Zápisnica zo zasadnutia 
Legislatívnej komisie AS PriF UK
dňa 23. 3. 2015 o 15,00 hod. v AMOS

Prítomní: 	R. Fľaková, D. Galanda, M. Kováčová, O. Pažitková, L. Pukančík, M. Slaninová, E. Viglašová,
Ospravedlnili sa: Z. Danková,
Neospravedlnili sa: J. Horváth, J. Kratochvíla,
Hostia: M. Trizna, B. Bleha, D. Ozdín

Dňa 23. 3. 2015 od 15 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Legislatívnej komisie AS PriF UK (ďalej len „LK“). Na zasadnutí  bolo prítomných 7 z 10 členov LK (príloha 1). Rokovanie otvorila a viedla R. Fľaková. Na zasadnutí bol prerokovaný dokument „Organizačný poriadok  Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty“ (ďalej aj „organizačný poriadok fakulty“). Za účasti predkladateľa dokumentu dekana PriF UK doc. RNDr. Milana Triznu, PhD. a prodekana doc. RNDr. Branislava Blehu, PhD. bol text dokumentu prerokovaný a pripomienkovaný. Dekan fakulty vysvetlil hlavné zmeny v organizačnom poriadku fakulty, ktoré súvisia so zriadením nového oddelenia pracovných ciest a s opravou niektorých formálnych chýb v dokumente. Organizačný poriadok fakulty je predkladaný ako nový dokument. R. Fľaková predložila formálne pripomienky a pripomienky vyplývajúce z potreby zosúladiť organizačný poriadok fakulty s novým štatútom fakulty (príloha 2).

Dekan fakulty M. Trizna a prodekan fakulty B. Bleha uviedli, že všetky pripomienky zapracujú do textu organizačného poriadku fakulty. Na zasadnutí AS PriF UK bude predložený text organizačného poriadku so zvýraznenými zmenami. Dekan fakulty vysvetlil, že organizačná schéma nebude súčasťou organizačného poriadku fakulty, je to len interný dokument jednoduchým spôsobom vyjadrujúci organizačnú štruktúru fakulty. Taktiež vysvetlil, že rozsah zahraničnej agendy v kompetencii prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky sa nemení. Na pripomienku o potrebe schvaľovať počet a štruktúru pracovných miest zamestnancov v AS PriF UK dekan fakulty uviedol, že počet a štruktúra pracovných miest nebude súčasťou organizačného poriadku fakulty, ale pripraví samostatný dokument o počte a štruktúre pracovných miest na fakulte, resp. začiatkom každého roka bude tento dokument v aktualizovanej podobe predkladať do senátu.

Všetci prítomní členovia LK prijali nasledovné uznesenie:
Legislatívna komisia AS PriF UK prerokovala a pripomienkovala nový „Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty“, ktorý predložil dekan PriF UK. Predkladaný dokument po oprave formálnych chýb odporúča schváliť v AS PriF UK. 
Hlasovanie členov komisie: za = 7, proti = 0, zdržal sa = 0.

Následne prebehla diskusia. R. Fľaková upozornila na nefunkčnosť Disciplinárnej komisie PriF UK, keďže jednému z jej členov v uplynulom roku zaniklo členstvo. V zmysle zákona o vysokých školách a Disciplinárneho poriadku UK (Vnútorný predpis UK č. 8/2008) je komisia najmenej štvorčlenná a funkčné obdobie jej členov je trojročné. Disciplinárna komisia PriF UK bola schválená na mimoriadnom zasadnutí AS PriF UK dňa 12. 10. 2012. Keďže disciplinárna komisia fakulty je jedným z orgánov akademickej samosprávy fakulty, je potrebné relevantné informácie zverejniť aj na webovom sídle fakulty. Dekan PriF UK uviedol, že do budúceho zasadnutia senátu pripraví návrh na sfunkčnenie disciplinárnej komisie fakulty a informácia bude uvedená na webovom sídle fakulty pod „štúdiom“.
Po záverečnej diskusii bolo rokovanie komisie ukončené.



