenie 03-19/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení
Dr. B. Lehotská, Dr. R. Švubová a Mgr. Gabriela Stehlíková.
4. Prerokovanie a schválenie Správy o hospodárení PriF UK za rok 2018
Tajomníčka PriF UK Ing. B. Rajnáková predstavila plénu dokument „Správa
o hospodárení Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za rok 2018“ a informovala
o výsledkoch hospodárenia PriF UK za rok 2018. Predseda rozpočtovej komisie doc.
M. Galamboš informoval o priebehu zasadnutia rozpočtovej komisie, ktorá predložený
dokument prerokovala a ktorej členovia odporúčajú AS PriF UK predložený dokument
schváliť. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani pripomienky, takže
prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)
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Uznesenie 03-19/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Správu o hospodárení
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za rok 2018 a Rozpočet výnosov a nákladov
verejnej vysokej školy na rok 2018, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave.
5. Prerokovanie a schválenie Výročnej správy PriF UK za rok 2018
Prodekan doc. B. Bleha informoval o Výročnej správe PriF UK za rok 2018, ktorú mali
členovia AS PriF UK vopred k dispozícii. Doc. M. Galamboš informoval o priebehu
rozpočtovej komisie, ktorá predloženú správu prerokovala a jej členovia nemali k nej
žiadne pripomienky a odporúčajú ju schváliť na zasadnutí AS PriF UK. Písomnou formou
prišli pripomienky od Dr. Olexovej, ktorej precízne prečítanie a korekcie predmetného
dokumentu vyzdvihol na zasadnutí Rozpočtovej komisie aj na zasadnutí AS PriF UK
prodekan doc. B. Bleha. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne otázky ani
pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 03-19/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu fakulty za
rok 2018.
6. Prerokovanie a schválenie rozdelenia štátnej dotácie na PriF UK na rok 2019
Dekan PriF UK prof. P. Fedor predstavil predložené materiály a oboznámil členov AS PriF
UK so situáciou ako sa na celoslovenskej úrovni vyvíjala tvorba rozpočtu. Zhrnul
nepotešujúce informácie o nečakanom poklese výšky dotácie, ktoré odzneli na viacerých
fórach (zasadnutie Kolégia dekana, sekcií PriF UK, či Rozpočtovej komisie). Rozoberal
dôvody, ktoré viedli k takejto deľbe štátnej dotácie a o dopadoch na rozpočet PriF UK na
rok 2019. Pre rok 2019 zaznamenala PriF UK pokles v nápočte v porovnaní
s predchádzajúcim rokom. V rámci princípu solidarity, ktorý je súčasťou metodiky delenia
štátnej dotácie na UP dostane PriF UK z Fondu solidarity UK príspevok cca. 30 000 eur,
ktorým sa koriguje dotácia pre fakultu tak, aby neklesla pod 97 % predchádzajúceho roku.
Pre ilustráciu dekan fakulty uviedol, že od založenia Fondu solidarity tam PriF UK prispela
sumou 830 000 eur a najviac odkázanou na solidaritu iných bola doposiaľ FTVŠ, ktorá
vyčerpala spolu 1 400 000 eur. Dekan fakulty tiež rozobral dôvody neočakávanej nižšej
štátnej dotácie pre PriF UK. Aj keď stúpla publikačná činnosť pracovníkov fakulty
v priemere o 2 %, došlo k výraznému kvalitatívnemu poklesu vyprodukovaných vedeckých
štúdii (t.j. menej Q1 a Q2 publikácií). Taktiež sme o 36 % klesli v projektovej činnosti. To
je však spôsobené z časti aj projektom za 15 + 10 mil eur, ktorý získala Trenčianska
Univerzita, čím sa citeľne zvýšil podiel TU z časti štátnej dotácie, určenej na granty, čo
následne viedlo k poklesu príspevku na PriF UK. Pre porovnanie dekan uviedol, že súčet
všetkých projektov na PriF UK je približne 4,5 mil. eur. Podrobnou analýzou, ktorej sa
venovali najmä dekan PriF UK prof. P. Fedor, prodekan doc. B. Bleha a za AS PriF UK
Dr. Bodor boli zistené viaceré nezrovnalosti v metodike, ktorou sa štátna dotácia delila.
