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ZÁPISNICA č. 10 

z 10. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 09. 10. 2020 o 9
00

 hodine v posluchárni CH 1-1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK, do študentskej  

časti AS UK a do zamestnaneckej časti AS PriF UK. 

5. Aktualizácia volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK. 

6. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 

7. Návrh dekana fakulty na výšku školného a vybraných poplatkov v akademickom roku      

2021/2022. 

   8.  Výročná správa o hospodárení PriF UK za rok 2019. 

   9.  Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2020, rozpočet PriF UK na rok  

2020. 

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

   11. Otvorenie diskusie o národnom integrovanom reformnom pláne. 

   12. Rôzne. 

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 39 členov AS PriF UK (v bode č. 2 bolo 

prítomných a hlasovalo 36 členov, v bodoch č. 3, 5, 6 bolo prítomných a hlasovalo 37 členov, 

v bodoch č. 7, 8 bolo prítomných a hlasovalo 38 členov, v bode č. 9 bolo prítomných a 

hlasovalo 39 členov), 7 zástupcov Vedenia PriF UK a 0 hostí. 
 

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. Navrhol vložiť do 

programu bod. č. 11 „Otvorenie diskusie o národnom integrovanom reformnom pláne“. 

Nikto z prítomných nemal voči predloženému programu žiadne námietky ani neboli 

prednesené žiadne návrhy na doplnenie programu. Prebehlo hlasovanie. 

        (za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0) 
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3. Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení:  

     doc. Renáta Fľaková, Dr. Renáta Švubová a Bc. Dominik Juračka. 

(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 10-20/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

doc. Renáta Fľaková, Dr.Renáta Švubová a Bc. Dominik Juračka. 

4. Výsledky doplňovacích volieb do študentskej časti AS PriF UK, do študentskej 

časti AS UK a do zamestnaneckej časti AS PriF UK. 

Predsedníčka volebnej a mandátovej komisie Dr. Lehotská informovala plénum AS PriF 

UK o priebehu volieb do ŠČ AS PriF UK, ktoré sa konali dňa 01.10.2020. Za nových 

členov ŠČ AS PriF UK boli zvolení Bc. Bečka, Mgr. Šmida a Bc. Vrábel. Tiež 

informovala, že do ŠČ AS UK bola zvolená Mgr. Lucia Procházková. Taktiež plénum 

informovala, že v rámci Katedier mikrobiológie a virológie a environmentálnej ekológie 

prebehli voľby zástupcov do AS PriF UK. Za zástupkyňy Katedry mikrobiológie 

a virológie bola zvolená doc. Šupolíková a za Katedru environmentálnej ekológie Dr. 

Zvaríková. 

5. Aktualizácia volebnej a mandátovej komisie AS PriF UK. 

Predseda AS PriF UK vysvetlil, prečo je dôležité mať dostatočný počet senátom 

schválených členov volebnej a mandátovej komisie. Vyzval senátorov, aby sa stali 

členmi tejto komisie a sám sa prihlásil ako člen. Prebehlo hlasovanie.  

(za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0) 

   Uznesenie č. 10-20/02: Akademický senát AS PriF UK schvaľuje zloženie Volebnej a 

mandátovej komisie AS PriF UK. 

 6.  Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na    

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 

   Prodekanka, doc. Slaninová vysvetlila, prečo sa opätovne predkladá materiál, ktorý bol AS 

PriF UK predlozený a následne schválený na 9. riadnom zasadnutí AS PriF UK, 26. 06. 

2020. Dôvodom bola potreba upresnenia materiálu formou explicitného doplnenia 

konverzných programov, ktoré sa pôvodne schválili v rámci príslušných programov majú 

v databáze vlastné čísla. Taktiež bolo vhodné upresniť počty prijatých študentov. V tomto 

zmysle sa pre vylúčenie akejkoľvek nejednoznačnosti členom AS PriF UK predladá na 

schválenie upresnenené znenie dokumentu, ktorý bol vo všetkých náležitých bodoch 

schválený   26.06.2020. Doc. Fľaková informovala o priebehu Pedagogickej komisie, 

ktorú viedla v zastúpení ospravedlnenej predsedníčky Dr. Olexovej (06.10.2020), kde 

k predmetnému dokumentu prebehla krátka diskusia. Nikto s prítomných nemal žiadne 

otázky ani primomienky a tak prebehlo hlasovanie.  

