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ZÁPISNICA č. 8 

z 8. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 30. 04. 2020 o 10
00

 hodine dištančnou formou na platforme MS Teams 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS PriF UK. 

5. Predbeţné rozdelenie prostriedkov zo štátnej dotácie na PriF UK na rok 2020 

pridelené v rámci rozpočtového provizória UK. 

6. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulty. 

7. Náhradný termín podávania prihlášok na študijné programy bakalárskeho štúdia na 

PriF UK, na ktoré neboli naplnené kapacitné moţnosti. 

8. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

9. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK. 

10. Rôzne. 

 

Rokovanie AS PriF UK prebehlo dištančnou formou na platforme MS Teams. Prítomní podľa 

priloţenej prezenčnej listiny: 46 členov AS PriF UK (podľa statusu in_call v MS Teams), 7 

zástupcov Vedenia PriF UK a 2 hostia. 

 

Priebeh rokovania: 

 

1. Otvorenie: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády privítal prítomných. Informoval 

o priebehu zasadnutia a spôsobe hlasovania v prostredí MS Teams. O bodoch č. 2 – 4 sa 

bude hlasovať pred zapnutou kamerou zdvihnutím ruky a vyslovením 

„ZA/PROTI/ZDRŢAL SA“. Po schválení zmeny Rokovacieho poriadku AS PriF UK sa 

bude hlasovať formou, ktorá bola zverejnená pred zasadnutím AS PriF UK, a to 

prostredníctvom MS Forms. Zároveň prítomných informoval ţe vstúpila do platnosti 

novela VŠ zákona, ktorá umoţňuje konať zasadnutia dištančnou formou. 

2. Schválenie programu zasadnutia: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády oboznámil 

plénum AS PriF UK s navrhovaným programom zasadnutia a doplnením bodu č. 7. 

„Náhradný termín podávania prihlášok na študijné programy bakalárskeho štúdia na PriF 

UK, na ktoré neboli naplnené kapacitné moţnosti“ Nikto z prítomných nemal voči 

predloţenému programu ţiadne námietky ani neboli prednesené ţiadne návrhy na 

doplnenie programu. Prebehlo hlasovanie. 

        (za: 42, proti: 0, zdrţali sa: 0) 

3. Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  

doc. Renáta Fľaková, Dr. Lucia Olexová a Matej Šemelák. 

(za: 40, proti: 0, zdrţali sa: 3) 
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Uznesenie 08-20/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Renáta Fľaková, dr. Lucia Olexová a Bc. Matej Šemelák. 

4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS PriF UK. 

Predseda AS PriF UK predstavil dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS PriF UK, ktorý 

upravuje spôsob hlasovania pri zasadnutiach, ktoré sa realizujú prostriedkami informačnej 

a komunikačnej technológie. K uvedenému bodu rokovala aj Legislatívna komisia AS PriF 

UK, o ktorej priebehu informovala jej predsedníčka doc. Fľaková. K navrhovanému 

materiálu neboli ţiadne pripomienky. Prebehlo hlasovanie. 

(za: 44, proti: 0, zdrţali sa: 0) 

Uznesenie č. 08-20/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Dodatok č. 1 k 

Rokovaciemu poriadku AS PriF UK. 

5. Predbežné rozdelenie prostriedkov zo štátnej dotácie na PriF UK na rok 2020 

pridelené v rámci rozpočtového provizória UK. 

Dekan fakulty, prof. Fedor, prezentoval prítomným informácie o pridelených financiách zo 

strany MŠVVaŠ a tieţ Univerzity Komenského. Poukázal aj na postavenie fakulty 

a univerzity v porovnaní s inými VŠ na Slovensku a tieţ, čo pre nás znamená rozpočtové 

provizórium, teda delenie dotácie na jednotlivé fakulty UK podľa minuloročnej metodiky. 

