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 ZÁPISNICA č. 22
z 22. riadneho zasadnutia Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty UK
dňa 11. 11. 2022 o 900 hodine v miestnosti CH1-3

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

Otvorenie. 
	Schválenie programu zasadnutia. 
	Voľba návrhovej komisie. 
	Informácia o výsledkoch doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK, do študentskej časti AS PriF UK a do zamestnaneckej časti AS PriF UK. Celková informácia o aktuálnom stave mandátov AS PriF UK.
	Voľba ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK.
	Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na PriF UK v akademickom roku 2023/2024.
	Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2023/2024.
	Informácia o súčasnej situácii vo financovaní VŠ.
	Informácia o aktivitách Študentskej časti AS PriF UK.
	Informácia o stave a priebehu auditu celofakultných pracovísk.
	Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
	Rôzne.
	Záver.
Prítomní podľa prezenčnej listiny: Prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny: 41 členov AS PriF UK, 6 zástupcov Vedenia PriF UK a 3 hostia.
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. 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: 37 proti: 0, zdržali sa: 0)
Voľba návrhovej komisie: Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: 
Dr. Lucia Olexová, Doc. Renáta Švubová a Mgr. Dominik Šmida.
(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 3)
Uznesenie 22-22/01: Akademický senát PriF UK schvaľuje Návrhovú komisiu v zložení: Dr. Lucia Olexová, Doc. Renáta Švubová a Mgr. Dominik Šmida.
4.	Informácia o výsledkoch doplňovacích volieb do študentskej časti AS UK, do študentskej časti AS PriF UK a do zamestnaneckej časti AS PriF UK. Celková informácia o aktuálnom stave mandátov AS PriF UK

Predsedníčka volebnej a mandátovej komisie Dr. Lehotská informovala, že 25. 10. 2022 prebehli doplňovacie voľby do ŠČ AS PriF UK  a novozvolenými členmi AS PriF UK sa stali Bc. Martina Bugriová, Ing. Bálint Czíferi (náhradník), Mgr. Michal Fulín (náhradník), Mgr. Lucia Hojová, Mgr. Marek Hupian, Mgr. Alexander Kmeť, Mgr. Nicolas Milan Michalides, Bc. Simona Petrovičová, Jakub Ján Siváček. Dňa 25. 10. 2021 prebehli doplňovacie voľby do ŠČ AS UK kde za člena Akademického senátu UK v študentskom volebnom okrsku bol zvolený Mgr. Dávid Vrška. Dňa 10. 10. 2022 bola na Katedre jazykov ako členka AS PriF UK zvolená PhDr. Oľga Pažitková, CSc, dňa 20. 10. 2022 bol na Katedre geológie a paleontológie zvolený za člena AS PriF UK doc. Mgr. Rastislav Vojtko, PhD. a dňa 28. 10. 2022 bola na Katedre jadrovej chémie za členku AS PriF UK zvolená doc. RNDr. Eva Víglašová, PhD.  
Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády informoval, že členovia AS PriF UK majú platné mandáty do 11. 12. 2022. Nakoľko novela VŠ zákona nepozná pojem „AS fakulty“, je nutné počkať na schválenie nového štatútu UK. To znamená, že prechodné obdobie sa pravdepodobne preklenie predĺžením mandátov členov AS PriF UK, najdlhšie do 31. 8. 2023. Je však nutné vyčkať na stanovisko Právnej komisie AS UK. Následne bola otvorená diskusia. Prof. Galamboš sa informoval, či budú takto postupovať aj iné fakulty UK. Doc. Neogrády sa vyjadril, že má takú informáciu minimálne z Farmaceutickej fakulty, všetci však počkajú na usmernenie zo strany AS UK. Doc. Bodor sa opýtal, ako sa bude postupovať v prípade katedier, ktoré v minulom roku nepodstúpili zmenu štruktúry (zlučovanie) a majú v AS PriF UK dvoch zástupcov. Doc. Neogrády podotkol, že je potrebné vyčkať na vytvorenie Univerzitného štatútu a následne fakultného štatútu. Pripustil, že je vecou dohody, že väčšie pracoviská by mohli mať viac zástupcov v AS PriF UK. Doc. Neogrády vyzval novozvolených študentov, aby sa prihlásili do komisií AS PriF UK.
5.  Voľba ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK.

Členovia ŠČ AS PriF UK tajným hlasovaním volili ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK. Ako kandidátka bola navrhnutá Mgr. Katarína Cifraničová. Predsedníčka Volebnej a mandátovej komisie Dr. Lehotská oznámila nasledovný výsledok hlasovania: z vydaných 14 hlasovacích lístkov bolo kladných 13 (hlasujem ZA) a 1 hlas sa zdržal hlasovania. Týmto sa Mgr. Katarína Cifraničová stala ďalšou zástupkyňou ŠČ AS PriF UK v predsedníctve AS PriF UK. 
     
     (za: 13, proti: 0, zdržali sa: 1)
Uznesenie č. 22-22/02: Študentská časť Akademického senátu PriF UK zvolila     za ďalšieho zástupcu ŠČ AS PriF UK v Predsedníctve AS PriF UK Mgr. Katarínu Cifraničovú.

