
D o d a t o k  č .  1   k  O r g a n i z a č n é mu  p o r i a d k u

Čl. I

Vnútorný predpis FMFI UK Organizačný poriadok sa mení a dopĺňa takto:

1. Čl. 1 znie: 

„Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 

(ďalej len fakulta) vydaný na základe § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vnútorným predpisom fakulty, 

ktorý stanovuje podrobnosti o organizácii fakulty. Organizačný poriadok fakulty je záväzný pre všetkých 

zamestnancov a študentov fakulty.“

2. Čl. 2 znie:

„(1) Názov fakulty (na základe prílohy č. 2 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave) je Univerzita 

Komenského  v Bratislave,  Fakulta  matematiky,  fyziky  a  informatiky.  Ako  skrátený  názov  sa  môže 

používať názov FMFI UK v Bratislave.

(2) Adresa fakulty je Mlynská dolina, 842 48 Bratislava 4.“

3.  V čl.  3  ods.  2  písm.  c)  poslednom grafickom znaku sa slová „vyučovania  a základov“ nahrádzajú 

slovami „základov a vyučovania“.

4. V čl. 3 ods. 4 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a správa budov.“

5. V čl. 3 ods. 5 sa slová „Centrum pre zrakovo postihnutých“ nahrádzajú slovami „Podporné centrum pre 

zrakovo postihnutých študentov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „„Prevádzkový poriadok Podporného 

centra pre zrakovo postihnutých študentov“.“.

6.  V čl.  4  ods.  1  prvej  vete  sa  slovo „učitelia“  nahrádza  slovami  „vysokoškolskí  učitelia  (ďalej  len 

učitelia)“.

7. V čl. 5 ods. 4 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“.

8. V čl. 5 ods. 6 písm. d) a e) sa za slová „Univerzity Komenského“ vkladajú slová „v Bratislave“.

9.  V čl.  7  ods.  1  sa  slovo „alebo“ nahrádza  čiarkou a za  slovo „docentov“  sa vkladajú slová „alebo 

vedeckých pracovníkov s vedeckým kvalifikačným stupňom IIa alebo I“.
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10. V čl. 7 ods. 5 písm. e) a f) sa za slová „Univerzity Komenského“ vkladajú slová „v Bratislave“.

11. V čl. 9 ods. 5 písm. e) sa za slová „Univerzity Komenského“ vkladajú slová „v Bratislave“.

12. Nadpis čl. 13 znie: „Vývojové laboratórium a správa budov“.

13. V čl. 13 ods. 1 sa za slovo „laboratórium“ vkladajú slová „a správa budov“ a na konci sa pripájajú 

tieto slová: „a zabezpečuje technický chod a správu majetku fakulty.“.

14. V čl. 13 ods. 2 a 3 sa za slová „laboratória“ vkladajú slová „a správy budov“.

15. V čl. 15 ods. 2 písm. b) sa slová „stykov so zahraničím“ nahrádzajú slovami „zahraničných vzťahov“.

16. V čl. 15 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a iných foriem štúdia“.

17. V čl. 15 ods. 2 písm. e) sa vypúšťa slovo „fakulty“.

18. V čl. 17 sa za slovo „laboratória“ vkladajú slová „a správy budov“ a za slovo „podpory“ vkladá čiarka 

a slová „Podporného centra pre zrakovo postihnutých študentov“.

Čl. II

1. Tento Dodatok č. 1 bol schválený na zasadnutí Akademického senátu FMFI UK dňa 11. marca 2013.

2. Tento  Dodatok  č.  1  nadobúda  platnosť  a  účinnosť  dňom jeho  schválenia  v Akademickom  senáte 

FMFI UK.

3. Dekan FMFI UK sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie Organizačného poriadku, ako vyplýva zo 

zmien a doplnení vykonaných týmto dodatkom.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc., v. r.           prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., v. r.

          predseda AS FMFI UK dekan FMFI UK
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