V tejto súvislosti spomenul aj moţnosti riešenia personálnych zmien, ktoré by viedli 

k prekonaniu deficitného stavu u niekorých pracovísk. Dekan zároveň apeloval na 

vedúcich pracovísk, aby si v súvislosti s koronakrízou vytvárali finančnú rezervu 

a hospodárili rozumne a triezvo. K uvedenému bodu zasadala Rozpočtová komisia AS PriF 

UK, o ktorej priebehu informoval jej predseda, doc. Galamboš. V diskusii na zasadnutí 

komisie odznel návrh/poznámka k citlivejšiemu vyhláseniu/označeniu pracovísk za 

„pracoviská v červených číslach“ a tieţ k moţnosti, aby vedenie na konci roka zverejnilo 

reálny stav čerpania financií týchto pracovísk. Doc. Fľaková sa v následnej diskusii pýtala 

na financovanie nadtarifnej zloţky platu (osobného ohodnotenia) na neparametrických 

pracoviskách, na čo dekan reagoval ţe momentálne je pod priemerom osobného 

ohodnotenia parametrických pracovísk. Dr. Szemes sa informoval o plánovanom pridelení 

1,2 mil eur z rozpočtu univerzity pre rekotrát, o ktorom informoval dekan na poslednom 

zasadnutí AS PriF UK. Dekan reagoval, ţe na základe rokovaní s rektorom UK by sa 

uvedená suma mohla vo výslednom návrhu zníţiť. Dr. Durmeková sa informovala 

o moţnosti iného hodnotenia pedagogických výkonov v študijných odboroch s dlhodobo 

nízkym počtom študentov. Dekan fakulty reagoval, ţe naša metodika je v tomto relatívne 

zhovievavá a okrem toho si pracoviská môţu straty financií za výučbu kompenzovať 

zvýšeným vedeckým a popularizačným výkonom. Dr. Bodor sa na záver opýtal, kedy sa 

plánuje na na univerzite schvaľovať riadny rozpočet, na čo dekan odpovedal ţe zatiaľ to 

nie je v návrhu programu nadchádzajúceho zasadnutia AS UK. 

 

     (za: 42, proti: 0, zdrţali sa: 1) 

Uznesenie č. 08-20/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Predbežné rozdelenie 

prostriedkov zo štátnej dotácie na PriF UK  na rok 2020 pridelené v rámci rozpočtového 

provizória UK.   

6. Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, 

Prírodovedeckej fakulty. 

Dodatok k organizačnému poriadku predstavil dekan fakulty, ktorý uviedol potrebu 

zriadenia fakultných koordinátorov a predovšetkým fakultného koordinátora pre projekt 

ACCORD, ktorého zriadenie vyplýva zo samotného projektu. K uvedenému bodu zasadala 
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Legislatívna komisia AS PriF UK, o ktorej priebehu informovala jej predsedníčka, doc. 

Fľaková. K uvedenému dokumentu neboli pripomienky.  

                                                                                               (za: 42, proti: 0, zdrţali sa: 0) 

Uznesenie č. 08-20/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje dodatok č. 4 k 

Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

 

7.  Náhradný termín podávania prihlášok na študijné programy bakalárskeho štúdia na 

PriF UK, na ktoré neboli naplnené kapacitné možnosti. 

Prerokovávaný dokument predstavil dekan fakulty, ktorý prítomných informoval o náraste 

záujemcov o prírodovedné fakulty. Zároveň uviedol, ţe evidujeme 13 % nárast uchádzačov 

o štúdium, pričom záujem o medicínsku biológiu je vyšší v porovnaní s biológiou a vyzval 

aby biologická a chemická sekcia navýšili kapacity. Sekcie, ktoré viac učia zároveň dotujú 

sekcie, ktoré učia menej. K uvedenému bodu zasadala Pedagogická komisia AS PriF UK, 

o ktorej priebehu informovala jej predsedníčka, dr. Olexová. K uvedenému dokumentu 

neboli pripomienky. 