(za: 37, proti: 7, zdržali sa: 10) 

Uznesenie č. 10-20/03: Akademický senát AS PriF UK schvaľuje upresnené znenie 

dokumentu Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 
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7. Návrh dekana fakulty na výšku školného a vybraných poplatkov v akademickom 

roku 2021/2022.  

   Prodekanka, doc. Slaninová uviedla, že oproti minulému roku nenastali žiadne zmeny 

a upresnila, že AS PriF UK schvaľuje prílohu, ktorá je súčasťou smernice rektora. Doc. 

Fľakova opäť informovala o priebehu Pedagogickej komisie (06.10.2020), kde prebehla 

krátka diskusia. Dekan fakulty, prof. Fedor, uviedol, že poplatky sú adekvátne a v budúcom 

roku plánuje otvoriť diskusiu ohľadom zavedenia aspoň symbolického poplatku pre PhD. 

studentov z krajím mimo EÚ. Predseda AS PriF UK otvoril diskusiu. Nikto s prítomných 

nemal otázky, ani pripomienky a tak prebehlo hlasovanie. 

                                                                                                         

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 10-20/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje návrh dekana fakulty na 

výšku školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 2021/2022. 

 

8. Výročná správa o hospodárení PriF UK za rok 2019. 

Dekan fakulty, prof. Fedor informoval, že predložená správa je materiál so štandardnou 

štruktúrou, ktorý je predkladaný každoročne členom AS PriF UK. Následne predseda 

Rozpočtovej komisie doc. Galamboš informoval o priebehu Rozpočtovej komisie 

(6.10.2020), kde k predmetnemu dokumentu nebola žiadna diskusia. Predseda AS PriF UK 

otvoril diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne otázky, či pripomienky a tak prebehlo 

hlasovanie.  

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 10-20/05: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu o 

hospodárení PriF UK za rok 2019. 

9. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2020, rozpočet PriF UK na rok 2020. 

Dekan fakulty, prof. Fedor informoval plénum o štruktúre rozpočtu, výške dotácie pre 

vysoké školstvo, ako aj o výške dotácie pre UK a následne pre PriF UK. Uviedol, že kôli 

pandémii Covid 19 sa rozpočet schvaľuje až v štvrtom štvrťroku, nakoľko doteraz sme 

fungovali v rozpočtovom provizóriu. Aby boli počas rozpočtového provizória garantované 

platy zamestnancov, čerpali sa financie z iných zdrojov (tovary a služby, PhD. štipendiá, 

fond dekana bol naplnený len to výšky 3,8 %). Našťastie štátna dotácia prišla približne v 

plnej v pôvodne plánovanej výške, čo umožňuje doplniť chýbajúce finančné prostriedky   

aj do pôvodne plánovaných položiek (PhD. štpendiá, doplniť fond dekana do výšky 5 %, 

tovary a služby). Dekan fakulty oboznámil plénum, že oproti minulému roku bol príspevok 

pre RUK navýšený sumu 950 000 eur, čo je však zdôvodnené najmä skutočnoťou, že táto 

položka nebola za posledných 8 rokov upravovaná vôbec. Predseda Rozpočtovej komisie, 

doc. Galamboš, informoval o priebehu zasadnutia komisie, kde k predmetným 

dokumentom prebehla diskusia. Predseda AS PriF UK otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Dekan fakulty, prof. Fedor prítomných informoval, že na zasadnutí Slovenskej rektorskej 

konferencii odzneli zo strany MŠ informácie, že dotácia na vysoké školstvo sa má v 

nasledujúcom období citeľne znížiť. Cieľom tohto kroku by byť  tlak na  

nekonkurencieschopné vysoké škôl. Keďže už neboli žiadne otázky, ani pripomienky, 

prebehli 2 hlasovania.  

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 
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Uznesenie 10-20/06: Akademický senát PriF UK schvaľuje rozdelenie štátnej dotácie na 

PriF UK na rok 2020. 

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 10-20/07: Akademický senát PriF UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov 

verejnej vysokej školy na rok 2020, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) 

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

Dekan fakulty, prof. Fedor otvoril tento bod rozpravou o tom, že súčasná pandemická 

situácia so sebou prináša množstvo výziev čo sa týka výučby, aj celkového života na PriF 

UK, nakoľko situácia a s ňou súvisiace opatrenia sa dynamicky menia. 

