Zápisnica zo zasadnutia
Legislatívnej komisie AS PriF UK
dňa 18. 5. 2015 o 14,00 hod. v CPS+

Prítomní členovia LK: R. Fľaková, Z. Danková, D. Galanda, M. Kováčová, O. Pažitková, L. Pukančík, M. Slaninová, E. Viglašová,
Neprítomní členovia LK: ospravedlnil sa J. Kratochvíla, neospravedlnil sa J. Horváth, 
Ostatní členovia akademickej obce: M. Trizna, B. Bleha, D. Ozdín, A. Benová, B. Lehotská, J. Miškovic, R. Bodor, Z. Ženišová, E. Neščáková.

Dňa 18. 5. 2015 od 14 hod. sa uskutočnilo na požiadanie dekana fakulty doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. (ďalej „dekan fakulty“) zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK (ďalej len „LK“). Na zasadnutí  bolo prítomných 8 z 10 členov LK (príloha 1). Rokovanie otvorila a viedla R. Fľaková. Na zasadnutí boli diskutované možnosti určovania počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov fakulty, ktoré je potrebné na návrh dekana schvaľovať v akademickom senáte fakulty, ako vyplýva zo zákona o vysokých školách (§ 23, ods. 2, písm. e) a zo Štatútu UK (čl. 12).

Dekan fakulty vysvetlil, aké dôvody ho viedli k žiadosti o zvolanie LK a o svojom zámere dať do senátu návrh na schválenie zníženia počtu pracovníkov v referáte pokladne, avšak tento návrh ešte nebol doručený do AS PriF UK (ďalej aj „senát“). M. Slaninová uviedla prehľad spôsobov schvaľovania počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov na iných fakultách v rámci UK. Taktiež uviedla svoj zámer konzultovať túto probelamtiku s prorektorkou UK pre legislatívu M. Patakyovou, poukázala na problém spôsobu schvaľovania, či maximálne alebo reálne počty pracovných miest. Dekan fakulty konštatoval, že schvaľovanie maximálnych počtov pracovných miest je problematické z hľadiska prípadného znižovania počtu zamestnancov na pracoviskách. Taktiež uviedol, že by bolo možné reálne počty pracovných miest na fakulte doplniť do výročnej správy fakulty za príslušný rok. R. Fľaková upozornila na vážnosť danej témy a teda potrebu dostatočného času na jej vyriešenie. Vyslovila názor, že by bolo správne pripraviť návrhy jednak zo strany vedenia fakulty, a aj zo strany senátu. M. Kováčová poukázala na fakt, že v prvej fáze je potrebné zvoliť formu akou sa bude počet a štruktúra pracovných miest zamestnancov na fakulte predkladať do senátu. D. Ozdin navrhol, aby sa v prvej fáze v organizačnom poriadku fakulty doplnil spôsob ako schvaľovať počty pracovných miest pre neparametrické pracoviská a v druhej fáze by sa riešila otázka schvaľovania počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov fakulty celkovo.

Na záver rokovania členovia LK konštatovali, že je potrebné počkať na konkrétny návrh zo strany dekana fakulty a k tomuto návrhu bude opät LK zasadať vo štvrtok 21. 5. 2015 o 13,30 hod. Následne bolo rokovanie komisie ukončené.

Zapísala: Renáta Fľaková					V Bratislave dňa 18. 5. 2015



Príloha 1: Prezenčná listina

