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Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku Centra projektovej podpory 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:
• § 32 ods. 2 písm. a) 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 a čl. 32 ods. 2 písm. a) Organizačného poriadku FMFI UK.

Čl. I
Prevádzkový poriadok Centra projektovej podpory FMFI UK schválený akademickým senátom fakulty
dňa 20. novembra 2017 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 1 ods. 1 sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.
2. V čl. 3 ods. 2 písm. b) sa slovo „oddelenia“ nahrádza slovom „oddelenie“.
3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3 Čl. 4 ods. 1 a čl. 14 ods. 2 organizačného poriadku fakulty.“.
4. Článok 3 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Činnosť oddelenia projektovej podpory metodicky riadi prodekan pre oblasť vedy, výskumu
a zahraničných vzťahov.3a
(4) Činnosť oddelenia propagácie fakulty metodicky riadi prodekan pre oblasť informačných technológií,
vzťahov s verejnosťou a spoluprácu s praxou.3b“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a Čl. 14 ods. 2 a čl. 20 ods. 2 písm. t) organizačného poriadku fakulty.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b Čl. 14 ods. 2 a čl. 20 ods. 6 písm. o) organizačného poriadku fakulty.“.
5. V čl. 4 ods. 1 písm. f) sa za slovom „právnikom“ vypúšťa čiarka a slová „zabezpečenie registrácie
zmlúv a dodatkov na Rektoráte UK a ich zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv“.
6. V čl. 4 ods. 1 písm. j) sa slová „vedy a výskumu, prodekanom pre oblasť zahraničných vzťahov“
nahrádzajú slovami „vedy, výskumu a zahraničných vzťahiov“.
7. V čl. 4 sa vypúšťa odsek 3.
8. V čl. 5 sa vypúšťa odsek 3.
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Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty.

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan FMFI UK

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