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ZÁPISNICA č. 9 

z 9. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 26. 06. 2020 o 11
00

 hodine v posluchárni CH 1-1 

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

Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 

5. Výročná správa fakulty za rok 2019. 

6. Prerokovanie návrhu dekana ohľadne personálneho riešenia postu prodekana pre 

propagáciu fakulty a zelenú univerzitu. 

7. Voľba podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK a ďalšieho člena PAS PriF UK za 

ŠČ AS PriF UK. 

8. Návrh na úpravu vizuálnej prezentácie UK (za účasti prorektora doc. R. Masaryka) 

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

10. Rôzne. 

 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 39 členov AS PriF UK, 5 zástupcov Vedenia 

PriF UK a 1 hosť. 

 

Priebeh rokovania: 

 

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

zasadnutie.  

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

plénum AS PriF UK s navrhovaným programom zasadnutia. Nikto z prítomných nemal 

voči predloženému programu žiadne námietky ani neboli prednesené žiadne návrhy na 

doplnenie programu. Prebehlo hlasovanie. 

        (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

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

doc. Renáta Fľaková, Dr. Lucia Olexová a Bc. Alica Lokajová. 

(za: 36, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 09-20/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Renáta Fľaková, dr. Lucia Olexová a Bc. Alica Lokajová. 

4. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 

Prodekanka doc. Slaninová predstavila prerokovávaný materiál a oboznámila prítomných 

s dvoma zmenami. Prvá sa týka vypustenia presného termínu prijímacej skúšky, ktorej 

termín bude naviazaný na konanie maturitných skúšok a druhá sa týka sprehľadnenia 

článku 3 a vyplynula s diskusie na zasadnutí Pedagogickej komisie. Predsedníčka 
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Pedagogickej komisie AS PriF UK, dr. Olexová informovala prítomných o priebehu 

zasadnutia komisie. K materiálu už neboli žiadne ďalšie pripomienky. Prebehlo hlasovanie. 

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 09-20/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje Podmienky prijatia na 

bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v 

akademickom roku 2021/2022. 

5. Výročná správa fakulty za rok 2019. 

Výročnú správu fakulty za rok 2019 predstavil dekan, prof. Fedor. K uvedenému materiálu 

boli vopred doručené len formálne pripomienky, ktoré boli podľa informácie prodekana 

doc. Blehu do výsledného znenia zapracované. Na zasadnutí už žiadne ďalšie pripomienky 

neboli, následne sa pristúpilo k hlasovaniu. 

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 09-20/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu fakulty za 

rok 2019. 

6. Prerokovanie návrhu dekana ohľadne personálneho riešenia postu prodekana pre 

propagáciu fakulty a zelenú univerzitu. 

Dekan fakulty, predniesol návrh na ukončenie pôsobenia Mgr. Petra Hanajíka, PhD. vo 

funkcii prodekana PriF UK pre propagáciu a zelenú univerzitu. Prof. Fedor uviedol, že pri 

zriaďovaní postu prodekana pre propagáciu fakulty sa inšpiroval z iných fakúlt podobného 

zamerania, od činnosti tohto rezortu ale očakával v niektorých aspektoch viac. Zároveň 

uviedol, že medzi jeho prácou a prácou prodekana, dr. Hanajíka, bola istá nekompatibilia. 

Prodekan, dr. Hanajík sa vyjadril, že svoj post prijal ako výzvu, vníma určitú nespokojnosť 

s jeho prácou medzi študentami, v rámci sekcie a tiež u osobností fakulty a poďakoval sa 

za spoluprácu. Za ŠČ AS PriF UK sa prodekanovi za spoluprácu poďakovala dr. 

Kondeková. Prebehlo hlasovanie č. 1. Pri celkovom počte vydaných volebných lístkov 39 

bolo 36 platných a 3 neplatné. 

(za: 19, proti: 7, zdržali sa: 10) 

Uznesenie č. 09-20/04: Akademický senát PriF UK v zmysle čl. 21 ods. 1 Štatútu PriF 

UK neschvaľuje návrh dekana PriF UK na odvolanie Mgr. Petra Hanajíka, PhD., 

prodekana PriF UK pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu. 

 

7.  Voľba podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK a ďalšieho člena PAS PriF UK 

za ŠČ AS PriF UK. 

ŠČ AS PriF UK sa zaoberala voľbou podpredsedu AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK 

a ďalšieho člena PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK, nakoľko sa doterajšia podpredsedníčka 

AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK  dr. Kondeková v súvislosti s nadchádzajúcim ukončením 

jej štúdia tejto funkcie vzdala. Viacerí členovia ŠČ AS PriF UK ako aj predseda AS PriF 

UK vysoko ocenili prácu dr. Kondekovej a poďakovali jej za ňu. Odstupujúca 

podpredsedníčka AS PriF UK za ŠČ AS PriF UK navrhla na funkciu podpredsedu AS PriF 

UK za ŠČ AS PriF UK Bc. Dominika Juračku. Z pléna nebol navrhnutý žiaden ďalší 

kandidát. V súlade s platnými predpismi prebehli tajné voľby (hlasovanie č. 2) s 

nasledovným výsledkom. 

