
Pozmeňujúce návrhy k Dodatku č. 1 k Štatútu FMFI UK

(stav ku dňu 20. októbra 2018, 9.30 hod.)

1. (predkladateľ: S. Ševčík)

 V čl. 17 ods. 7 písm. d) sa slovo „určenie“ nahrádza slovom „poverenie“.

 V čl. 25 ods. 2 tretej vete sa slovo „určuje“ nahrádza slovom „poveruje“.

Odôvodnenie:

Štylistická  úprava.  Dekan prvého prodekana poveruje.  Príslušná  veta  v Štatúte  FMFI UK

bude  znieť:  „Prvého  prodekana  poveruje  dekan  z  radov  prodekanov  po  vyjadrení

akademického senátu.“.

2. (predkladateľ: S. Ševčík)

V čl. 32 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) výskumné a vývojové pracoviská,“.

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

Odôvodnenie:

Navrhuje sa,  aby fakulta  mohla zriaďovať nový typ  pracovísk,  a to  výskumné a vývojové

pracoviská.  Presnejšie  vymedzenie  tohto  typu  pracovísk  bude  riešené  v Organizačnom

poriadku FMFI UK.

3. (predkladateľ: M. Grajcar)

V čl. 67 vložiť nový odsek 1

„(1) Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si fakulta zostavuje rozpočet pozostávajúci

z výnosov a nákladov (ďalej len „rozpočet fakulty“) na kalendárny rok a hospodári na jeho

základe.“.

Odôvodnenie:

Navrhujem,  podobne ako  v  iných  prípadoch,  uviesť  do  štatútu  formuláciu  z  VŠ zákona.

Fakulta musí hospodáriť zo zákona podľa rozpočtu a nie podľa metodiky. Metodika sa len

premietne do výnosov.
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4. (predkladateľ: M. Grajcar)

Navrhujem preniesť formuláciu zo zákona č. 583/2004 Z. z. do štatútu fakulty. 

Dekan  predkladá  senátu  na  schválenie  návrh  rozpočtových  opatrení  podľa  osobitného

predpisu.

Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

(1)  Zmeny  rozpočtu  schvaľuje  senát  podľa  osobitných  predpisov  s  výnimkou  účelovo

určených  prostriedkov  poskytnutých  zo  štátneho  rozpočtu,  z  Európskej  únie  a  iných

prostriedkov  zo  zahraničia  poskytnutých  na  konkrétny  účel,  z  rozpočtu  iného  subjektu

verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru.

(2)  Senát  vykonáva  zmeny  rozpočtu  v  priebehu  rozpočtového  roka  na  návrh  dekana

rozpočtovými opatreniami, ktorými sú

a)  presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci  schváleného rozpočtu,  pričom sa nemenia

celkové príjmy a celkové výdavky,

b) povolené prekročenie a viazanie príjmov,

c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov,

d) povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.

(3) Senát môže na návrh dekana vykonať rozpočtové opatrenia do 30. novembra príslušného

rozpočtového roka.  Po tomto termíne  je možné vykonávať  len zmeny rozpočtu  z  dôvodu

potreby úhrady výdavkov na odstránenie  havarijného stavu majetku  fakulty,  výdavkov na

likvidáciu  škôd  spôsobených  živelnými  pohromami  alebo  inou  mimoriadnou  okolnosťou

alebo  výdavkov  súvisiacich  s  financovaním  spoločných  programov  Slovenskej  republiky

a Európskej  únie,  operačných  programov  EU  a  programov  financovaných  na  základe

medzinárodných  zmlúv  o  poskytnutí  grantu  uzatvorených  medzi  Slovenskou  republikou

a inými štátmi.

(4)  Fakulta  vedie  operatívnu  evidenciu  o  všetkých  rozpočtových  opatreniach  vykonaných

v priebehu rozpočtového roka.

Odôvodnenie:

VŠ  zákon  hovorí  jasne,  rozpočet  schvaľuje  senát  ako  orgán  s  najvyššou  demokratickou

legitimitou a nim schválené dokumenty nemôžu orgány s menšou demokratickou legitimitou

meniť. To je základný princíp demokracie.
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