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Návrh uznesenia
Akademický senát FMFI UK
schvaľuje
Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK.

Stanoviská orgánov AS FMFI UK

Predsedníctvo AS FMFI UK
Hospodárska komisia AS FMFI UK
Koncepčná a právna komisia AS FMFI UK

materiál je zaradený na 4. riadne zasadnutie
dňa 20.10.2014
----odporúča schváliť s pripomienkami
(pripomienky komisie boli zapracované)

Mandátová komisia AS FMFI UK

-----

Pedagogická komisia AS FMFI UK

-----

Za správnosť:
RNDr. Róbert Kysel, v. r.
(tajomník AS FMFI UK)

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vnútorný predpis
schválený Akademickým senátom FMFI UK dňa 20.10.2014

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku FMFI UK

Ročník 2014

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky,
fyziky a informatiky (ďalej len „dodatok“) je vnútorný predpis Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa:
 § 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 (ďalej len „zákon o vysokých školách“),
 čl. 29 ods. 4 Organizačného poriadku FMFI UK.

Čl. I
Organizačný poriadok fakulty schválený akademickým senátom fakulty dňa 16. decembra 2013 v znení
dodatkov č. 1, 2 a 3 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 8 odsek 1 znie:
„(1) Súčasťami fakulty so špecifickým postavením sú
a) Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK Modra - Piesok,
b) Detašované pracovisko Turany.“.
2. V čl. 8 odsek 3 znie:
„(3) Detašované pracovisko Turany je pracovisko fakulty dislokované v Turanoch, ktorého hlavným
poslaním je vykonávať výskum a vývoj v oblasti materiálového výskumu a získané výsledky prenášať do
komerčnej praxe. Jeho organizáciu a vymedzenie úloh upraví Prevádzkový poriadok Detašovaného
pracoviska Turany.“.
3. V čl. 15 odsek 2 znie:
„(2) Organizáciu Knižničného a edičného centra a podrobnejšie vymedzenie jeho úloh upraví Štatút
Knižničného a edičného centra.15a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej
rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z.
o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.“
4. V čl. 20 ods. 6 písmeno b) sa slová „(„ďalej len IIKS“) nahrádzajú slovami „(ďalej len „IIKS“)“.
5. V čl. 20 ods. 6 písmeno h) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa nové písmeno i), ktoré znie:
„i) odborné riadenie Výpočtového centra podľa Prevádzkového poriadku Výpočtového centra.“.
6. V čl. 32 odsek 2 znie:
„(2) Nečíslovanými prílohami tohto organizačného poriadku sú:
a) Prevádzkový poriadok Centra projektovej podpory FMFI UK,
b) Prevádzkový poriadok Dekanátu FMFI UK,
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c) Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK,
d) Prevádzkový poriadok Výpočtového centra FMFI UK,
e) Prevádzkový poriadok Vývojového laboratória a správy budov FMFI UK,
f) Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra -Piesok,
g) Prevádzkový poriadok Detašovaného pracoviska Turany.“.
7. Za článok 33 sa vkladá nový článok 33a, ktorý znie:
„Čl. 33a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015
Prevádzkový poriadok Centra projektovej podpory a Prevádzkový poriadok Dekanátu, ktoré boli
schválené na zasadnutí akademického senátu fakulty dňa 24. októbra 2011, ostávajú v platnosti aj po
31. decembri 2014, a to do prijatia nových prevádzkových poriadkov, najdlhšie však do 30. júna 2015.“.
8. V prílohe č. 1 v časti tabuľky „súčasti fakulty fakulty so špecifickým postavením (čl. 8)“ druhý riadok
znie:
Detašované pracovisko Turany

DPT

Detached Department Turany

DDT

Čl. II
1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty okrem čl. 1
bodu 7, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK
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Platné znenie Organizačného poriadku FMFI UK
(s vyznačením zmien)

Čl. 8
Súčasti fakulty so špecifickým postavením
(1) Súčasťami fakulty so špecifickým postavením sú
a) Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK Modra - Piesok,
b) Detašované Vedecko-realizačné pracovisko Turany.
(2) Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK Modra – Piesok je detašovanou súčasťou
Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie. Jeho organizáciu a vymedzenie úloh upraví
Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra – Piesok.
(3) Detašované Vedecko-realizačné pracovisko Turany je pracovisko fakulty dislokované v Turanoch,
ktorého hlavným poslaním je vykonávať výskum a vývoj v oblasti materiálového výskumu a získané
výsledky prenášať do komerčnej praxe. Jeho organizáciu a vymedzenie úloh upraví Prevádzkový
poriadok Detašovaného Vedecko-realizačného pracoviska Turany.
Čl. 15
Knižničné a edičné centrum
(1) Knižničné a edičné centrum je informačné pracovisko fakulty, ktoré zabezpečuje
a) knižnično-informačné služby,
b) edičné práce spočívajúce najmä v príprave publikácií, časopisov a propagačných materiálov
vydávaných fakultou,
c) evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov a interných doktorandov fakulty.
(2) Organizáciu Knižničného a edičného centra a podrobnejšie vymedzenie jeho úloh upraví
Prevádzkový poriadok Štatút Knižničného a edičného centra.15a
15a

§ 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb.
o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších
predpisov.