6.  Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na PriF UK v akademickom roku 2023/2024.

Prodekanka, doc. Slaninová, predstavila materiál a informovala o zmenách oproti minulým rokom (napr. poradie priority zvolených ŠP, povinnosť zahraničných študentov absolvovať vstupný test zo znalosti SJ, prípadne absolvovať intenzívny kurz SJ, obdobne pri zvolení ŠP v anglickom jazyku  musia uchádzači preukázať znalosť AJ). Materiál prerokovali aj členovia PK AS PriF UK dňa 9. 11. 2022, doručené pripomienky mali formálny charakter. Keďže prítomní členovia komisie k materiálu nemali žiadne ďalšie pripomienky, všetci prítomní členovia komisie (11) hlasovali za prijatie odporúčania „Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala materiál „Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na PriF UK v akademickom roku 2023/2024“ a odporúča AS PriF UK schváliť tento materiál v predloženom znení na zasadnutí AS PriF UK dňa 11. 11. 2022“. Následne predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Doc. Bodora zaujímalo kto a kedy bude spomínaný test zo SJ realizovať a tiež, či bude povinný aj pre študentov z ČR. Prodekanka, doc. Slaninová uviedla, že pôjde o jednoduchý test, ktorý by mal deklarovať znalosť SJ na komunikačnej úrovni a preto nepredpokladá, že by študenti z ČR mohli mať problém ho zvládnuť.
 (za: 41 proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 22-22/03: Akademický senát PriF UK schvaľuje Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na PriF UK v akademickom roku 2023/2024.

7.  Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2023/2024.
Prodekanka, doc. Slaninová, predstavila materiál (prílohu k smernici rektora UK), pričom uviedla, že výška poplatkov sa oproti minulému roku nemení. Vysvetlila mechanizmus schvaľovania dodatkov k smernici rektora UK. Uviedla, že podľa nového VŠ zákona sa zmenil spôsob platenia školného (najmä za nadštandard). Na našej fakulte si študent za rok nadštandardného štúdia platí 1000 eur a následne má možnosť žiadať o zníženie, prípadne odpustenie tohto poplatku. Avšak, v tomto AR podľa smernice (ktorá bola prijatá oveľa neskôr), platí študent v nadštandarde len za kredity, ktoré si zapíše. To znamená, že sa výška školného vypočítava individuálne, keďže poplatok 1000 eur platí pri zapísaných 60 kreditoch. V praxi teda výška školného môže byť viac ako 1000 eur. Predsedníčka Pedagogickej komisie AS PriF UK, Dr. Olexová informovala, že dňa 9. 11. 2022 zasadala PK AS PriF UK. Uviedla, že k uvedenému materiálu neboli žiadne pripomienky. Všetci prítomní členovia komisie (11) hlasovali za prijatie odporúčania „Pedagogická komisia AS PriF UK prerokovala materiál „Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2023/2024“ a odporúča AS PriF UK schváliť tento materiál v predloženom znení na zasadnutí AS PriF UK dňa 11. 11. 2022“. Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Nakoľko neboli žiadne ďalšie otázky ani pripomienky, prebehlo hlasovanie.  
(za: 41 proti: 0, zdržali sa: 0)
Uznesenie 22-22/04: Akademický senát PriF UK schvaľuje dokument Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku 2023/2024.
8. Informácia o súčasnej situácii vo financovaní VŠ.
     Rozpravu začal predseda AS PriF UK, doc. Neogrády. Uviedol, že vzhľadom k nárastu cien energií, materiálov a tovarov, problematike dofinancovania rozbehnutých projektov zo štrukturálnych fondov sa RVŠ a Rektorská konferencia VŠ uzniesli, že v prípade nedofinancovania zo strany MŠVVaŠ SR dôjde na znak protestu k prerušeniu prezenčnej výuky dňa 17. 11. 2022. K tomuto kroku našťastie nedošlo. Na pozíciu ministra školstva bol vymenovaný Mgr. Ján Horecký, absolvent PriF UK, ktorý dal prísľub o dofinancovaní rozdielov vo faktúrach za energie, prísľub o dofinancovaní rozbehnutých projektov, zastavenie škrtov v dotácii do VŠ, s odbormi sa tiež dohodli na výške valorizácie. Dekan PriF UK, prof. Fedor sa vyjadril, že situácia sa yatiaľ nevyriešila, ale zdá sa že už je to na dobrej ceste. Bývalý minister školstva patril podľa jeho názoru k najproblematickejším, akí tu dosiaľ boli. Následne predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu a nikto z prítomných nemal žiadne otázky ani pripomienky.      
 



9.  Informácia o aktivitách Študentskej časti AS PriF UK.
  Predseda ŠČ AS PriF UK, Mgr. Juračka plénum informoval o aktivitách, ktoré študentská komora organizovala v ostatnom čase. Išlo o tradičné podujatia akými sú Kvapka krvi (najbližšia sa uskutoční vo februári), Minierazmus a 7.12.2022 sa uskutoční obľúbená Študentská kapustnica. 