Dekan fakulty tieto zistenia predniesol Mgr. Jozefovi Jurkovičovi (Generálny riaditeľ
sekcie vysokých škôl, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR), ktorého
informoval napr. o 6 % chybovosti systému, v zaradení publikácií do kvartilov a pod., čo
boli faktory, ktoré negatívne ovplyvnili výšku dotácie pridelenej aj na výkony PriF UK.
Rektor UK prof. M. Števček poveril prorektora prof. J. Masarika vedením diskusií
s ministerkou školstva Dr. M. Lubyovou ako aj s generálny riaditeľom sekcie vysokých
škôl Mgr. J. Jurkovičom, aby sa tieto nezrovnalosti z metodiky delenia štátnej dotácie pre
verejné vysoké školy odstránili, minimálne pre nasledujúce obdobie. Dekan PriF UK
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predložil senátu aj návrh nápočtu mzdových prostriedkov pre jednotlivé pracoviská našej
fakulty pred a po zahrnutí valorizácie spolu s analýzou jeho reálneho dopadu na finančnú
kondíciu jednotlivých pracovísk. Po napočítaní týchto financií sa 5 pracovísk stále
nachádza v celkovom deficite. Dekan hodlá prediskutovať vzniknutú situáciu s vedúcimi
dotknutých pracovísk, od ktorých bude požadovať konkrétne návrhy riešenia do
budúcnosti a aj s ohľadom na výsledky týchto rokovaní príjme ďalšie potrebné operatívne
opatrenia vo vzťahu k dotknutým pracoviskám.
Predseda Rozpočtovej komisie AS PriF UK doc. M. Galamboš referoval o priebehu jej
rokovania. Uviedol, že prebehla veľmi intenzívna a dlhá diskusia a komisia odporučila
schválenie predloženého materiálu. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne ďalšie
otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 03-19/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje rozdelenie štátnej dotácie na
PriF UK na rok 2019.
7. Prerokovanie a schválenie rozpočtu PriF UK na rok 2019
Dekan fakulty prof. P. Fedor ako aj predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády vyzvali
prítomných na otázky a pripomienky týkajúce sa výnosov a nákladov na rok 2019.
Nakoľko v rámci zasadnutia Rozpočtovej komisie prebehli rozsiahle diskusie, členovia
AS PriF UK na zasadnutí AS PriF UK nemali k materiálu žiadne ďalšie otázky ani
pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 03-19/05: Akademický senát PriF UK schvaľuje Rozpočet výnosov
a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2019, Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave.
8. Prerokovanie nových študijných programov
Prodekanka doc. M. Kováčová oboznámila členov AS PriF UK s novými študijnými
programami: Antropológia pre doktorandský stupeň štúdia (garanti: prof. Mgr. Viktor
Černý, Dr., spolugaranti: doc. Mgr. Monika Okuliarová, PhD., doc. RNDr. Radoslav
Beňuš, PhD.), Ekonomická, sociálna a politická geografia pre Bc. stupeň štúdia (garant:
doc. RNDr. Ján Buček, CSc.), Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje pre
Bc. stupeň štúdia (garant: doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD.) a konverzné (teda 4. ročné)
študijné programy z Chémie (garant: doc. RNDr. Martin Putala, PhD.) a Biochémie
(garant: prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.) pre Bc. stupeň štúdia. Konverzné študijné
programy by po akreditácii bežali paralelne s doterajším 3. ročným štúdiom Chémie, alebo
Biochémie, pričom by sa študenti výhľadom na ich vlastné hodnotenie svoje vzdelanostnej
úrovne mohli sami rozhodnúť, či si zvolia 3-ročnénú formu štúdia, alebo potrebujú
konverzný ročník na doplnenie svojho vzdelania najmä v oblasti matematiky, resp. fyziky.