S potešením však oznámil, že fakulta zaznamenala 20 %ný nárast počtu zapísaných 

študentov do 1. ročníka. 

V rámci snahy trvale zvyšovať kvalitu vedeckého výkonu na fakulte, dekan vytvoril 

platformu pre podporu ľudkých zdrojov (v časti Legislatíva na webovskom sídle fakulty - 

„Smernica dekana PriF UK - Program podpory zvyšovania kvality ľudských zdrojov na 

PriF UK“). 

Uviedol, že boli vydané 2 vnútorné predpisy etického kódexu (v časti Legislatíva na 

webovskom sídle fakulty - „Smernica dekana PriF UK Etický kódex Prírodovedeckej 

fakulty UK“). 

Oboznámil plénum, že v súčasnosti prebieha procese postupného ukončenia činnosti 

združenia Gemini a o následnom založení OZ Regiomontanus, ktoré bude v úplnej 

pôsobnosti PriF UK. 

Informoval, že tak ako epidemiologická situácia ovplyvňuje život na fakulte, tak zasahuje 

aj do plánovaných akcií k 80. jubileu fakulty. Väčšina akcií je z toho dôvodu presunutá do 

jarného obdobia, resp. prechádza na online formu. Tiež informoval, že je plánovaná 

ucelená publikácia o PriF UK. 

V rámci projektu ACCORD začali rekonštrukčné práce výťahov. Nadlimitná súťaž na 

prístrojové vybavenie bola ukončená a v súčasnosti sa čaká na posúdenie. Tiež prebiehajú 

verejné obstarávania na zateplenie fasády budovy. S tým súvisí aj vonkajší vzhľad fakulty 

včítane farabného prevedenia.  Dekan fakulty, prof. Fedor tým otvára verejnú diskusiu na 

túto tému, kde budú všetci zamestnanci môcť vyjadriť svoj názor. 

V spolupráci s fakultou architektúry sa pripravuje projekt fakultnej knižnice a presklenej 

fakultnej študovne. 

Vo výskumnej stanici Jursky Šúr sa časť priestorov využíva na hipoterapiu, čo prispeje k 

rentabilite prevádzky s ohľadom na náklady nutné na rekonštrukcie stanice. 

Okolie fakulty tiež prešlo a prechádza upravnými prácami s cieľom vytvoriť pre študentov 

miesta s možnsťou učiť sa aj v exteriéri. 

Prodekanka, doc. Kováčová informovala plénum o pripravovanej komplexnej akreditácii. 

V rámci fakulty bol zostavený tím v zložení doc. Kováčová, doc. Bleha, Dr. Čerňanský, 

Dr. Víglašová. V zhľadom na nové štandardy sa očakáva aj úbytok počtu ŠP na fakulte. 

Nové štandardy boli schválené 02.07.2020 a nadobudli platnosť 01.09.2020. K tomuto 

bodu prebehla rozsiahla diskusia. Doc. Galamboš sa informoval, či zamestnanci so 

stupňom 2A možu školiť PhD. študentov. Doc. Kováčová informovala, že podľa nových 

štandardov striktne nie. Do rozpravy sa zapojil aj prof. Noga a uviedol, že už bola podaná 

sťažnosť koli diskriminácii, keďže na akadémii stupeň 2A postačuje na školenie 

doktoranda. 
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Prodekanka, doc. Slaninová informovala o zmysle a dôležitosti vypĺňania Covid 

dotazníkov. Doc. Matúš sa informoval o počte nakazených na PriF UK, ku dňu zasadnutia 

AS  PriF UK malo pozitívnz test 5 študentov a 1 zamestnanec. V ramci UK je v súčasnosti 

potvrdených asi 100 prípadov (cca 1:1 študenti:zamestnanci). Dr. Bodor sa doc. Slaninovej 

pýtal, či fakulta aj hlási potvrdené prípady na RÚVZ kôli prípadným kontaktom, avšak 

samotná fakulta takúto povinnosť nemá. 

