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ZÁPISNICA č. 11 

z 11. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 04. 12. 2020 o 9
00

 hodine dištančnou formou cez MS Teams 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 

 

1. Otvorenie.  

2. Schválenie programu zasadnutia.  

3. Voľba návrhovej komisie.  

4. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku PriF UK.  

5. Zmena organizačnej štruktúry PriF UK, Dodatok č. 5 k Organizačnému    

poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty 

6. Diskusia k NIRP „Moderné a úspešné Slovensko“ v oblasti VŠ. 

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

8. Rôzne.  

  

Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 50 členov AS PriF UK, 7 zástupcov Vedenia 

PriF UK a 32 hostí. 
 

Priebeh rokovania: 
 

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

zasadnutie. Úvodom informoval o organizačných záležitostiach ako aj o spôsobe 

hlasovania, nakoľko zasadnutie prebiehalo dištančnou formou. Spôsob hlasovania bol 

stanovený tak, že hlasovanie v bodoch č. 2 a 3 prebehne prostredníctvom „zdvihnutia 

ruky“ cez MS Teams (rovnako budú postupovať aj prítomní, ktorí budú žiadať o slovo). 

Hlasovanie v bodoch 4 a 5 prebehne cez „konverzáciu/chat“ spôsobom 

ZA/PROTI/ZDRŽIAVAM SA, kde sa na úvod vždy uvedie znenie uznesenia a nakoniec 

predseda AS PriF UK ukončí hlasovanie. Zdôraznil, že hlasovať môžu len členovia AS 

PriF UK. Úvodom sa tiež odhlasovalo univerzálne udelenie slova všetkých prítomným, 

ktorí nie sú členmi AS PriF UK a prihlásia sa o slovo, ako aj a nahrávanie priebehu 

zasadnutia senátu AS PriF UK, ktorý bude uložený v archíve predsedníctva AS PriF UK.  

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: 44, proti: 0, zdržali sa: 0) 

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

     Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Lucia Procházková. 

(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 11-20/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Mgr. Lucia Procházková. 

   4. Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku PriF UK. 

 Prodekanka doc. M. Slaninová predstavila predkladaný dokument. Vysvetlila dôvod, prečo  

sa zvyšuje podiel študentov, ktorým budú odborové štipendiá pridelované (z pôvodných 15 
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% na 25 %). Uviedla tiež, že FMFI UK v Bratislave udeľuje tieto štipendiá až 30 % 

študentov. Uviedla, že v prípade 1. roč. Bc. stupňa štúdia ide o sumu približne 320 eur, ktorá 

sa stanoví podľa váženého študijného priemeru zo SŠ a toto štipendium sa vypláca v LS. 

Študenti 2. a 3. roč. Bc. stupňa štúdia si môžu získať sumu približne 703 eur a študenti Mgr. 

stupňa štúdia približne 1023 eur. Predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK Dr. L. 

Olexová informovala o priebehu zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 02. 12. 2020 o 13:00 hod. 

dištančnou formou cez MS Teams, kde členovia komisie diskutovali o predloženom 

dokumente. Nakoľko k dokumentu neboli žiadne pripomienky, členovia Pedagogickej 

komisie odporučili predmetný dokument „Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku PriF UK“ 

na schválenie na 11. riadnom zasadnutí AS PriF UK. Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády 

otvoril diskusiu. Dr. Bodor sa opýtal, či je stanovený horný limit na percento študentov, ktorí 

môžu získať odborové štipendium. Doc. Slaninová uviedla, že zo zákona to je max. 50 %. 

Dr. Víglašová sa pýtala, či sa vždy podarí minúť všetky financie určené na štipendiá. Doc. 

Slaninová uviedla, že nakoľko ide o účelové finančné prostriedky, snažia sa vždy sumy 

štipendií vyrátať tak, aby sa vracal čo najmenší obnos peňazí. Mgr. Stehlíková sa 

informovala o výške prospechových štipendií. Nakoľko už neboli žiadne ďalšie otázky, 

predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády, vyzval členov AS PriF UK na hlasovanie cez 

„konverzáciu/chat“.  