Čl. 20
Pôsobnosť prodekanov
(...)
(6) Prodekan pre oblasť informačných technológií zodpovedá najmä za
a) prípravu, realizáciu a aktualizáciu koncepcie rozvoja informačných technológií na fakulte,
b) prevádzku a rozvoj služieb Integrovaného informačného a komunikačného systému UK („ďalej len
„IIKS“) na úrovni fakulty,
c) koordináciu činnosti zamestnancov zodpovedných za jednotlivé úseky IIKS na fakulte,
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d) koordináciu činnosti Výpočtového centra a pracovníkov odborných a podporných katedier
zodpovedných za oblasť informačných technológií,
e) evidenciu publikačnej činnosti zamestnancov fakulty,
f) technické zabezpečenie a priebeh študentskej ankety ku kvalite výučby,
g) prípravu podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy v oblasti svojej pôsobnosti,
h) odborné riadenie Knižničného a edičného centra podľa Prevádzkového poriadku Knižničného
a edičného centra,
i) odborné riadenie Výpočtového centra podľa Prevádzkového poriadku Výpočtového centra.

Čl. 32
Prílohy organizačného poriadku
(1) Prílohou č. 1 tohto organizačného poriadku sú názvy pracovísk fakulty v slovenskom a anglickom
jazyku a ich skratky.
(2) Nečíslovanými prílohami tohto organizačného poriadku sú:
a) Prevádzkový poriadok Centra projektovej podpory FMFI UK,
b) Prevádzkový poriadok Dekanátu FMFI UK,
c) Prevádzkový poriadok Štatút Knižničného a edičného centra FMFI UK,
d) Prevádzkový poriadok Výpočtového centra FMFI UK,
e) Prevádzkový poriadok Vývojového laboratória a správy budov FMFI UK,
f) Prevádzkový poriadok Astronomického a geofyzikálneho observatória FMFI UK Modra -Piesok,
g) Prevádzkový poriadok Detašovaného Vedecko-realizačného pracoviska Turany.
Čl. 33a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015
Prevádzkový poriadok Centra projektovej podpory a Prevádzkový poriadok Dekanátu, ktoré boli
schválené na zasadnutí akademického senátu fakulty dňa 24. októbra 2011, ostávajú v platnosti aj po
31. decembri 2014, a to do prijatia nových prevádzkových poriadkov, najdlhšie však do 30. júna 2015.
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Príloha č. 1
Názvy pracovísk fakulty a ich skratky v slovenskom a anglickom jazyku
názov pracoviska
v slovenskom jazyku

názov pracoviska
v anglickom jazyku

skratka

odborné katedry
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
KAGDM
Department of Algebra, Geometry and Didactics of Mathematics
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
KAMŠ
Department of Applied Mathematics and Statistics
Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky
KMANM
Department of Mathematical Analysis and Numerical Mathematics
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie
KAFZM
Department of Astronomy, Physics of the Earth and Meteorology
Katedra experimentálnej fyziky
KEF
Department of Experimental Physics
Katedra jadrovej fyziky a biofyziky
KJFB
Department of Nuclear Physics and Biophysics
Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky
KTFDF
Department of Theoretical Physics and Didactics of Physics
Katedra aplikovanej informatiky
KAI
Department of Applied Informatics
Katedra informatiky
KI
Department of Computer Science
Katedra základov a vyučovania informatiky
KZVI
Department of Informatics Education
podporné katedry
Katedra jazykovej prípravy
KJP
Department of Foreign Languages Teaching
Katedra telesnej výchovy a športu
KTVŠ
Department of Physical Education and Sports
hospodársko-správne a informačné pracoviská
Centrum projektovej podpory
CPP
Project Administration Centre
Dekanát
DEK
Faculty Administration
Knižničné a edičné centrum
KEC
Library and Publishing Centre
Výpočtové centrum
VC
Computing Centre
Vývojové laboratórium a správa budov
VLSB
Research and Innovation Laboratories
súčasti fakulty so špecifickým postavením (čl. 8)
Astronomické a geofyzikálne observatórium FMFI UK
AGO
Astronomical and Geophysical Observatory FMPH CU
Modra-Piesok
in Modra-Piesok
Detached Department Turany
Detašované Vedecko-realizačné pracovisko Turany
VRPT
DPT
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skratka
DAGDM
DAMS
DMANM
DAPEM
DEP
DNPB
DTPDP
DAI
DCS
DIE
DFLT
DPES
PAC
FA
LPC
CC
RIL
AGO
DDT