Predseda AS PriF UK doc. Neogrády sa vrátil k téme fasády fakulty a vyjadril svoj názor, 

aby funkčnosť a náklady na energie, pri zachovaní estetických štandardov, boli pri 

posudzovaní úprav objektu fakulty nadradené čisto architektonickému pohľadu. Preto 

neodporúča zapisovať fakultu do zoznamu chránených technických pamiatok, nakoľko 

nakladanie s budovou fakulty by bolo následne bez patričných povolení orgánov 

pamiatkovrj starostlivosti značne obmedzené. Prodekanka doc. Kováčova sa prikláňa 

k pôvodnému vizuálu fasády fakulty. Celu diskusiu ukončil dekan fakulty, prof. Fedor 

a tým, že do konca októbra bude ukončená súťaž na dodávateľa a dovtedy je možné na túto 

tému verejne diskutovať. 

Predseda AS PriF UK informoval, že núdzový stav (vo všetkých segmentoch vrátane 

školstva) by mohol uľahčiť nákup niektorých tovarov. Preto už na zasadnutí Rozpočtovej 

komisie (06.10.2020) požiadal tajomníčku fakulty, aby sa informovala o prípadných  

možnostiach  fakulty, v súčasnej dobe najmä v súvislosti s nákupom IT. Tajomníčka 

fakulty, Ing. Rajnáková informovala, že oslovila v tejto otázke kvestorku UK, jej odpoveď 

však do zasadnutia AS PriF UK nemá zatiaľ k dispozícii. Dekan fakulty doplnil, že to bude 

pravdepodobne aj jeden z bodov na najbližšom zasadnutí kolégia rektora. 

Doc. Fľaková sa informovala, či po ukončení rekonštrukcie bude otvorený aj iný vstup na 

fakultu a dekan fakulty prejavil ochotnu viesť na túto tému diskusiu. 

11. Otvorenie diskusie o národnom integrovanom reformnom pláne. 

   V rámci diskusie o tomto bode predseda AS PriF UK rozoberal snahu o okleštenie 

akademickej samosprávy, voči čomu vydala jednoznačné nesúhlasné stanovisko Slovenská 

rektorská konferencia, RVŠ ako aj spoločne Rektor, predsedníčka AS a predseda SR UK. 

Doc. Fľaková a doc. Mentel navrhli, aby sme ako AS PriF UK vyjadrili podporné 

stanovisku k vyjadreniu SRK. Rovnaké stanovisko zaujalo aj Vedenie PriF UK. Dr. 

Szemes vzniesol otázku, či tieto snahy nemohli byť vyvolané aj situáciou, ktorá nastala na 

FIIT STU. Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol, že hoci existujú fakulty, kde je medzi AS 

a Vedením určité pnutie, určite nemôže to byť dôvod, aby boli  právomoci akademickej 

obce takto oklieštené. Akademický senát považuje za spolurozhodujúci orgán. Predseda AS 

PriF UK tiež informoval, že k tejto problematike sa hodlá vydať spoločné vzhlásenia aj AS 

UK a Vedenie UK. V prípade potreby by takéto vyhlásenie mohol podporiť aj AS PriF UK 

, uznesením formou per-rollam. Nakoľko k bodu nebola ďalšia diskusia, prebehlo 

hlasovanie. 

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 1) 

Uznesenie 10-20/08: Akademický senát PriF UK a vedenie PriF UK podporujú 

vyhlásenie Slovenskej rektorskej konferencie zo dňa 6. 10. 2020, vyjadrujúce rozhodný 

nesúhlas s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy na vysokých školách. 

12. Rôzne. 

Predseda AS PriF UK otvoril záverečnú diskusiu k bodu Rôzne, do ktorej sa však nik 

neprihlásil. 

Predseda AS PriF UK doc. Neogrády následne zasadnutie 10 riadne zasadenutie AS PriF 

UK ukončil. 
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V Bratislave 09. 10. 2020 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

Návrhová komisia: 

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. 

Mgr. Renáta švubová, PhD. 

    Bc. Dominik Juračka 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh:   

 Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK. 

 Zápisnica z doplňovacích volieb do ŠČ AS PriF UK konaných                          

01.10.2020 

  Zloženie Volebnej a mandátovej komisie PriF UK. 

 Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na 

Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2021/2022. 

 Návrh dekana fakulty na výšku školného a vybraných poplatkov v akademickom roku 

2021/2022.  

 Výročná správa o hospodárení PriF UK za rok 2019. 

 Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2020, rozpočet                      

PriF UK na rok 2020. 

 

                                   

 


