Zápisnica zo zasadnutia 
Legislatívnej komisie AS PriF UK
dňa 21. 5. 2015 o 13,30 hod. v B1-320

Prítomní členovia LK: R. Fľaková (člen PAS), Z. Danková, D. Galanda, M. Kováčová, O. Pažitková, L. Pukančík, M. Slaninová (člen PAS), E. Viglašová, J. Kratochvíla (člen PAS),
Neprítomný člen LK, neospravedlnil sa: J. Horváth, 
Členovia PAS a ostatní členovia senátu: V. Slavík, T. Blažík, V. Bilohuščin, L. Olexová, J. Ružičková, D. Ozdín, J. Miškovic, P. Neogrády.

Dňa 21. 5. 2015 od 13,30 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK (ďalej aj „LK“) za účasti členov PAS. Na zasadnutí  bolo prítomných 9 z 10 členov LK (príloha 1). Rokovanie otvorila a viedla R. Fľaková. Na zasadnutí bol prerokovaný návrh dekana fakulty doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. z 19. 5. 2015 na „schválenie návrhu na zmenu počtu pracovníkov dekanátu, finančného oddelenia, referátu pokladne“. Návrh nebol na LK zdôvodnený, v predloženom materiáli dekan fakulty uvádza svoj zámer odôvodniť tento návrh priamo na zasadnutí AS PriF UK (ďalej aj „senát“). V úvode rokovania predsedníčka senátu M. Slaninová informovala o konzultácii s prof. Máriou Patakyovou, prorektorkou UK pre legislatívu, ktorá nepovažuje za štandardnú formu, aby sa takéto zmeny schvaľovali bez predchádzajúceho schválenia štruktúry a počtu pracovných miest na PriF UK (ďalej aj „fakulta“). Následne prebehla diskusia k predkladanému materiálu.

Legislatívna komisia prijala dve uznesenia:
	Legislatívna komisia AS PriF UK prerokovala návrh dekana fakulty M. Triznu z 19. 5. 2015 na „schválenie návrhu na zmenu počtu pracovníkov dekanátu, finančného oddelenia, referátu pokladne“. Členovia LK sú presvedčení, že nie je možné hlasovať o návrhu zmeny počtu pracovníkov dekanátu, keďže neboli schválené samotné počty pracovníkov jednotlivých oddelení dekanátu. V prvom kroku je potrebné dať návrh na spôsob schvaľovania počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov na fakulte, rozhodnúť sa pre schvaľovanie v rámcovom rozsahu alebo detailný spôsob schvaľovania každej zmeny počtu pracovných miest. Z týchto dôvodov legislatívna komisia AS PriF UK nesúhlasí s predloženou formou a odporúča členom senátu hlasovať iba podľa vlastného uváženia. 

Hlasovanie členov komisie: za = 9, proti = 0, zdržal sa = 0.
	Legislatívna komisia AS PriF UK odporúča pripraviť návrh zmien „Organizačného poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty“, ktoré zadefinujú spôsob schvaľovania počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov na fakulte a v rámci toho odporúča pre neparametrické pracoviská schvalovať aktuálne zmeny počtu pracovných miest na návrh dekana v akademickom senáte fakulty. 

Hlasovanie členov komisie: za = 8, proti = 0, zdržal sa = 1.
Po záverečnej diskusii bolo rokovanie komisie ukončené.

Zapísala: Renáta Fľaková					V Bratislave dňa 21. 5. 2015
Príloha 1: Prezenčná listina

