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ZÁPISNICA č. 5
z 5. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 11. 10. 2019 o 900 hodine v CH1-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program:

Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia 
Voľba návrhovej komisie
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2020/2021
Informácia o príprave Študijného poriadku UK
Informácia o koncepcii propagácie PriF UK
Príprava Metodiky tvorby rozpočtu pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK pre nasledujúce obdobie - úvodná informácia.
Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
Rôzne.

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 28 členov AS PriF UK, 6 zástupcovia Vedenia PriF UK a 3 hostia.

Priebeh rokovania:

Otvorenie: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády privítal prítomných.
Schválenie programu zasadnutia: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády oboznámil plénum AS PriF UK s navrhovaným programom zasadnutia a vysvetlil dôvod zaradenia bodov č. 6 a č. 7 do programu rokovania. Nikto z prítomných nemal voči predloženému programu žiadne námietky ani neboli prednesené žiadne návrhy na doplnenie programu. Program s uvedenými úpravami bol jednomyseľne schválený.
								(za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0)
Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Lucia Procházková.
(za: 25, proti: 0, zdržali sa: 3)
Uznesenie 05-19/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Lucia Procházková.
Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty
Prodekanka doc. M. Slaninová predstavila plénu dokument „Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty“. Priblížila zmeny a opravy, ktoré boli v dokumente vykonané. Uviedla napr., že odborové štipendiá sa budú vyplácať až v letnom semestri, aby sa nestávalo, že študenti si len prevezmú štipendium a hneď potom zanechajú štúdium. Predsedníčka Pedagogickej komisie Dr. L. Olexová referovala o priebehu zasadnutia Pedagogickej komisie AS PriF UK, ktoré sa konalo dňa 8.10.2019. Plénum informovala, že jej boli doručené pripomienky formálneho charakteru, ktoré boli následne zapracované do materiálu, ktorý bol predložený AS PriF UK.  Pedagogická komisia nebola uznášaniaschopná, ale prítomní členovia na jej zasadnutí predmetný materiál odporučili schváliť na zasadnutí AS PriF UK dňa 11.10.2019. Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády otvorili k bodu diskusiu. Prof. Noga sa zaujímal, či sa termín na vyplatenie odborového štipendia do 31. mája týka len prvákov, keďže v  tom čase  ešte stále nie je jasné, ktorí študenti úspešne zvládli skúšky. Doc. P. Neogrády uviedol, že odborové štipendiá sa vyplácajú na základe výsledkov zo strednej školy. Členovia AS PriF UK nemali k materiálu žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 05-19/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.
Prerokovanie návrhu dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2020/2021