 

Hlasovanie č. 2:  

Celkový počet vydaných volebných lístkov 10, z toho 10 platných a 0 neplatných. 
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Bc. Dominik Juračka za: 9 proti: 0,  zdržal sa: 1 

Uznesenie č. 09-20/05: Študentská časť Akademického senátu PriF UK zvolila za 

podpredsedu AS PriF UK za študentskú časť Bc. Dominika Juračku. 

 

Odstupujúci podpredseda ŠČ AS PriF UK Bc. Dominik Juračka navrhol za ďalšieho člena 

PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK Mgr. Luciu Procházkovú. Z pléna nebol navrhnutý 

žiaden ďalší kandidát. V súlade s platnými predpismi prebehli tajné voľby (hlasovanie č. 3) 

s nasledovným výsledkom. 

 

Hlasovanie č. 3: 

Celkový počet vydaných volebných lístkov 10, z toho 10 platných a 0 neplatných. 

 

1. Mgr. Lucia Procházková za: 10   proti: 0 zdržali sa: 0 

 

Uznesenie 09-20/06: Študentská časť Akademického senátu PriF UK zvolila za ďalšieho 

člena PAS PriF UK za ŠČ AS PriF UK Mgr. Luciu Procházkovú. 
 

8. Návrh na úpravu vizuálnej prezentácie UK (za účasti prorektora doc. R. Masaryka). 

Prorektor, doc. Masaryk, plénu predstavil návrh na úpravu vizuálnej prezentácie UK. Vo 

svojej prezentácii zdôraznil neustály pokles počtu študentov, pričom pri prezentácii 

univerzity na rôznych fórach študenti oceňujú dizajnový minimalizmus. Pri tvorbe nového 

vizuálu sa vychádzalo z potreby zjednotenia naprieč fakultami a monolineárnej štylizácie, 

ktorá je vhodná pre potreby moderných grafických dizajnov. V novom logu univerzity sa 

preto neobjavuje Ján Amos Komenský, ale budova rektorátu na Šafárikovom námestí. 

V diskusii sa predseda AS PriF UK, doc. Neogrády vyjadril, že mu Komenský na logu 

univerzity chýba, ocenil ale nové logo Prírodovedeckej fakulty. Doc. Masaryk reagoval, že 

zapracovanie Komenského do loga univerzity je komplikované, pretože pri jeho tvorbe sa 

vychádza z medaily a výsledný grafický dizajn nie je úplne vhodný. Súčasne však 

ubezpečil, že sa UK podobizne Komenského nevzdáva, zostáva napr. v znaku UK, na 

diplomoch a uvažuje sa aj o ďalších formách. Doc. Slaninová sa opýtala aké boli reakcie 

na iných fakultách UK, na čo prorektor reagoval, že 5 fakúlt, kde boli doposiaľ logá 

prezentované tento nový vizuál podporili. V následnej diskusii odzneli z pléna viaceré 

podporné komentáre k zavedeniu nového vizuálu a tiež otázky k technickej stránke 

zavádzania. Zásadné pripomienky k uvedenému materiálu neodzneli. 

 

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

Dekan prítomných členov AS PriF UK informoval o aktivitách v Biologickej stanici Šúr. 

Od 1.7.2020 bude v stanici prebiehať hipoterapia pre deti s poruchou autistického spektra, 

do budúcna sa plánuje využitie stanice aj ako génovej banky koní plemena Norik 

muránsky a záchrannej stanice pre zranené živočíchy. Dekan fakulty poďakoval všetkým 

za on-line výučbu a skúšky počas koronakrízy a zároveň vyjadril názor, že koronakríza 

neskončila, ale ešte len začína, a to v ekonomickej oblasti. Plénum ďalej informoval 

aj o odstránení zápachu z jedálne pomocou novej vzduchotechniky, ktorá je vyvedená až 

nad strechu fakulty. Ďalej sa vyjadril aj k projektu ACCORD, ktorý výrazne ovplyvnili aj 

voľby, verejné obstarávania súvisiace s projektom ale prebiehajú. Na jeseň plánuje dekan 

viaceré zmeny, ktoré by mohli okrem iného aj zatraktívniť prostredie fakulty pre 

významné vedecké osobnosti. Prostredníctvom dotácie z Fondu dekana chce stimulovať aj 

osobnosti z externého prostredia. V diskusii sa následne viacerí členovia senátu vyjadrili 

ku kvalite jedla v jedálni a možnostiam riešenia tohto problému. Doc. Neogrády navrhol 

občasné stretnutia s majiteľom bufetu, kde by sa mohli prediskutovať prípadné problémy. 
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Doc. Fľaková sa informovala ohľadom rozpočtu, na čo dekan prítomných informoval, že 

bol schválený na pôde univerzity a na jeseň bude schvaľovaný aj na fakulte. Zároveň 

prítomných informoval, že na jeseň plánuje predložiť aj niektoré úpravy v Organizačnom 

poriadku, prípadne aj v Štatúte PriF UK. 

 

10. Rôzne. 

Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády poďakoval prodekanke, doc. Slaninovej za prácu 

v súvislosti s on-line výučbou, skúšaním a štátnicami. Doc. Slaninová prítomných 

oboznámila s plánom promócií, ktoré sú plánované bez účasti verejnosti. 

 

V Bratislave 26. 06. 2020 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

Návrhová komisia: 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

     Bc. Alica Lokajová 

 

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

   2. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované  

       na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 

   3. Výročná správa fakulty za rok 2019  

 