10.  Informácia o stave a priebehu auditu celofakultných pracovísk.
       Dekan PriF UK, prof. Fedor podal stručnú prvú informáciu o priebehu auditu celofakultných pracovísk z externého prostredia od ktorého očakáva pre prax pragmatický výsledok. Prvotným impulzom boli dva rozločné pohľady - jednak pocit pracovníkov celofakultných pracovísk, že robia veľa vecí nedocenene a hlas akademickej obce, že v práci dekanátu sú značné rezervy. Uviedol, že pravda bude niekde uprostred a dodal, že štruktúra dekanátu sa zmení.  
11. Informácie Vedenia PriF UK a otázky na Vedenie PriF UK.
       Dekan PriF UK, prof. Fedor v úvode podotkol, že na fakulte je v súčasnosti najvýznamnejšou  témou rozbehnutý projekt Accord. Konkretizoval priebeh zatepľovacích prác na jednotlivých pavilónoch, uviedol že rekonštrukcia vody postupuje veľmi dobre a firma Hornex našla novú pracovnú skupinu, ktorá sa presúva do pavilónu G. Podotkol, že s financovanie projektu Accord nie je bez problémov, nakoľko uhrádzanie faktúr za odvedene práce na ministerstve žiaľ viazne. Apeloval na zamestnancov ohľadom šetrenia energiami a spomenul, že fotovoltické články fakulte by v budúcnosti mohli pokryť približne 40 % ročnej spotreby energie. Dotkol sa aj komplexnej akreditácie, kde poďakoval prodekanom za neúnavnú prácu. Zosumarizoval, že na fakulte máme 106 akreditovaných ŠP (z toho 18 ŠP je nových), ktoré zastrešuje 158 garantov (profesorov, docentov a odborných asistentov na funkčnom mieste docenta) a 14 odborov pre habilitačné a inauguračné konania. S potešením uviedol, že od tohto roku všetci naši študenti majú nárok na získanie odborového štipendia. Spomenul, že asi 70 našich študentov získa „nové motivačné“ štipendiá, ktoré sú definované na platforme plánu obnovy. Tieto štipendiá majú motivovať nadaných študentov, aby ostali študovať na slovenskej VŠ. Ročné štipendium je 3000 Eur, pričom fakulta z toho má 2000 Eur za študenta. Uviedol, že dá rektorovi UK návrh, aby tieto financie boli použité na zaplatenie poplatkov za KA. Pripomenul tiež REF evaluáciu publikácii, v ktorej sme zatiaľ dopadli veľmi dobre (nemáme žiadne 0). Následne predseda AS PriF UK Doc. Neogrády otvoril diskusiu. Prodekanka, doc. Slaninová zdôraznila, že úspech s odborovými štipendiami dosiahla s veľkou pomocou p. prodekanky z FMFI UK. Dr. Olexova sa opýtala na medializovanú informáciu, že UK nemá dodávateľa energií na budúci rok. Dekan PriF UK, prof. Fedor povedal, že hlavnou otázkou ostáva cena. Faktom je, že zatiaľ nemáme ale táto problematika sa na úrovni UK bude riešiť. Doc. Bodor sa opýtal, či sa budú rekonštruovať aj horizontálne rozvody (konkrétne mal na mysli krátku prípojku k umývadlu). Dekan PriF UK, prof. Fedor sa vyjadril, že úplne všetky rúry nebudú vymenené. Keď je niečo havarijné, tak sa to operatívne rieši. Predseda AS PriF UK Doc. Neogrády kriticky komentoval zamurovanie niektorých chodieb, kde mu to teraz pripomína skôr kravín ako školu a považuje to za výraznú estetickú ujmu. S týmto sa stotožnil aj doc. Bodor. Predseda AS PriF UK doc. Neogrády sa poďakoval vedeniu fakulty. 



12. Rôzne.
       Dr. Bodor sa informoval na pripravovaný nový štatút UK. Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády informoval, že rozposlal mail s dokumentom, ktorý možno považovať za prvý verziu budúceho štatútu UK, z ktorého následne bude vychádzať  aj štatút našej fakulty. Preto vyzval senátorov, aby na pracoviskách so svojími kolegami diskutovali a pripomienky adresovali na mail prif.pas@uniba.sk. K dokumentu bude následne zvolané zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK, kde sa jednotlivé pripomienky prediskutujú a zosumarizujú. Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády záverom uviedol, že je rád, že je možné sa opäť stretávať prezenčne a rád by pokračoval ďalším ročníkom Vianočného Agapé AS PriF UK. O prípadnom termíne konania budú členovia AS PriF UK včas informovaní.
13. Záver.
       Predseda AS PriF UK, doc. Neogrády poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
 



V Bratislave 11. 11. 2022

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




Návrhová komisia:
Mgr. Lucia Olexová, PhD.
Doc. Mgr. Renáta Švubová, PhD.
Mgr. Dominik Šmida

Zoznam príloh: 	1. Prezenčná listina zo zasadnutia AS PriF UK.
	2. Výška školného a vybraných poplatkov na PriF UK v akademickom roku
      2023/2024.
                            3. Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy na PriF UK v
                               akademickom roku 2023/2024.

	
	