Prodekanka doc. M. Slaninová informovala prítomných o výške školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2020/2021 a uviedla, že oproti minulému roku nenastala žiadna zmena. Predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK Dr. L. Olexová referovala o priebehu zasadnutia. Prítomní členovia pedagogickej komisie predložený dokument prerokovali a odporučili ho schváliť na zasadnutí AS PriF UK 11.10.2019. Predseda AS PriF UK otvoril diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne otázky, ani pripomienky, takže prebehlo hlasovanie.
(za: 28, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 05-19/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje návrh dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2020/2021. 
Informácia o príprave Študijného poriadku UK
Prodekanka doc. M. Slaninová informovala plénum o príprave Študijného poriadku UK, ktorý sa tvorí už viac ako rok a uviedla, že pripomienkovanie bolo ukončené 9.10.2019. Priblížila pripomienky k Študijnému poriadku UK zo strany PriF UK, po pripomienkovaní je Študijný poriadok UK minimalistickejší a bude predložený ako dokument na schvaľovanie na najbližšom zasadnutí AS UK. Predseda AS PriF UK uviedol, že doposiaľ PriF UK nemala vlastný študijný poriadok a preto hlavnou snahou pri pripomienkovaní bolo zabezpečiť presun všetkých potrebných  kompetencií do právomoci fakulty. Doc. M. Slaninová uviedla, že približne do konca januára bude pripravený Študijný poriadok PriF UK a následne bude predložený na pripomienkovanie a diskusiu. Študijný poriadok PriF UK by mal byť schválený v AS PriF UK do konca marca 2020. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády otvoril diskusiu a z pléna nezazneli žiadne otázky ani pripomienky.
Informácia o koncepcii propagácie PriF UK 
Prodekan Dr. P. Hanajík plénum rozsiahle informoval o koncepcii propagácie PriF UK a o aktivitách, ktoré prebiehajú pod jeho dikciou a vyplývajú z organizačného poriadku PriF UK (napr. koordinácia propagácie PriF UK na domácich a zahraničných veľtrhoch, príprava propagačných materiálov, organizácia návštev na PriF UK, príprava printových materiálov (letákov), ktoré propagujú štúdijum na PriF UK, komunikácia s verejnosťou, zvyšovanie povedomia o fakulte a pod.). Uviedol, že v spolupráci so ŠČ AS PriF UK pripravili ďalšiu sadu propagačných predmetov (ceruzky, zvýrazňovače, dáždniky, eko-poháre na kávu), ktoré bude možné si zakúpiť v papiernictve Paci. Tiež navrhol a zrealizoval prenosný „promo-stolík“, ktorý je prenosný a ľahko zložiteľný a členovia AO PriF UK si ho môžu zapožičať a využiť ho pri propagácii PriF UK. Tiež uviedol, že na rektoráte UK vzniklo oddelenie venované propagácii Univerzity a do budúcna budú fakulty pravdepodobne koordinovať propagčné podujatia s Univerzitou. V rámci „zelených“ a „eko“ opatrení uviedol, že na fakulte sa vytvorili nové recyklačné body (vytvorili sa nové stanovištia na separáciu odpadu s viditeľným označením odpadu, ktorý sa separuje a dokonca so sáčkami s rôznou farbou, aby sa nemohlo stať, že separovaný odpad skončí v zmesnom komunálnom odpade). Informoval, že sa budú organizovať mini-zelené projekty pre študentov (Biodiverzita okolia fakulty, predstavovanie osobností, ktoré žijú udržateľným spôsobom života a pod.). Ďalej uviedol, že v ramci fakulty je členom AO PriF UK k dispozícii sklad s vybavením (počítač, dataprojektor a pod.), ktorý poskytuje zázemie pre propagačné aktivity. Tiež poďakoval členom AO PriF UK, ktorí sú súčinní pri aktivitách spojených s propagáciou fakulty. Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády otvoril k bodu diskusiu. Dr. Olexová sa opýtala, či by nebolo možné vyriešiť problém s preplnenými veľkými nádobami ma triedenie plastu a papiera. Doc. Fľaková s touto pripomienkou súhlasila a opýtala sa, či má fakulta vyriešený problém bioodpadu. Prodekam Dr. P. Hanajík odpovedal, že sa s podnetom o preplnených nádobách na separáciu odpadu nestretol, ale že vec preverí a na problém separácie bioodpadu bude dohliadať. Dekan PriF UK prof. P. Fedor uviedol, že propagačné aktivity sa pozitívne prejavili na počte zapísaných študentov. Avšak koncepcia propagácie sa musí meniť podľa aktuálnych požiadaviek. Dekan taktiež veľa očakáva od spolupráce s našimi bývalými absolventami, ktorí reálne vyučujú na stredných školách. Pokiaľ ide o centralizáciu propagačných aktivít v rámci UK, dekan PriF UK s tým nie je úplne stotožnený, nakoľko každá fakulta UK má svoje špecifiká. Uviedol, že propagácia prebieha aj za hranicami Slovenska (Srbsko, Ukrajina - množstvo študentov zapísaných do 1. ročníka štúdia) a tiež zdôraznil fakt, že PriF UK má až 20 % zahraničných doktorandov. Predseda AS PriF UK súhlasil, že propagačné aktivity by mali byť vzhľadom na špecifiká primárne v kompertencii príslušnej fakulty. Dr. Čerňanský uviedol, že propagácia fakulty by sa mohla budovať aj na báze tradície (t.j. na báze osobností, ktoré tu študovali a pôsobili). Prodekan Dr. P. Hanajík podotkol, že nápadov na spôsoby propagácie fakulty je veľa, avšak zatiaľ nie sú úplne pokryté pracovnými kapacitami. Preto vyzval dobrovoľníkov z AO PriF UK, ktorí by sa chceli podieľať na aktivitách súvisiacich s propagáciou, aby sa mu ohlásili. 
8. Príprava Metodiky tvorby rozpočtu pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK pre nasledujúce obdobie - úvodná informácia
Dekan fakulty prof. P. Fedor informoval, že príprava „Metodiky tvorby rozpočtu pracovísk Prírodovedeckej fakulty UK pre nasledujúce obdobie“ bude ústredným bodom na nadchádzajúcom zasadnutí Kolégia dekana. V súčasnosti sa štátna dotácia delí spôsobom: 45 % na pedagogickú a osvetovú činnosť a 55 % na vedu a výskum (z toho 35 % na publikácie, 15 % na projekty a 5 % na citácie). V metodike tvorby rozpočtu pracovísk PriF UK dekan fakulty navrhuje 3 základné zmeny: 
	Väčší dôraz na diferenciáciu AA publikácii do 4 kvartilov - t.j. viac sa priblížiť k metodike ministrstva školstva. V praxi by to znamenalo, že bonifikácia Q3 publikácii by bola dvojnásobná oproti Q4 publikáciám a bonifikácia Q1 publikácii by bola štvornásobná oproti Q4.  
	Možnosť započítať projekty, ktoré boli pridelené mimo bežných grantových schém (grantové financie z iných zdrojov ako z agentúr APVV, či Vega) so štandardným odvodom pre fakultu, ktoré Ministerstvo školstvá uzná. 
	Z balíka 45 % na pedagogickú a osvetovú činnosť delimitovať v roku 2020 1 %, v roku 2021 2 % a v roku 2022 3 % na propagačnú činnosť. 

Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády otvoril diskusiu. Dr. Mentel sa informoval akú logiku má zvyšovanie podielu financií na propagačnú činnosť o 3 % do roku 2022. Dekan fakulty uviedol, že toto zvýšenie by mohlo časom narásť do maximálnej výšky 5 %. Nakoľko išlo o úvodnú informáciu, prítomní členovia AS PriF UK nemali k bodu č. 8 žiadne ďalšie otázky.
9. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK
Dekan fakulty pripomenul, že v pondelok 14.10.2019 zavíta na pôdu UK (10:00 hod. Aula UK) a na pôdu PriF UK (13:00 hod. Ch1-1) Jeho Najjasnejšia Výsosť, monacké knieža Albert II. Dňa 3.10.2019 sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti pripomenutia si 100 ročnice UK za účasti mnohých bývalých absolventov a osobností PriF UK. Pri príležitosti 80. jubilea PriF UK sa v budúcom roku budú konať mnohé akcie, napr. v januári kolokvium o histórii prírodovedného výskumu. Dekan informoval, že dňa 15.10.2019 sa očakáva podpis partnerskej zmluvy a zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku k projektu Accord. Oboznámil prítomných, že v uplynulom čase prebehla v rámci PriF UK autoreflexná analýza pracovného výkonu na PriF UK „per capita", ktorú prezentoval vedúcim katedier.
Prodekan doc. B. Bleha informoval o novej koncepcii študentskej ankety, ktorej výsledky budú vstupovať do procesu akreditácie. Uviedol, že anketa nebude povinná, keďže  nie sú k dispozícii právne nástroje, ktorými by bolo možné donútiť študentov vyjadriť svoj názor na vyučujúcich. Zástupcovia študentov ako dôvody nízkej účasti uvádzajú, že vyplniť anketu trvá dlho. Kým nebude účasť študentov v ankete vyššia, nebude možné považovať výsledky ankety za relevantný podklad na reálne modifikácie vo  vzdelávacom procese. Informoval o zmenách, ktoré by mali študentov pozitívne motivovať zúčastniť sa ankety hodnotenia pedagógov. Študenti budú hodnotiť len prostredníctvom jedého sumárneho parametera, pričom bude dôležité aj slovné hodnotenie. Anketa bude prebiehať 2x ročne, teda v zimnom aj letnom semestri a študenti budú môcť hodnotiť len predmety, ktoré chcú (teda tie, ktoré ich zaujali či už pozitívne, alebo negatívne). Dekan fakulty prof. P. Fedor vyzval vedúcich katedier, aby k výsledkom ankety dávali spätnú väzbu a tiež svoje stanovisko. K tejto téme sa vyjadrila doc. Adamcová, ktorá nie je členkou AS PriF UK, ale členovia AS PriF UK jej hlasovaním udelili slovo. Tá vo vyhodnocovaní ankety vidí veľkú disproporciu, nakoľko výsledok študentskej ankety je verejný a každý zamestnanec si môže prečítať hodnotenia na akéhokoľvek pedagóga, pričom učitelia nemôžu podľa GDPR zverejniť ani len výsledok skúšky. Akademický senát PriF UK poveril doc. Blehu, aby zistil názor právnikov UK, či je takto zverejnený výsledok študentskej ankety právne akceptovateľný. Člen ŠČ AS PriF UK Andrej Hurajt vyzval prítomných, aby sa nebránili úprimnosti a otvorenosti v rámci zverejňovania výsledkov ankety. K bodu č. 9 sa ešte vyjadril Dr. Čerňanský, ktorý podotkol, že niektorí členovia AO PriF UK prijali informácie o potenciálnej reštrukturalizácii pracovísk PriF UK veľmi pozitívne.
10. Rôzne
Dr. Olexová plénum informovala o výsledku doplňovacích volieb do ŠČ AS PriF UK a volieb do zamestnaneckej a študentskej časti AS UK, ktoré sa konali dňa 1.10.2019 na pôde PriF UK. 
Predseda AS PriF UK P. doc. Neogrády zagratuloval doc. M. Galambošovi, ktorý sa 1.9.2019 stal vedúcim Katedry jadrovej chémie. Uviedol, že doc. Galamboš ostáva členom  AS PriF UK do konca svojho mandátu. 
A. Feješ informoval o zlom technickom stave vybavenia v niektorých výučbových miestnostiach na fakulte, ako aj o zlom wifi pokrytí na fakulte, a apeloval na vedenie fakulty, aby situáciu riešilo. Dekan fakulty prof. P. Fedor sa vyjadril, že v rámci projektu Accord sú vyhradené finančné prostriedky, ktoré sú plánované na zlepšenie wifi pokrytia ako aj technické vybavenie výučbových miestností. A. Hurajt predniesol sťažnosť, že z bufetu Gastro line sa šíri zápach. Pracovníci oddelenia prevádzky dostanú od dekana fakulty prof. P. Fedora poverenie túto sťažnosť preveriť. A. Jariabková informovala o premnožení komárov v niektorých miestnostiach v rámci PriF UK.
 

V Bratislave 11. 10. 2019

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK


Návrhová komisia:
Mgr. Lucia Olexová, PhD.
Mgr. Renáta Švubová, PhD.
Mgr. Lucia Procházková

Zoznam príloh: 	1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK.
	2. Štipendijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave,  Prírodovedeckej fakulty.
                            3. Návrh dekana o výške školného a vybraných poplatkoch v akademickom roku 2020/2021.
	
	