(za: 48, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie č. 11-20/02: Akademický senát AS PriF UK schvaľuje Dodatok č. 1 k 

Štipendijnému poriadku PriF UK. 

 

  5.  Zmena organizačnej štruktúry PriF UK, Dodatok č. 5 k Organizačnému 

poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády v úvode udelil slovo dekanovi fakulty Prof. P. 

Fedorovi, ktorý predstavil dokument a uviedol dôvody, ktoré viedli Vedenie PriF UK k 

sérii diskusií s dotknutými pracoviskami. Tento proces viedol k návrhu viacerých 

organizačných zmien, ústiacich do predloženého dokumentu “Dodatok č. 5 k 

Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty“. 

Dekan fakulty požiadal AS PriF UK o prerokovanie aj schválenie navrhovaného zlúčenia 

pracovísk, zánik pracoviska, zmenu názvu pracoviska, ako aj o schválenie predloženého 

dokumentu - Dodatku č. 5. Dekan fakulty uviedol, že nespochybňuje prácu nikoho na 

fakulte. Tiež verejne prehlásil, že urobí všetko pre revitalizáciu novovzniknutých 

pracovísk. Navrhované zmeny predstavuje ako  rovnocenné fúzie pracovísk na základe 

pracovnej kompatibility. Uviedol, že po schválení tohto dokumentu budú vypísané 

výberové konania pre vedúcich pracovníkov na novovznikajúce pracoviská, pričom sa s 

doterajšími vedúcimi pracovísk osobitne dohodol na spôsobe ukončenia ich pôsobenia v 

doterajších funkciách. Informoval tiež o  navrhovaných zmenách v rámci 

neparametrických pracovísk. Predsedníčka Legislatívnej komisie AS PriF UK Doc. R. 

Fľaková informovala o priebehu zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo 01. 12. 2020 od 12:30 

hod. dištančnou formou cez MS Teams. Informovala, že boli doručené 2 návrhy: Doc. 

Karolčík požiadal o zaradenie Katedry didaktiky mimo Chemickú sekciu a tiež požiadal 

o vytvorenie skupiny pracovísk s celofakultnou pôsobnosťou. Prof. Tolmáči požiadal 

o zmenu názvu pracoviska z „Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny“ 

na „Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov“. Dekan si oba predložené návrhy 

osvojil a tieto návrhy zapracoval do predkladaného dokumentu. Na zasadnutí Legislatívnej 

komisie AS PriF UK prebehla rozsiahla diskusia, po ktorej prebehlo hlasovanie, ktorým 

členovia Legislatívnej komisie AS PriF UK odporučili predmetný dokument na schválenie 
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na 11. riadnom zasadnuí AS PriF UK. Následne predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády 

otvoril diskusiu k jednotlivým zmenám v organizačnej štruktúre PriF UK. 

a) Zánik Chemického ústavu: pracovníci po diskusii a dohode s dekanom fakulty 

postupne prechádzajú na 2 katedry z Chemickej sekcie. Dekan fakulty Prof. P. Fedor 

uviedol, že všetci pracovníci so zanikajúceho Chemického ústavu dostali možnosť 

pracovať na tých pracoviskách, o ktoré prejavili záujem. Nakoľko neboli žiadne otázky, 

predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády vyzval členov AS PriF UK o hlasovanie cez 

„konverzáciu/chat“.     

 (za: 43, proti: 0, zdržali sa: 1) 

   Uznesenie č. 11-20/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje zrušenie Chemického 

ústavu ako samostatného pracoviska s účinnosťou od 01. 01. 2021. 

b) Zlúčenie Katedry environmentálnej ekológie a Katedry krajinnej ekológie do 

spoločného pracoviska - Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny: 
do diskusie k tomuto bodu sa zapojila Dr. Zvaríková, ktorá vyjadrila úplnú podporu 

navrhovanému spájniu uvedených pracovísk. Verí, že zlučovanie môže priniesť pozitívny 

efekt. Nakoľko neboli žiadne otázky, predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády vyzval 

členov AS PriF UK o hlasovanie cez „konverzáciu/chat“.     

