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ZÁPISNICA č. 14 

zo 14. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK 

dňa 09. 04. 2021 o 900 hodine, dištančnou formou na platforme MS Teams Univerzity 

Komenského v Bratislave, názov Teamu „Akademický senát PriF UK“ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia. 

3. Voľba návrhovej komisie. 

4. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2021, Rozpočet výnosov a nákladov 

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta na rok 2021.  

5. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na PriF UK v akademickom 

roku 2021/2022 – aktualizácia. 

6. Výročná správa PriF UK za rok 2020. 

7. Správa o hospodárení Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2020. 

8. Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2020. 

9. Výročná správa činnosti ŠČAS PriF UK za rok 2020. 

10. Informácia o aktuálnom vývoji pri príprave novely VŠ zákona a Národného plánu 

obnovy a odolnosti SR. 

11. Informácie vedenia PriF UK, otázky na Vedenie PriF UK, prerokovanie spôsobu 

parkovania. 

12. Rôzne. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 

45 členov AS PriF UK, 7 zástupcov Vedenia PriF UK a 8 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 až 9 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, 
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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. Uviedol, že na základe 

dohody členov predsedníctva AS PriF UK sa do programu zaradili body 7. Správa o 

činnosti AS PriF UK za rok 2020 a 9. Výročná správa činnosti ŠČAS PriF UK za rok 2020.  

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: 41, proti: 0, zdržali sa: 0) 

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

Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Bc. Alica Lokajová. 

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 3) 

Uznesenie 14-21/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: 

Dr. Lucia Olexová, Dr. Renáta Švubová a Bc. Alica Lokajová. 

 

4. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2021, Rozpočet výnosov a nákladov 

UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta na rok 2021. 

Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol materiály k danému bodu. Konštatoval, že do vysokého 

školstva bolo zo štátneho rozpočtu v tomto roku delimitovaných 589 mil. eur, čo je 

v porovnaní s minulým rokom pokles o 23 mil. eur. V budúcom roku sa počíta s ešte 

výraznejším poklesom výšky dotácie s predpokladaným cieľom vytvorenia finančného 

tlaku na menej kvalitné VŠ. To rezultovalo do poklesu dotácie v prípade takmer všetkých 

VŠ. Pre UK bolo delimitovaných 122 mil. eur, čo predstavuje cca o 500 000 eur menej ako 

v minulom roku. Pri tomto scenári bolo potešením skonštatovať, že PriF UK zaznamenala 

napriek poklesu výšky dotácie pre UK najväčší medziročný nárast vo výške dotácie 

spomedzi všetkých fakúlt UK. Dekan poďakoval MŠ za zakomponovanie viacerých 

pozitívnych prvkov v metodike delenia financií ako aj zamestnancom PriF UK (PriF UK 

zaznamenala nárast počtu zapísaných študentov, ako aj väčší podiel Q1 a Q2 publikácii). 

Dekan uviedol, s PAS PriF UK prerokoval otázku uhradenia ďalšej sumy 13 000 eur 

v rámci solidarity pre niektoré fakulty UK, pričom PAS PriF UK túto myšlienku podporil. 

Nárast výkonu fakulty sa prejavil v posilnení mzdového fondu o 700 000 eur (8,3 % 

medziročný nárast v prípade parametrických pracovísk a 3,6 % medziročný nárast v rámci 

neparametrických pracovísk), čo zabezpečilo, že žiadne pracovisko nie je v záporných 

číslach. Dňa 7.4. 2021 zasadala Rozpočtová komisia AS PriF UK a jej predseda doc. 

Galamboš referoval o priebehu zasadnutia. Uviedol, že členovia RK AS PriF UK 

predmetné materiály prerokovali a odporúčajú ich schváliť na zasadnutí AS PriF UK. 

