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0

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (ďalej len „PriF UK“) vydáva
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 po schválení v Akademickom senáte PriF UK
dňa 30. 04. 2020 tento Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského
v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „dodatok“), schváleného Akademický senátom
PriF UK dňa 27. 3. 2015 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3.

Čl. I
Organizačný poriadok PriF UK v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 sa mení a dopĺňa
takto:

1.

Za článok 5 sa vkladá nový článok 5a a 5b, ktoré znejú:
„Čl. 5a
Fakultní koordinátori pre vybrané oblasti
1.

Na zabezpečenie výkonu niektorých činností spadajúcich do kompetencie dekana, najmä
efektívnej koordinácie a zabezpečenie potrebných administratívnych činností v určitej
oblasti, môže dekan fakulty poveriť touto úlohou osobitného fakultného koordinátora.
Fakultný koordinátor môže pri svojej činnosti využívať časť administratívneho aparátu
fakulty, prípadne iných pracovníkov, resp. inštitúcií, s ktorými má fakulta pracovný
alebo iný vzťah a to v rozsahu stanovenom dekanom fakulty. Pri svojej činnosti je
fakultný koordinátor viazaný pokynmi dekana fakulty, organizačne spadá a svojou
činnosťou zodpovedá priamo dekanovi fakulty.

2.

Post fakultného koordinátora môže dekan personálne obsadiť, pokiaľ bol takýto post
príslušného fakultného koordinátora etablovaný Akademickým senátom PriF UK, a to
formou jeho zriadenia v Organizačnom poriadku PriF UK. V návrhu dekana pre
zriadenie postu fakultného koordinátora pre danú oblasť musia byť určené základné
úlohy a rozsah činnosti. Post fakultného koordinátora, zriadený v zmysle Organizačného
poriadku PriF UK, sa neviaže na žiadne funkčné obdobie a môže byť personálne
obsadený v rozsahu určenom dekanom fakulty.
Čl. 5b
Fakultný koordinátor pre projekt ACCORD

1.

Fakultný koordinátor pre projekt ACCORD koordinuje organizačné, administratívne,
finančné, vedeckovýskumné a vzdelávacie aktivity projektu ACCORD, vrátane
výstavby a rekonštrukčných prác, súčinnosti príslušných administratívnych
a organizačných zložiek fakulty, verejného obstarávania a monitorovania jednotlivých
aktivít.

2.

Fakultný koordinátor pre projekt ACCORD je členom projektového tímu v rámci
„Executive Commitee“ projektu ACCORD ako zástupca PriF UK.
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Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom
PriF UK dňa 30. 04. 2020.“.

V Bratislave 30. 04. 2020

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc.

dekan PriF UK

predseda AS PriF UK

2