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

   Uznesenie č. 11-20/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje zlúčenie pracovísk –  

   Katedry environmentálnej ekológie a Katedry krajinnej ekológie do spoločného  
   pracoviska – Katedry environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny s účinnosťou od  

   01. 01. 2021. 

c) Zlúčenie Katedry mineralógie a petrológie a Katedry ložiskovej geológie do 

spoločného pracoviska – Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie: do 

diskusie k tomuto bodu sa zapojil doc. Šottník, ktorý uviedol, že Katedra ložiskovej 

geológie považuje tento krok za pozitívny a sú s ním stotožnení. Prodekanka doc. 

Kováčová slová doc. Šottníka potvrdila. Nakoľko neboli žiadne otázky, predseda AS PriF 

UK Doc. P. Neogrády vyzval členov AS PriF UK o hlasovanie cez „konverzáciu/chat“.     

                                                                (za: 45, proti: 0, zdržali sa: 0) 

   Uznesenie č. 11-20/05: Akademický senát PriF UK schvaľuje zlúčenie pracovísk – 

Katedry mineralógie a petrológie a Katedry ložiskovej geológie do spoločného pracoviska 

– Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie s účinnosťou od 01. 01. 2021. 

   d) Zlúčenie Katedry inžinierskej geológie, Katedry hydrogeológie a Katedry 

aplikovanej a environmentálnej geofyziky do spoločného pracoviska – Katedry 

inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky: do diskusie sa zapojila 

Doc. R. Fľaková, ktorá uviedla svoje rozpoltené pocity, jednak ako vedúca Katedry 

hydrogeológie a tiež ako členka AS PriF UK. Ako vedúca katedry uviedla, že ich katedra 

bola posledná, ktorá súhlasila s návrhom. Zdôraznila, že podľa jej názoru v tomto prípade 

neplatí zlučovanie na základe pracovnej kompatibility, nakoľko tu sa spájajú 3 samostatné 

pracoviská, ktoré sa navzájom nedokážu nahradiť. Ako členka AS PriF UK uviedla, že 

diskusie osobne nepokladala za úplne dostačujúce, pričom sa domnieva, že bežný senátor 

ani nemusel zachytiť, že sa na fakulte dejú takéto závažne zmeny. Tiež ju mimoriadne 

mrzí, že sa tak zásadné a vážne veci riešia dištančnou formou. Uviedla, že dohoda sa 

podarila vďaka mediátorskej pomoci prodekanky Doc. Kováčovej. Prodekanka, Doc. 
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Kováčová, úprimne poďakovala všetkým zainteresovaným. Do diskusie sa zapojila aj Doc. 

Adamcová (nie je členkou AS PriF UK), ktorá sa vyjadrila, že nie je zo zlučovania 

nadšená. Podľa jej slov je to „sobáš z rozumu“ a snaha zachrániť študijný program. Tiež 

poďakovala prodekanke Doc. Kováčovej. Nakoľko neboli žiadne otázky, predseda AS PriF 

UK Doc. P. Neogrády vyzval členov AS PriF UK o hlasovanie cez „konverzáciu/chat“. 

                                                                (za: 41, proti: 0, zdržali sa: 3) 

   Uznesenie č. 11-20/06: Akademický senát PriF UK schvaľuje zlúčenie pracovísk – 

Katedry inžinierskej geológie, Katedry hydrogeológie a Katedry aplikovanej a 

environmentálnej geofyziky do spoločného pracoviska – Katedry inžinierskej geológie, 

hydrogeológie a aplikovanej geofyziky s účinnosťou od 01. 01. 2021. 

   e) Zlúčenie Katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ a Katedry fyzickej geografie 

a geoekológie do spoločného pracoviska – Katedry fyzickej geografie 

a geoinformatiky: Nakoľko neboli žiadne otázky, predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády 

vyzval členov AS PriF UK o hlasovanie cez „konverzáciu/chat“. 

                                                                (za: 44, proti: 0, zdržali sa: 2) 

   Uznesenie č. 11-20/07: Akademický senát PriF UK schvaľuje zlúčenie pracovísk – 

Katedry kartografie, geoinformatiky a DPZ a Katedry fyzickej geografie a geoekológie 

do spoločného pracoviska – Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky s účinnosťou 

od 01. 01. 2021. 

   f) Zmena názvu pracoviska – Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania 

krajiny na nový názov – Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov: Nakoľko 

neboli žiadne otázky, predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády vyzval členov AS PriF UK 

o hlasovanie cez „konverzáciu/chat“. 

