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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,

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.
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