Pedagogickú komisiu AS PriF UK viedla v zastúpení doc. R. Fľaková, ktorá uviedla, že
k dokumentom neprišli žiadne písomné pripomienky. Na zasadnutí AS PriF UK zaznela
otázka Dr. Bodora, či v rámci platnej legislatívy existuje 4-ročné Bc. štúdium. Zaujímalo
ho to najmä s ohľadom k spôsobu financovania takéhoto štúdia. Prodekan prof. J. Noga
informoval, že takéto študijné programy sú akreditované a aj realizované napr. na
niektorých fakultách STU.
Uznesenie 03-19/06: Akademický senát PriF UK berie na vedomie predložené
a prerokované materiály k novým študijným programom Antropológia pre doktorandský
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stupeň štúdia, Ekonomická, sociálna a politická geografia pre Bc. stupeň štúdia,
Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje pre Bc. stupeň štúdia a konverzné
študijné programy Chémia a Biochémia pre Bc. stupeň štúdia bez pripomienok.
9. Voľba zástupcu PriF UK do Rady vysokých škôl SR na funkčné obdobie od 1. 6. 2019
do 31. 5. 2023
AS PriF UK sa zaoberal voľbou zástupcu PriF UK do RVŠ, nakoľko tohto zástupcu nevolí
akademická obec fakulty, ale AS PriF UK. Predseda AS PriF UK poveril vedením schôdze
senátu pri prerokovávaní tohto bodu programu predsedníčku Volebnej a mandátovej
komisie Dr. B. Lehotskú. Mgr. V. Przybyla navrhol ako kandidáta doc. P. Neográdyho,
ktorý bol zástupcom PriF UK aj v predchádzajúcom období a tento návrh podporil aj dekan
PriF UK prof. P. Fedor. Z pléna nebol navrhnutý žiaden ďalší kandidát. V súlade
s platnými predpismi prebehli tajné voľby (hlasovanie č. 1) s nasledovným výsledkom.
Hlasovanie č. 1:
Celkový počet vydaných volebných lístkov 38, z toho 38 platných a 0 neplatných.
1. doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

za: 37

proti: 0

zdržali sa: 1

Uznesenie 03-19/07: Akademický senát PriF UK zvolil za zástupcu PriF UK do Rady
vysokých škôl SR na funkčné obdobie od 1. 6. 2019 do 31. 5. 2023 doc. Dr. Pavla
Neográdyho, DrSc.
10. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
Dekan PriF UK prof. P. Fedor informoval senát o projekte Accord. Priniesol informáciu,
že zmienený projekt stále nie je definitívne schválený, ale definitívne rozhodnutie o jeho
schválení, alebo zamietnutí má byť prijaté najneskôr do 29. 4. 2019. Nakoľko bol pôvodne
tento projekt podávaný ako vedecko-výskumný projekt a v súčasnej podobe je vedený ako
investičný projekt, došlo k neakceptovaniu úprav, ktoré boli určené do značnej miery na
mzdy pre vedecko-výskumných pracovníkov (približne 20 post-doc pozícií). Na túto tému
stále prebiehajú rokovania. Aby sa predišlo možným nedorozumeniam, rozhodlo sa
vedenie UK pri všetkých verejných obstarávaniach, ktoré budú financované projektom
ACCORD spolupracovať napr. aj Nadáciou Zastavme korupciu, aby bolo možné vylúčiť
akékoľvek podozrenia z netransparentnosti pri nich.
Dekan fakulty tiež informoval, že Vedenie PriF UK v spolupráci zo ŠČAS PriF UK sa
dohodli s majiteľom papiernictva p. Cibulkom o predaji propagačných materiálov fakulty.
Pán Cibulka prisľúbil výrobu rôznych propagačných predmetov (napr. tašky, mikiny,
tričká a pod.) na vlastné náklady a ich predaj v priestoroch papiernictva v pavilóne CH1.
Vedenie fakulty v spolupráci s autormi projektu „Komunitná záhrada“ sa zamerali na
mapovanie drevín v okolí fakulty. Cieľom tohto kroku je vypracovať projekt na vytvorenie
arborétneho „parku“ (t.j. doplnková výsadba drevín) a skultúrnenie prostredia
(vybudovanie chodníkov, osadenie lavičiek) v okolí fakulty. V tejto súvislosti dekan
fakulty vyzval aktívnych členov akademickej obce k spoluúčasti. Taktiež pripomenul
plány vybudovať nad miestom pred fakultou, ktorá je vyhradená pre fajčiarov, zastrešenie
(altánok).