Predseda AS PriF UK doc. Neogrády otvoril k bodu diskusiu. Dr. Szemeš sa informoval, 

akým spôsobom sa podieľajú na financovaní projektu ACCORD jednotlivé pracoviská, 

ktoré z neho majú významnejší prínos. Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol, že projekt 

ACCORD je v prvom rade unikátnym a revolučným projektom celej fakulty, čo znamená 

že všetky pracoviská fakulty prejdú nejakou formou modernizácie. Predseda AS PriF UK 

doc. Neogrády ocenil v tomto smere ústretovosť KMB. Nikto z prítomných nemal žiadne 

ďalšie otázky ani pripomienky a prebehlo hlasovanie. 
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(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 14-21/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje rozdelenie štátnej dotácie na 

PriF UK na rok 2021. 

(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 14-21/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov 

verejnej vysokej školy na rok 2021, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v 

Bratislave. 

5. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na PriF UK v 

akademickom roku 2021/2022 – aktualizácia. 

 

Prodekanka doc. Slaninová uviedla materiál, ktorý sa oproti pôvodne schválenému 

materiálu líši len zmenou termínu konania prijímacieho konania na Mgr. stupeň štúdia. 

Dôvodom je úprava harmonogramu LS vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu. 

Vzhľadom na formálny charakter modifikácie nezasadala k aktualizovanému dokumentu 

Pedagogická komisia AS PriF UK. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády otvoril k bodu 

diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne otázky ani pripomienky a prebehlo hlasovanie. 

 

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

Uznesenie 14-21/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje aktualizáciu dokumentu 

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v 

akademickom roku 2021/2022.   

6. Výročná správa PriF UK za rok 2020. 

Prodekan prof. Bleha predstavil materiál, ktorí má štandardnú štruktúru , ktorá je pre tento 

dokument v poslednom období obvyklá, každoročne sa mení najmä úvodné slovo dekana 

fakulty. Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády uviedol, že na emailovú adresu PAS PriF 

UK boli doručené formálne pripomienky od Dr. Olexovej a k bodu otvoril diskusiu. Nikto 

z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky a prebehlo hlasovanie. 

                                                                                               

(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 14-21/05: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu PriF UK za 

rok 2020. 

 

7. Správa o hospodárení Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2020. 

Dekan fakulty, prof. Fedor predstavil dokument, ktorý je štandardne štrukturovaný 

a predstavuje účtovnú sumarizáciu roku 2020. Predseda RK AS PriF UK, doc. Galamboš 

informoval, že členovia komisie predmetný dokument prerokovali a odporučili ho schváliť 

na zasadnutí AS PriF UK. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády otvoril k bodu diskusiu. 

Doc. Fľaková sa opýtala, akým spôsobom sa naložilo s financiami, ktoré fakulta ušetrila na 
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energiách a opravách kôli pandemickej situácii. Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol, že 

financie sa ušetrili a poslúžia napr. na financovanie študijných programov v rámci novej 

akreditácie. Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky a prebehlo 

hlasovanie. 

(za: 42, proti: 0, zdržali sa: 0) 

   Uznesenie 14-21/06: Akademický senát PriF UK schvaľuje Správu o hospodárení 

Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2020. 

8. Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2020. 

Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády predstavil dokument, ktorý sumarizuje prácu AS 

PriF UK za rok 2020 a následne k bodu otvoril diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne 

ďalšie otázky ani pripomienky a prebehlo hlasovanie. 

(za: 45, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 14-21/07: Akademický senát PriF UK schvaľuje Správu o činnosti AS PriF 

UK za rok 2020. 

 

9. Výročná správa činnosti ŠČAS PriF UK za rok 2020. 

Predseda ŠČ AS PriF UK Bc. Juračka predstavil dokument, ktorý sumarizuje činnosť ŠČ 

AS PriF UK za rok 2020. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády otvoril k bodu diskusiu. 

Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol, že sa mu so ŠČ AS PriF UK nikdy nespolupracovalo 

tak dobre, ako je tomu teraz a poďakoval predsedovi ŠČ AS PriF UK Bc. Juračkovi, ako aj 

ostatným členom ŠČ AS PriF UK. Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani 

pripomienky a prebehlo hlasovanie. 

