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Dodatok č. 5 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, 3 a 4 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 3 ods. 1 bod 3 písmeno e) znie:
„e) Vývojové laboratórium,“.
2. V čl. 3 ods. 1 sa bod 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) Správa budov.“.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009
Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014
Z. z.“.
4. Článok 17 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 17
Vývojové laboratórium
(1) Vývojové laboratórium zabezpečuje
a) technický servis pre vedeckovýskumnú, pedagogickú a hospodársku činnosť fakulty a jej pracovísk,
b) technickú podporu pre činnosť Správy budov.
(2) Organizáciu Vývojového laboratória a podrobnejšie vymedzenie jeho úloh upraví Prevádzkový
poriadok Vývojového laboratória.“.
5. Za článok 17 sa vkladá nový článok 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 17a
Správa budov
(1) Správa budov zabezpečuje technický chod a starostlivosť o majetok UK zverený do správy fakulty.
(2) Organizáciu Správy budov a podrobnejšie vymedzenie jej úloh upraví Prevádzkový poriadok Správy
budov.“.
6. V čl. 19 ods. 2 písm. d) sa slovo „postgraduálne“ nahrádza slovom „doktorandské“.
7. V čl. 20 ods. 4 uvádzacej vete sa slovo „postgraduálneho“ nahrádza slovom „doktorandského“.
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8. V čl. 20 sa odsek 5 dopĺňa novými písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n) odborné riadenie Vývojového laboratória podľa Prevádzkového poriadku Vývojového laboratória,
o) odborné riadenie Správy budov podľa Prevádzkového poriadku Správy budov.“.
9. V čl. 25 odsek 1 znie:
„(1) Odborná sekcia je odborným poradným orgánom dekana a vedeckej rady fakulty v záležitostiach
príslušného odboru.“.
10. V čl. 25 ods. 1 sa za slovom „zasadnutí“ vkladá slovo „odbornej“.
11. V čl. 25 odsek 3 znie:
„(3) Členmi odbornej sekcie sú
a) všetci príslušní členovia vedeckej rady fakulty a Vedeckej rady UK,
b) vedúci príslušných odborných katedier,
c) profesori príslušných odborných katedier pôsobiaci na fakulte na ustanovený týždenný pracovný čas,
d) doktori vied príslušných odborných katedier pôsobiaci na fakulte na ustanovený týždenný pracovný
čas,
e) garanti príslušných študijných programov,
f) prodekani z príslušných odborných katedier,
g) ďalšie osoby, ak tak určí rokovací poriadok odbornej sekcie.“.
12. V čl. 25 ods. 4 sa za slovom „vedúci“ vkladá slovo „odbornej“ a za slovom „poriadku“ sa vkladá
slovo „odbornej“.
13. V čl. 26 ods. 2 sa slovo „pracoviskách“ nahrádza slovom „pracovísk“.
14. V čl. 29 ods. 4 sa na konci pripája bodkočiarka a slová „ak ide o vnútorný predpis fakulty schválený
akademickým senátom fakulty, dekan vydáva úplné znenie vnútorného predpisu fakulty za súčinnosti
predsedu akademického senátu fakulty“.
15. V čl. 32 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a správy budov“.
16. V čl. 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) Prevádzkový poriadok Správy budov FMFI UK.“.
17. Doterajšia príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá znie:
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Príloha č. 1
Názvy pracovísk fakulty a ich skratky v slovenskom a anglickom jazyku
názov pracoviska
v slovenskom jazyku

skratka

názov pracoviska
v anglickom jazyku

odborné katedry
Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky
KAGDM
Department of Algebra, Geometry, and Math Education
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 Physics Education
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
Katedra telesnej výchovy a športu
KTVŠ
Department of Physical Education
hospodársko-správne a informačné pracoviská
Centrum projektovej podpory
CPP
Office of Research Administration
Dekanát
DEK
Office of the Dean
Knižničné a edičné centrum
KEC
Library and Publishing Services
Výpočtové centrum
VC
Computing Facility
Vývojové laboratórium
VL
Development Laboratory
Správa budov
SB
Maintenance Services
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
Detašované pracovisko Turany
DPT
Detached Department Turany

skratka
DAGME
DAMS
DMANM
DAPEM
DEP
DNPB
DTPPE
DAI
DCS
DIE
DFL
DPE
ORA
OD
LPS
CF
DL
MS
AGO
DDT
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Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty a účinnosť dňom
1. novembra 2017.

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

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK
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