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Dodatok č. 9 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, 4, 5, 6, 7 a 8 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 3 ods. 1 bod 1 podbod IV. znie: 

„IV. didaktické  
a) Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky.“. 
 
2. V čl. 3 ods. 1 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie: 

„3. Výskumné a vývojové pracoviská“. 

Doterajší bod 3 sa označuje ako bod 4. 
 
3. V čl. 19 ods. 2 písm. d) znie: 

„d) strategické projekty a rozvoj,“. 
 
4. V čl. 19 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta. 
 
5. V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „Čl. 25 ods. 4 Štatútu FMFI UK“ nahrádza citáciou 
„Čl. 25 ods. 3 Štatútu FMFI UK“. 
 
6. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „Čl. 25 ods. 1 Štatútu FMFI UK“ nahrádza citáciou 
„Čl. 25 ods. 2 Štatútu FMFI UK“. 
 
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Čl. 25 ods. 4 Štatútu FMFI UK“ nahrádza citáciou 
„Čl. 25 ods. 3 druhá veta Štatútu FMFI UK“. 
 
8. V čl. 19 ods. 5 sa vypúšťa odkaz 20 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 20. 
 
9. V čl. 20 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie: 

„(1) Prvý (štatutárny) prodekan najmä 
a) v čase neprítomnosti dekana zastupuje dekana v rozsahu jeho práv a povinností, 
b) zodpovedá za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania univerzity 
v podmienkach fakulty.“.  

Doterajšie odseky 1 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 7. 
 
10. V čl. 20 odsek 5 znie: 

„(5) Prodekan pre oblasť strategických projektov a rozvoja zodpovedá najmä za 

a) koordináciu prípravy a realizácie strategických infraštrukturálnych a rozvojových projektov,  
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b) prípravu analytických materiálov o hospodárení a rozvoji fakulty, 
c) prípravu materiálov pre strategické rozhodovanie poradných orgánov dekana, 
d) vypracovanie rozpisu dotácie pracoviskám fakulty na mzdy, odvody, tovary a služby, 
e) dohľad nad efektívnym a účelným nakladaním s finančnými prostriedkami na úrovni fakulty a jej 
jednotlivých pracovísk v súlade so schváleným rozpisom delenia finančných prostriedkov fakulty,  
f) dohľad nad efektívnym a účelným nakladaním s majetkom univerzity zvereným do správy fakulty na 
úrovni fakulty a jej jednotlivých pracovísk v súlade s pravidlami o nakladaní s majetkom univerzity 
ustanovenými vnútornými predpismi univerzity a vnútornými predpismi fakulty, 
g) koordináciu výkonu podnikateľskej činnosti na úrovni fakulty a jej jednotlivých pracovísk v súlade 
s vnútornými predpismi univerzity a vnútornými predpismi fakulty, 
h) prípravu podkladov pre prideľovanie dotačných prostriedkov z úrovne univerzity na úroveň fakulty, 
i) zhromažďovanie a centrálnu evidenciu štatistických údajov týkajúcich sa prípravy a realizácie 
strategických infraštrukturálnych a rozvojových projektov, 
j) metodické riadenie vybraných oddelení a referátov Dekanátu podľa Prevádzkového poriadku Dekanátu, 
k) metodické riadenie Vývojového laboratória podľa Prevádzkového poriadku Vývojového laboratória, 
l) koordináciu činnosti Správy budov vo vzťahu k strategickým infraštrukturálnym a rozvojovým 
projektom fakulty, 
m) ďalšie súvisiace úlohy a činnosti podľa rozhodnutia dekana.“. 
 
11. V čl. 21 ods. 2 sa za slovo „určenom“ vkladajú slová „týmto organizačným poriadkom, ďalšími 
vnútornými predpismi fakulty a“. 
 
12. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie: 

„ 25 Štatút fakulty, organizačný poriadok fakulty, zásady volieb do akademického senátu fakulty, rokovací 
poriadok akademického senátu fakulty, rokovací poriadok vedeckej rady fakulty, predpisy, ktoré upravujú 
vnútorný systém vysokej školy v podmienkach fakulty, vnútorný predpis o udeľovaní medailí fakulty, 
poriadok voľby kandidáta na dekana, zásady rigorózneho konania na fakulte, študijný poriadok 
doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia, metodika delenia finančných prostriedkov 
pracoviskám fakulty, zásady hospodárenia a podnikateľskej činnosti fakulty.“. 
 
13. Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie: 

„ 26 Študijný poriadok fakulty, pracovný poriadok fakulty, štipendijný poriadok fakulty, disciplinárny 
poriadok fakulty pre študentov a rokovací poriadok disciplinárnej komisie fakulty pre študentov.“. 
 
 

Čl. II 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty okrem 
čl. I bodov 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2020. 

 
 
 
 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc. doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc. 
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