(za: 43, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Uznesenie 14-21/08: Akademický senát AS PriF UK schvaľuje Výročnú správu činnosti 

ŠČAS PriF UK za rok 2020. 

 

10. Informácia o aktuálnom vývoji pri príprave novely VŠ zákona a Národného plánu 

obnovy a odolnosti SR. 

Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády plénum informoval, že v rámci UK bol zriadený 

koordinačný protestný výbor, ktorý organizoval rôzne mediálne výstupy, zasadnutia 

a prednášky. V závere diskusie došlo k viacerým apelom k čelným predstaviteľom MŠ 

aby zvážili svoj postup, alebo zotrvanie vo funkciách. Následne A. Feješ referoval, že sa 

zúčastnil stretnutia so štátnym tajomníkom MŠ Ľ. Paulisom a subjektívne mal zo 

stretnutia pozitívne pocity, nakoľko sa mu zdalo, že p. štátny tajomník MŠ by mohol byť 

otvorený diskusii. 

 11. Informácie vedenia PriF UK, otázky na Vedenie PriF UK, prerokovanie spôsobu 

parkovania. 

Dekan fakulty, prof. Fedor úvodom poďakoval učiteľom za nasadenie pri dištančnej 

výučbe. Uviedol, že v rámci uľahčenia výučby dištančnou formou bolo po pracoviskách 

distribuovaných 65 laptopov. Nakoľko vzdelávanie v prírodovedných odboroch nie je 

možné striktne dištančnou formou, dúfa v závere semestra aspoň v „prezenčné minimum“ 
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najmä pre študentov záverečných ročníkov. S potešením konštatoval vyšší počet 

podaných prihlášok na štúdium na PriF UK. Apeloval na prítomných, aby neváhali 

prijímať na pracoviská aj osobnosti zo zahraničia. Podporu kvality ľudských zdrojov 

osobne považuje za veľmi dobrú investíciu. Napriek tomu, že sú zamestnanci fakulty 

pravidelne informovaní ohľadom projektu ACCORD doc. Triznom, pripomenul  napr. 

ukončenie rekonštrukcie výťahov. Keďže v roku 2022 sa bude PriF UK podieľať na 

organizovaní Zimnej Univerziády, získala dotáciu v rámci ktorej prebehnú rekonštrukčné 

práce telocviční na Mlynoch. Následne otvoril otázku parkovania okolo fakulty. Po 

diskusiách na rôznych fórach ohľadom spôsobu parkovania a platenia parkovného 

zamestnancami PriF UK prijalo vedenie PriF UK riešenie, že parkovanie pre 

zamestnancov bude bezplatné. Vedúci pracovísk dostanú pridelený počet parkovacích 

miest. Podnikateľské subjekty si budú môcť zakúpiť ročné parkovanie, ktorého výška je 

stanovená pre tento rok na 300 eur. Niekoľko miest bude viazaných na výkon 

akademických funkcií na PriF UK. O slovo sa prihlásila prodekanka, doc. Slaninová, 

ktorá len uviedla, že od 12.4.2021 sa otvorí systém AIS a učitelia, ktorých predmety 

nepozostávajú aj z praktickej časti budú môcť začať skúšať a zapisovať študentom 

hodnotenia.  

12. Rôzne. 

Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky a preto predseda AS 

PriF UK, doc. Neogrády poďakoval prítomným a zasadnutie AS PriF UK ukončil. 

 

 

 

 

V Bratislave 09. 04. 2021 

 

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

predseda AS PriF UK 

 

 

Návrhová komisia: 

Mgr. Lucia Olexová, PhD. 

Mgr. Renáta Švubová, PhD. 

Bc. Alica Lokajová 

 

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

   2. Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2021, Rozpočet výnosov a 

            nákladov UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta na rok 2021.  

          3. Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na PriF UK v  

            akademickom roku 2021/2022 – aktualizácia. 

          4. Výročná správa PriF UK za rok 2020. 

          5. Správa o hospodárení Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2020. 
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                 6. Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2020. 

                               7. Výročná správa činnosti ŠČAS PriF UK za rok 2020. 

  

  