Zapísala: Renáta Fľaková					V Bratislave dňa 23. 3. 2015



Príloha 1: Prezenčná listina

Príloha 2: Pripomienky k Organizačnému poriadku Unoverzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty zaslaného dňa 18. 3. 2015 členom AS PriF UK:

Formálne pripomienky:
	Správny názov predpisu je „Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty“, je potrebné ho uvádzať v celom dokumente,

na úvodnej strane dokumentu nahradiť výraz „§ 15 ods. 1 písm. g)“ výrazom „§ 33 ods. 2 písm. b)
na str. 1 v prvej vete nahradiť výraz „Štatútu Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, ktorý nadobudol platnosť“ výrazom „Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty, ktorý nadobudol platnosť a účinnosť“, 
skratky v zátvorkách uviesť v správnom tvare, napr. (ďalej aj/len „štatút fakulty“),
v poznámkach pod čiarou sa na konci píše bodka,
v čl. 3 ods. 1 nahradiť výraz „štatút univerzity“ výrazom „Štatút Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „štatútu univerzity“)“, v poznámke pod čiarou k odkazu 3 nahradiť pôvodný výraz výrazom „čl. 36 štatútu univerzity“,
	v čl. 4 by bolo vhodné uviesť informáciu o tom, že prodekani sú vedúcimi práslušnej odbornej sekcie,
v čl. 4 by bolo vhodné doplniť informáciu o tom, že prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky zodpovedá aj za činnosť Ústrednej knižnice PriF UK,
nie je potrebné v čl. 4 upraviť obsah „zahraničnej agendy“? keďže časť kompetencií prešla pod tajomníka fakulty zriadením nového oddelenia pracovných ciest,
	zjednotiť názvy, napr. ktoré názvy sú správne? „sekretariát dekana a tajomníka fakulty“ alebo sekretariát dekana a sekretariát tajomníka fakulty“, „oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov“ alebo referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov“ alebo referát vedecko-výskumnej činnosti“, „referát bezpečnosti práce a požiarnej ochrany“ alebo referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany“? 
v čl. 32 ods. 1 doplniť za prvou vetou vetu „Nadobúda platnosť dňom jeho schválenia v AS PriF UK.“,
organizačná schéma nie je v súlade s textom organizačného poriadku,
v organizačnej schéme oddeliť funkciu prodekana od funkcie vedúceho odbornej sekcie, vyčleniť osobitne celofakultné pracoviská,
ak má byť organizačná schéma prílohou k organizačnému poriadku, je potrebné ju takto označiť a v texte organizačného poriadku uviesť odkaz,
organizačný poriadok by mal podpísať aj predseda AS PriF UK ako každý dokument schválený v senáte, treba doplniť jeho meno v zavere.
Pripomienky vyplývajúce z potreby zosúladiť organizačný poriadok s novým štatútom:
	čl. 4 ods. 1 organizačného poriadku zosúladiť s čl. 21 štatútu fakulty,

v čl. 6 ods. 1 nahradiť slovo „vedeckým“ slovom „výskumným“,
čl. 6 ods. 2 organizačného poriadku zosúladiť s čl. 27 štatútu fakulty,
v čl. 6 ods. 3 v druhej vete nahradiť slovo „prác“ slovom „činností“,
čl. 7 ods. 1 organizačného poriadku zosúladiť s čl. 31 štatútu fakulty.
Zo zákona o vysokých školách (§ 23) a zo Štatútu UK (čl. 12) vyplýva nasledovná požiadavka:
	doplniť počet a štruktúru pracovných miest zamestnancov k jednotlivým pracoviskám fakulty, v minulosti boli tieto počty súčasťou organizačnej schémy.


V Bratislave, 23. 3. 2015			R. Fľaková, za legislatívnu komisiu