                                                                                            (za: 42, proti: 0, zdrţali sa: 0) 

Uznesenie č. 08-20/05: Akademický senát PriF UK schvaľuje náhradný termín 

podávania prihlášok na študijné programy bakalárskeho štúdia na PriF UK, na ktoré 

neboli naplnené kapacitné možnosti. 

8. Študijný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

Prerokovávaný materiál a zmeny v ňom predstavili prodekanky, doc. Slaninová a doc. 

Kováčová. Proces prípravy tohto dokumentu zahŕňal rozsiahle viacnásobné rokovania na 

viacerých fakultných i nadfakultných úrovniach, pričom sa podnety a pripomienky 

priebeţne zapracovávali do tvoriaceho sa dokumentu.  Priblíţili prítomným aj zmeny, 

ktoré vznikli na základe poţiadaviek zo strany AS UK a právneho oddelenia. Väčšina 

zmien je len formálneho charakteru prípadne zosúladením so znením Študijného poriadku 

UK. K uvedenému bodu zasadala Pedagogická komisia AS PriF UK, o ktorej priebehu 

informovala jej predsedníčka, dr. Olexová. K uvedenému dokumentu boli na poslednom 

rokovaní komisie a zasadnutí senátu vznesené uţ len formálne pripomienky, ktoré boli 

zapracované. 

                                                                                            (za: 42, proti: 0, zdrţali sa: 0) 

Uznesenie č. 08-20/06: Akademický senát PriF UK schvaľuje Študijný poriadok 

Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

9. Informácie vedenia PriF UK a otázky na vedenie PriF UK. 

Dekan prítomných členov AS PriF UK poţiadal o trpezlivosť v súvislosti s koronakrízou, 

predovšetkým čo sa týka výučby a finalizovania záverečných prác. Zároveň informoval 

o návrate do normálneho pracovného reţimu, predovšetkým, čo sa týka práce 

v laboratóriách. V súvislosti s koronakrízou dochádza ja k presunu nezazmluvnených 

financií. V súvislosti s projektom ACCORD informoval, ţe je vyhlásená súťaţ na prístroje 

a snaha prepojiť tento projekt s výskumom COVID-19, čo by mohlo urýchliť ich nákup. 

10. Rôzne. 

Andrej Hurajt sa opýtal na vysporiadanie záväzkov končiacich študentov, na čo reagoval 

prodekan, prof. Noga, ţe v dohľadnej dobe bude študentom poslané usmernenie ako majú 

postupovať. Doc. Slaninová prítomných informovala, ţe v dohľadnej dobe očakávajú 

z rektorátu usmernenie k štátnym záverečným skúškam, náleţitostiam odovzdávania 

záverečných prác (licenčné zmluvy) a tieţ k moţnosti prijímacích pohovorov pre 
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medicínsku biológiu uskutočnených dištančnou formou. Mgr. Stehlíková sa informovala 

o moţnostiach dištančných zasadnutí AS PriF UK aj mimo obdobia koronakrízy, na čo 

reagoval predseda AS PriF UK, ţe nie sú plánované. doc. Fľaková na záver informovala 

končiacich študentov SČ AS PriF UK, aby poţiadali o pozastavenie členstva v SČ AS PriF 

UK, aby im nezanikol mandát a v prípade pokračovania na ďalšom stupni štúdia mohli 

pokračovať v SČ AS PriF UK. 

 

V Bratislave 30. 04. 2020 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

Návrhová komisia: 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

     Matej Šemelák 

 

Zoznam príloh:  1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK. 

   2. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku AS PriF UK. 

   3. Predbeţné rozdelenie prostriedkov zo štátnej dotácie na PriF UK  

       na rok 2020 pridelené v rámci rozpočtového provizória UK. 

    4. Náhradný termín podávania prihlášok na študijné programy  

        bakalárskeho štúdia na PriF UK, na ktoré neboli naplnené  

        kapacitné moţnosti. 

   5. Vnútorný predpis č. 6/2020 Študijný poriadok Univerzity  

       Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

   6. Prílohy k Študijnému poriadku PriF UK. 

 

  

  


