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ZÁPISNICA č. 21
z 21. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 27. 05. 2022 o 900 hodine v miestnosti CH1-1

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

1.	Otvorenie.    
2.	Schválenie programu zasadnutia.    
3.	Voľba návrhovej komisie. 
4.	Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2022, Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2022, Univerzity Komenského 
v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty. 
5.	Výročná správa fakulty za rok 2021. 
6.	Správa o hospodárení fakulty za rok 2021
7.	Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2021. 
8.	Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2021. 
9.	Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK. 
10.	Rôzne. 

Prítomní podľa prezenčnej listiny: Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 34 členov AS PriF UK a 5 zástupcov Vedenia PriF UK.

Priebeh rokovania:

Otvorenie: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády privítal prítomných a otvoril zasadnutie.
Schválenie programu zasadnutia: Predseda AS PriF UK doc. P. Neogrády oboznámil plénum AS PriF UK s navrhovaným programom zasadnutia. Do programu sa priamo na zasadnutí zaradil bod č. 6. Aj napriek tomu, že ho Vedenie fakulty nepredložilo ako „Správu o hospodárení Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2021“ ako samostatný dokument, jej znenie je identické a text je súčasťou Výročnej správy PriF UK za rok 2021.     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: 34, proti: 0, zdržali sa: 0)
Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
Dr. Blanka Lehotská, doc. Renáta Švubová a Mgr. Michal Čičkan.
(za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3)
Uznesenie 21-22/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: Dr. Blanka Lehotská, doc. Renáta Švubová a Mgr. Michal Čičkan.

Rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2022, Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2022, Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty.
Dekan fakulty, prof. Fedor uviedol materiály k danému bodu. Konštatoval, že VŠ zažíva bezprecedentný pokles dotácie z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. V tomto roku bolo do VŠ delimitovaných približne 570 mil. eur, čo je v porovnaní s minulým rokom pokles o cca 20 mil. eur, pričom všetky VŠ okrem TUAD zaznamenali medziročný pokles (napr. UK poklesla medziročne o cca 6 %). Podľa Ministerstva školstva má práve zníženie výšky dotácie viesť k tlaku na slabšie VŠ, čo však v praxi úplne nefunguje. MŠ však prišlo s krokom, ktorý PriF UK pomohol. V rámci dotácie na výskum, vývoj a tvorivú činnosť sa znižuje váha, ktorou je zohľadňovanie tvorivej činnosti v poslednej KA (30 %). Zvyšných 70 % sa účelovo rozpíše podľa excelentného vedeckého výkonu. To v praxi znamená, že na UK bolo celkovo delimitovaných cca 124 mil. eur a z toho na PriF UK cca 21,4 mil. eur (čo je o 1 mil. eur viac ako minulý rok). Avšak výsledná suma pre fakultu narastie menej, nakoľko do fondu solidarity naša fakulta tento rok vkladá historicky najvyššiu sumu 550 tis. eur. Navyše, pre tento rok sa solidarita na UK navýšila na 98 % (predtým sa pokles dorovnával na úroveň 97 %). Za posledných 10 rokov PriF UK vložila do fondu solidarity cca 1,5 mil. eur (napr. za posledných 10 rokov FTVŠ prijala pomoc z fondu solidarity vo výške cca 1,5 mil. eur). Rektor UK na podnet dekanov fakúlt, ktoré sú stálymi prispievateľmi do fondu solidarity, bude od dekanov fakúlt, ktoré solidaritu prijímajú očakávať návrh revitalizácie (riešenie situácie). Významným rizikovým faktorom je skutočnosť, že na projekte ACCORD chýba cca 4,7 mil. eur, do značmej miery v dôsledku nárastu cien. Následne sa dekan fakulty, prof. Fedor venoval materiálu „Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2022“. Uviedol, že nás čaká výrazné navýšenie v oblasti energií z 0,8 na 2,2 mil. eur. Na mzdy bolo delimitovaných 11,5 mil. eur, z toho 8,5 mil. eur bude delimitované pracoviskám podľa schválenej metodiky. Uviedol, že žiadne pracovisko medziročne nepokleslo o viac ako 10 %. Dekan fakulty, prof. Fedor požiadal vedúcich pracovísk, aby si na prežitie budúceho roka pripravili istú finančnú rezervu“, nakoľko štátna dotácia bude pravdepodobne budúci rok ešte nižšia. K predmetnému dokumentu zasadala aj Rozpočtová komisia AS PriF UK dňa 24.05.2022 o 14:00 hod. Predseda komisie, doc. Galamboš informoval, že písomnou formou neboli doručené žiadne pripomienky. K predloženému dokumentu odznela obsiahla diskusia. Doc. Bodor mal pripomienku k predloženému rozpočtu na r. 2022, v ktorom chýba členenie podľa platnej metodiky delimitácie mzdových prostriedkov. Navrhoval doplniť výšku nadtarifnej zložky platu pre neparametrické pracoviská. Komisia bola uznášaniaschopná. Všetkých prítomných 17 členov (z celkového počtu 21) hlasovalo za prijatie uznesenia: „Rozpočtová komisia AS PriF UK prerokovala „Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2022.“ a odporúča tento dokument po doplnení o informáciu o nadtarifnej zložke platu pre neparametrické pracoviská schváliť na zasadnutí AS PriF UK dňa 27.5.2022“. Dekan fakulty, prof. Fedor poďakoval doc. Bodorovi za pripomienku, ktorá bola do dokumentu zapracovaná. Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády k bodu otvoril diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky a prebehlo hlasovanie.
(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 21-22/02: Akademický senát PriF UK schvaľuje rozdelenie štátnej dotácie na PriF UK na rok 2022.
(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 21-22/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2022, Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