                                                                (za: 45, proti: 0, zdržali sa: 0) 

   Uznesenie č. 11-20/08: Akademický senát PriF UK schvaľuje zmenu názvu pracoviska – 

Katedry regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny na nový názov – Katedra 

regionálnej geografie a rozvoja regiónov s účinnosťou od 01. 01. 2021. 

   g)  Schválenie Dodatoku č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v 

Bratislave, Prírodovedeckej fakulty ako celku: Okrem vyššie uvedených organizačných 

zmien, o ktorých sa na žiadosť dekana fakulty rokovalo aj osobitne otvoril  predseda AS 

PriF UK Doc. P. Neogrády na záver diskusiu o ďalších navrhovaných zmenách v 

Organizačnom poriadku, včítane zmien v názvoch a štruktúre neparametrických pracovísk.  

Dekan fakulty uviedol, že si osvojil návrh Doc. Karolčíka o zaradenie Katedry didaktiky 

mimo Chemickú sekciu medzi Katedry s celofakultnou pôsobnosťou. Dr. Likavský 

poďakoval za akceptovanie návrhu Doc. Karolčíka. Doc. Ševčovičová sa informovala, v 

koho pôsobnosti bude patriť novovzniknuté Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a 

doktorandského štúdia, ktoré vzniklo fúziou dvoch samostatných oddelení a teda bolo pod 

dikciou dvoch prodekanov. Dekan fakulty uviedol, že toto oddelenie bude patriť do 

pôsobnosti dvoch prodekanov pre vedu a doktorndské štúdium, tj. v súčasnoti pod Prof. 

Nogu a Doc. Kováčovú. Nakoľko neboli žiadne otázky, predseda AS PriF UK Doc. P. 

Neogrády vyzval členov AS PriF UK o hlasovanie cez „konverzáciu/chat“.  

                                                                (za: 44, proti: 0, zdržali sa: 2) 



5 

 

   Uznesenie č. 11-20/09: Akademický senát PriF UK schvaľuje Dodatok č. 5 k 

Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

  

   6.  Diskusia k NIRP „Moderné a úspešné Slovensko“ v oblasti VŠ. 

   Predseda AS PriF UK, Doc. P. Neogrády, plénum informoval, že po 10. riadnom zasadnutí 

AS PriF UK, zasadol aj AS UK, kde bolo prijaté rozsiahlejšie stanovisko. Toto reflektovala 

aj RVŠ a teda v oboch stanoviskách výrazne rezonuje odmietnutie oklieštovania 

akademickej samosprávy. K tomuto bodu neprebehla žiadna diskusia. 

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

   Dekan fakulty, Prof. P. Fedor, uviedol tento bod rozpravou o dištančnej výučbe v ZS 

v akademickom roku 2020/2021 a zôraznil, že aj skúškové obdobie bude prebiehať 

dištančnou formou. Pripomenul, že snahou vedenia fakulty je pripraviť model, kde by 

študenti mohli absolvovať cvičenia blokovou formou na začiatku skúškového obdobia. 

Avizoval aj možnosť, že sa začiatok LS 2020/2021 posunie.     

 Uviedol, že v súvislosti s nadchádzajúcou akreditáciou, bol úspešne odoslaný audit 

študijných programov.         

 Informoval, že rekonštrukcie výťahov v pavilóne B2 úspešne prebehli a  v pavilone 

CH2 sa práve prebieha ich realizácia. Po rozsiahlych diskusiách sa taktiež dospelo 

k optimálnemu riešeniu viyuálu fakulty, so snahou priblížiť sa pôvodnému vizuálu.  

