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Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Dekanátu 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. b) Organizačného poriadku FMFI UK. 

Čl. I 

Prevádzkový poriadok Dekanátu FMFI UK schválený akademickým senátom fakulty dňa 20. novembra 

2017 v znení dodatku č. 1 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V čl. 3 odsek 1 znie: 

„(1) Dekanát riadi tajomník fakulty. Tajomník fakulty zodpovedá dekanovi za plnenie úloh Dekanátu. 

Vybrané oddelenia a referáty Dekanátu metodicky riadia vecne príslušní prodekani, ktorí im stanovujú 

konkrétne pracovné úlohy.3“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 

„3 Čl. 13 ods. 2 organizačného poriadku fakulty.“. 

 

2. V čl. 3 ods. 2 sa slová „a referátov menuje“ nahrádzajú slovom „vymenúva“. 

 

3. V čl. 3 ods. 3 písm. n) sa slovo „archív“ nahrádza slovami „registratúrne stredisko“. 

 

4. Článok 3 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú: 

„(4) Zamestnanci fakulty zaradení na vykonávanie svojich pracovných úloh na príslušné oddelenie alebo 

referát dekanátu, ktoré  

a) priamo riadi tajomník fakulty (ods. 3 písm. a), b), g), h), i), j), k), m) a n)), za svoju činnosť 

zodpovedajú tajomníkovi fakulty, 

b) metodicky riadi vecne príslušný prodekan (ods. 3 písm. c), d), e), f), a l)), za svoju činnosť 

v pracovnoprávnych záležitostiach zodpovedajú tajomníkovi fakulty a za svoju činnosť v odborných 

záležitostiach zodpovedajú vecne príslušnému prodekanovi. 

(5) Tajomník fakulty vykonáva práva a povinnosti vedúceho zamestnanca fakulty, ktoré vyplývajú zo 

všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov UK upravujúcich pracovnoprávne 

vzťahy, najmä Pracovného poriadku UK a Platového poriadku UK, v súčinnosti s vecne príslušným 

prodekanom.“. 

 

5. Článok 4 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie: 

„i) spracováva agendu domácich pracovných ciest zamestnancov a študentov fakulty.“. 

 

6. V čl. 6 ods. 2 písm. a) sa za slovom „poriadku“ vkladá slovo „fakulty“. 

 

7. V čl. 6 ods. 2 písm. b) sa za slovom „konaním“ vkladá čiarka a slová „zápisom na štúdium a zápisom 

do ďalšej časti štúdia“. 

 

8. V čl. 6 ods. 2 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie: 
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„h) organizačne a administratívne realizuje činnosti súvisiace s prijímacím konaním, zápisom na štúdium 

a zápisom do ďalšej časti štúdia, poplatkami za vzdelávanie, evidenciou študijných výsledkov, 

záverečnými prácami a záverečnými skúškami, vydávaním a evidenciou dokladov účastníkov 

a absolventov programov vzdelávania pedagogických zamestnancov,“. 

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená i) a j). 

 

9. V čl. 6 ods. 4 sa slová „po odbornej stránke riadi“ nahrádzajú slovami „metodicky riadi“. 

 

10. V čl. 7 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: 

„b) komunikuje a koordinuje spoluprácu s ústavmi Slovenskej akadémie vied a inštitúciami, s ktorými má 

fakulta uzatvorené rámcové dohody o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri podieľaní sa na 

uskutočňovaní doktorandského študijného programu,“. 

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g). 

 

11. V čl. 7 ods. 2 sa slová „po odbornej stránke riadi“ nahrádzajú slovami „metodicky riadi“. 

 

12. V čl. 8 ods. 1 písm. a) sa slovo „vymenúvacích“ nahrádza slovom „inauguračných“. 

 

13. V čl. 8 odsek 2 znie: 

„(2) Referát vedy a výskumu po metodicky riadi prodekan pre oblasť vedy, výskumu a zahraničných 

vzťahov.“. 

 

14. V čl. 9 odsek 2 znie: 

„(2) Referát zahraničných stykov metodicky riadi prodekan pre oblasť vedy, výskumu a zahraničných 

vzťahov.“. 

 

15. V čl. 10 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

„d) eviduje povinne zverejňované zmluvy a zabezpečuje ich zverejňovanie v Centrálnom registri zmlúv.“. 

 

16. V čl. 11 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa ruší označenie odseku 1. 

 

17. V čl. 12 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa ruší označenie odseku 1. 

 

18. V čl. 13 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa ruší označenie odseku 1. 

 

19. V čl. 14 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa ruší označenie odseku 1. 

 

20. V čl. 15 odsek 2 znie: 

„(2) Referát energetiky metodicky riadi prodekan pre oblasť strategických projektov a rozvoja.“. 

 

21. Nadpis článku 17 znie: „Registratúrne stredisko“. 

 

22. V čl. 17 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa ruší označenie odseku 1. 
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Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia akademickým senátom fakulty. 

 

 

 

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

dekan FMFI UK predseda Akademického senátu FMFI UK 
 