5. Výročná správa fakulty za rok 2021.
Prodekan prof. Bleha predstavil materiál, ktorý má štandardnú štruktúru , ktorá je pre tento dokument v poslednom období obvyklá. Uviedol, že novinkou sú hodnotiace vety a indikátory, ktorými sa bude hodnotiť plnenie cieľov na základe schváleného dokumentu „.Dlhodobý zámer rozvoja Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave do roku 2027“. Taktiež pribudla analýza vekového zloženia tvorivých pracovníkov, ktorá môže byť v budúcnosti zaujímavým indikátorom. Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády k bodu otvoril diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky a prebehlo hlasovanie.
(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 21-22/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu PriF UK za rok 2021.

      6. Správa o hospodárení fakulty za rok 2021.
      Keďže táto správa je identická s časťou textu vo Výročnej správe PriF UK za rok 2021, schválila sa ako samostatný dokument.
(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0)
      Uznesenie 21-22/05: Akademický senát PriF UK schvaľuje Správu o hospodárení Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2021.

      7.    Správa o činnosti AS PriF UK za rok 2021.
Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády predstavil dokument, ktorý sumarizuje prácu AS PriF UK za rok 2021 a následne k bodu otvoril diskusiu. Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky a prebehlo hlasovanie.
(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 21-22/06: Akademický senát PriF UK schvaľuje Správu o činnosti AS PriF UK za rok 2021.

      8.    Výročná správa činnosti Študentskej časti AS PriF UK za rok 2021.
Dokument predstavila podpredsedníčka ŠČ AS PriF UK Mgr. Cifraničová a uviedla, že sumarizuje činnosť ŠČ AS PriF UK za rok 2021. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády otvoril k bodu diskusiu. Poďakoval študentom, že aj v stave dištančného módu ostali aktívnou súčasťou fakultného života a je rád, že aj po schválení Novely o VŠ ostalo tretinové zastúpenie študentov v senáte. Dekan fakulty, prof. Fedor, vyjadril poďakovanie študentskej komore za ich aktivity, najmä v oblasti propagácie fakulty. Nikto z prítomných nemal žiadne ďalšie otázky ani pripomienky a prebehlo hlasovanie.
(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 21-22/07: Akademický senát PriF UK schvaľuje Výročnú správu činnosti ŠČAS PriF UK za rok 2021.