 Dr. Víglašová, členka Finančnej komisie AS UK (nie je členkou AS PriF UK) sa u 

tajomníčky fakulty Ing. B. Rajnákovej informovala na finančné krytie protipandemických 

opatrení. Podľa informácií, prezentovaných na FK AS UK naša fakulta v položke, v ktorej 

pôvodne žiadala sumu 10 tisíc eur, požadovala neskôr na výdavky na COVID opatrenia 

finančné prostriedky vo výške takmer 216 tisíc eur. Dr. Viglašová informovala, že ostatné 

fakulty (aj s menším počtom zamestnancov) žiadali výrazne viac, napr. aj na pokrytie 

nákladov na dištančnú výuku, ochranné pomôcky a pod. Tajomníčka fakulty uviedla, že 

vykazovala len reálne náklady na nákup dezinfekcie a pod. a potom aj náklady na výpadok 

príjmov z prenájmov (12 tisí eur) a stratu na tvovaroch a službách (140 tisíc eur). Predseda 

Rozpočtovej komisie AS PriF UK uviedol, že ako vedúci pracovník nebol informovaný 

o možnosti čerpať financie na dezinfekciu, ochranné prostriedky a pod. Uviedol, že ako 

vedúci pracoviska zamestnancom kupoval napr. rúška z vlastných prostriedkov. Taktiež 

nevedel, že je možné kompenzovať výpadok príjmu na špeciálnom pracovisku kvôli 

pandémii, čo sa priamo týka skúšobného laboratória Katedry jadrovej chémie, z tejto 

finančnej dotácie. Odsúhlasené výdavky na RUK pre fakultu predstavujú sumu 30.122,-€, 

nakoľko sa reálne krytie týchto výdavkov odvíja od pôvodne požadovanej výšky 

refundácie. Doc. Galamboš sa opýtal, ako sa bude riešiť záporné saldo, ktoré vzniklo 

medzi prvotnou požiadavkou na dotáciu COVID a neskôr vyčíslenými COVID výdavkami 

takmer 216 tisíc eur, ktoré fakulta žiadala prostredníctvom RUK. Dekan fakulty v rámci  

diskusie uviedol, že výzva neobsahovala žiadne presné špecifiká, takže tajomníčka fakulty 

vykázala reálne náklady.  Doc. Fľaková uviedla, že vo vzťahu ku katedrám táto možnosť 

nebola komunikovaná a všetci si náklady spojené s pandémiou hradili z vlastných zdrojov. 

Doc. Galamboš sa informoval u tajomníčky fakulty, či bolo znížené, resp. odpustené 

nájomné nájomcom fakulty, keďže fakulta vykázala výpadok príjmov z tejto činnosti. 

Tajomnáčka fakulty odpovedala, že nájomne znížené, resp. odpustené nebolo žiadnemu 

nájomcovi fakulty.  Doc. Galamboš požiadal tajomníčku fakulty, aby vypracovala a 

predsedníctvu AS PriF UK predložila správu o vývoji čerpania “účelovej dotácie COVID - 

požiadavky PriF UK”, ktorá bude ďalej komunikovaná členom AS PriF UK. Predseda AS 

PriF UK, Doc. P. Neogrády uviedol, že podľa jeho názoru nastala chyba a je potrebné dať 
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si v budúcnosti pozor, aby sa podobná situácia nezopakovala. Predseda ŠČ AS PriF UK 

tlmočil sťažnosti študentov, ktorí boli nútení absolvovať výuku počas štátneho sviatku, 17. 

11. 2020. Uviedol, že je to od vyučujúcich nekorektné a názor s ním zdieľal aj predseda AS 

PriF UK. Dr. Víglašová sa pýtala, ako bude prebiehať nákup IT a tajomníčka fakulty 

potvrdila, že sa bude postupovať podľa pokynov rektorátu a termíny sa posunú.                                                              

   8.  Rôzne                                                                                                          

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

neprihlásil. 

Predseda AS PriF UK Doc. P. Neogrády následne 11. riadne zasadenutie AS PriF UK 

ukončil. 

 

 

 

V Bratislave 09. 12. 2020 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

Návrhová komisia: 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

Mgr. Renáta Švubová, PhD. 

   Mgr. Lucia Procházková 

 

 

Zoznam príloh:   

 Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK. 

 Dodatok č. 1 k Štipendijnému poriadku PriF UK. 

 Zmena organizačnej štruktúry PriF UK, Dodatok č. 5 k Organizačnému 

poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 

 

                                   

 