Prodekanka doc. Slaninová oboznámila členov AS PriF UK s aktuálnymi počtami
prihlášok na PriF UK na jednotlivé študijné odbory. Ďalej Informovala, že na odbory
Biológia a Medicínska biológia sa budú konať prijímacie skúšky. Druhé kolo prijímacích
skúšok bude otvorené na všetky odbory, ktoré v prvom kole nevyčerpajú svoje kapacitné
možnosti s výnimkou pedagogickej kombinácie chémia-nemecký jazyk, kde sa neprihlásil
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žiaden uchádzač. Tiež informovala o tom, že zahraničným študentom prihláseným na
slovenské Bc. programy bude v súčinnosti s Katedrou jazykov poskytnutá možnosť
dobrovoľne a bezplatne (študenti budú mať len náklady spojené s kúpou učebných
materiálov) absolvovať 2,5 týždenný intenzívny kurz slovenského jazyka. V tejto súvislosti
sa Dr. Szemes informoval o priemerných počtoch zapísaných zahraničných študentov na
PriF UK. Tento počet predstavuje približne 25 študentov za rok. Dekan fakulty prof. Fedor
doplnil, že na doktorandskom stupni štúdia je podiel zahraničných doktorandov cca 20 %
a prodekanka doc. M. Kováčová uviedla, že k dnešnému dňu podiel prihlásených
doktorandov zo zahraničia na akademický rok 2019/2020 predstavuje zatiaľ až 80 %,
keďže prihlasovanie našich študentov sa ešte len predpokladá v najbližšom období.
Prodekanka doc. Slaninová plénum informovala o rokovaniach s hlavnou koordinátorkou
tvorby rozvrhov Dr. Danielovou, ako aj s AIS koordinátormi za jednotlivé katedry. Ich
cieľom je zjednodušiť prípravu podkladov pre rozvrhy. Informovala tiež o niektorých
pretrvávajúcich problémoch a sťažnostiach študentov odboru Medicínska biológia
a prisľúbila ich prerokovanie s dotknutými pracoviskami.
11. Rôzne
Prodekan doc. B. Bleha vystúpil pred plénum s príspevkom, ktorý sa týkal voľby členov
Vedeckej rady PriF UK zo dňa 15. 2. 2019. Doplnil informácie o publikačnej činnosti
doc. Triznu za dlhšie obdobie, ako sú posledné 3 roky, nakoľko pokladal s ohľadom na
diskusiu na predchádzajúcom zasadnutí AS PriF UK takéto doplnenie osobne za vhodné.
K jeho vystúpeniu prebehla krátka diskusia, v ktorej vystúpil napr. Mgr. V. Przybyla,
doc. Neogrády, prof. Hiller a ďalší.
Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády plénum informoval, že po voľbách, ktoré prebehli
v súlade s platnými predpismi, bol členmi akademickej obce fakulty zvolený za zástupcu
PriF UK do AS UK. Na zasadnutí AS UK dňa 3. 4. 2019 bol AS UK zvolený aj na
uvoľnený post zástupcu našej fakulty v Predsedníctve AS UK.
Tiež informoval, že dňa 3. 5. 2019 sa bude konať neformálne stretnutie členov AS PriF UK
a tiež zástupcov vedenia fakulty, ktorého hlavným cieľom bude lepšie sa navzájom
spoznať, najmä s novozvolenými členmi senátu.

V Bratislave 12. 4. 2019
doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK
Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.
Mgr. Gabriela Stehlíková
Zoznam príloh: 1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK.
2. Správa o hospodárení PriF UK za rok 2018 a Rozpočet výnosov
a nákladov verejnej vysokej školy za rok 2018.
3. Výročná správa PriF UK za rok 2018.
4. Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2019,
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
5. Návrhy nových študijných programov.
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