      9.    Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
Dekan fakulty, prof. Fedor úvodom uviedol, že podľa jeho názoru bola tentokrát dekanská predvolebná kampaň pomerne „špinavá“. Ak v niekom ostali nejaké pochybnosti, prípadne má nezodpovedané otázky, rád na ne odpovie. Následne informoval, že PriF UK zažíva renesanciu zvýšeného záujmu o prírodovedné štúdium (na študijnom oddelení zaznamenali 43 % nárast podaných elektronických prihlášok). Rekordérom je napr. študijný program Medicínska biológia, kde evidujú až 450 prihlášok. Uviedol tiež, že všetci záujemcovia o štúdium dostali informáciu o možnosti získať z Ministerstva školstva štipendium na celé 3 roky štúdia. Uviedol, že sa blížime k zavŕšeniu administratívne asi najnáročnejšej akreditácie a že PriF UK má všetky materiály odovzdané na posúdenie AR UK. Pripomenul, že pedagogickí pracovníci majú do 10.6. 2022 odovzdať všetky podklady pre tvorbu rozvrhov na nadchádzajúci zimný semester. Informoval, že Ministerstvo školstva chce zaviesť nový spôsob evaluácie, tzv. REF hodnotenie, čo je vlastne typ akreditácie. Na základe tohto hodnotenia sa financie budú rozdeľovať striktne podľa vedeckých výkonov. Dekan fakulty uviedol, že, každá fakulta musí do polovice júna pripraviť za každú oblasť vied a každého tvorivého pracovníka súbor publikácií, pričom každá publikácia môže byť použitá len 1x (v rámci celej SR). Vyzdvihol tiež 55 % úspešnosť fakulty v získaní APVV projektov. Dekan fakulty vyzval AO, aby sledovala harmonogram prác v rámci projektu ACCORD, ktorý je uvedený na webovom sídle fakulty. Uviedol, že projekt ACCORD je výrazná pomoc dotknutým fakultám, no jeho príprava nebola úplne dôsledná. Nerátalo sa v veľkým množstvom prác, ktoré teraz musí sanovať fakulta. V súčasnosti je evidované 4,7 mil. eur manko v dôsledku nárastu cien stavebných materiálov, 1,9 mil eur predstavuje 5 % spolufinancovanie fakultou a 1,9 mil. eur má fakulta zaplatiť do konca roka za DPH, pričom Ministerstvo školstva túto čiastku refunduje. Otázkou ostáva, kde tieto financie získať? Dekan fakulty uviedol, že v okolitých štátoch tieto náklady znáša štát, SR sa zatiaľ tvári ako mŕtvy chrobák. Doplnil však, že zatiaľ financie postačujú na práce do konca roka. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády otvoril k bodu diskusiu. Do diskusie sa ako prvý zapojil doc. Bodor, ktorý tvrdil, že výuka v zimnom semestri je zatiaľ nejasná (vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukcie), tak čo súri v robení rozvrhov. Dekan fakulty uviedol, že deň pred zasadnutím AS PriF UK bola na túto tému diskusia. Od budúceho roka sa budú materiály zbierať ešte neskôr, čo hlavná rozvrhárka Dr. Danielová neprijala ľahko. Prodekanka Slaninová sa vyjadrila, že je potrebné si uvedomiť, že nájsť v lete spoločný termín pre 18 rozvrhárov nie je jednoduché. Po ďalšie, aj rozvrhári potrebujú oddych a dovolenku. K tejto téme sa vyjadrila aj Dr. Olexová, ktorá doplnila, že aj rozvrhári majú množstvo povinností, sú súčasťou štátnicových komisií, sú na exkurziách a napriek tomu musia pripravovať rozvrh podľa harmonogramu. Doc. Bodor sa ešte opýtal, či by mohla p. Révayova zasielať hneď na prvú žiadosť kompletný Theses protokol originality. Prodekanka Slaninová informovala, že sa vytvoril zoznam študijných poradcov. Mgr. Vrška sa kvôli sťažnostiam študentov informoval, či by bolo možné zjednodušiť komplikovaný proces prihlasovania na PhD štúdium (napr. elektronická prihláška sa musí aj tak vytlačiť, podpísať a zaslať poštou, je nutné opätovne dokladať dokumenty, ktoré na študijnom oddelení už majú a pod.). Prodekanka Kováčová sa prisľúbila, že vec nechá preveriť. Záverom sa ujal slova predseda AS PriF UK, doc. Neogrády, ktorý na konto REF hodnotenia uviedol, že rok 2024 môže byť v tejto súvislosti problémovým. Len čo sa ukončila diskusia o Novele VŠ nám Ministerstvo školstva prichádza s ďaľšou administratívne potenciálne náročnou agendou.  Taktiež poďakoval Vedeniu fakulty za prácu.
      10.    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 27. 05. 2022

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.
predseda AS PriF UK


Návrhová komisia:
Mgr. Blanka Lehotská, PhD.
Doc. Mgr. Renáta Švubová, PhD.
Mgr. Michal Čičkan
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