Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Dodatok č. 3
k Organizačnému poriadku
Univerzity Komenského v Bratislave,
Prírodovedeckej fakulty
Vnútorný predpis 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.

Rok 2019
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 18. 1. 2019 tento Dodatok č. 3 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 a dodatku č. 2.
Čl. I
Organizačný poriadok PriF UK v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2 ods. 2 písm. a) bod 3.2 znie: „Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie
a územného rozvoja“.
2. V čl. 2 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa bod 3. Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 3.
3. V čl. 2 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) Dekanát fakulty
1. sekretariát dekana a sekretariát tajomníka fakulty
2. referát vedeckovýskumnej činnosti
3. študijné oddelenie
4. ekonomické oddelenie
5. finančné oddelenie
6. oddelenie prevádzky
7. personálne a mzdové oddelenie
8. oddelenie ekonomiky práce
9. oddelenie pracovných ciest
10. referát evidencie a správy majetku
11. referát pre verejné obstarávanie
12. referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (BOZP a PO)
13. referát civilnej ochrany (CO)
14. referát právnych služieb
15. registratúrne stredisko fakulty – archív“.
4. V čl. 3 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a referátu bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a požiarnej ochrany“.
5. V čl. 4 odsek 2 znie:
„2. Prodekani sú spravidla vedúcimi odborných sekcií. Prodekani riadia a zodpovedajú
dekanovi za svoje agendy:
a) Prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov
v pôsobnosti svojho rezortu riadi a zodpovedá za:
1. pedagogický proces v intenciách príslušných študijných programov,
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2. harmonogram a rozvrh štúdia,
3. organizáciu a priebeh prijímacieho konania,
4. organizáciu a priebeh štátnych skúšok,
5. organizáciu a priebeh imatrikulácií a promócií
6. obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy,
7. organizačné a redakčné zabezpečenie študijných ročeniek,
8. dodržiavanie študijného poriadku, vrátane disciplinárnej agendy,
9. činnosť študijného oddelenia,
10. administráciu štipendií v zmysle štipendijného poriadku s výnimkou doktorandských
štipendií,
11. agendu ubytovania študentov.
b) Prodekan pre doktorandské štúdium a zahraničné styky v pôsobnosti svojho rezortu
riadi a zodpovedá za:
1. pedagogický proces v intenciách príslušných študijných programov,
2. harmonogram štúdia,
3. organizáciu a priebeh prijímacieho konania,
4. organizáciu a priebeh štátnych skúšok,
5. obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy,
6. organizačné a redakčné zabezpečenie študijných ročeniek,
7. dodržiavanie študijného poriadku,
8. administráciu doktorandských štipendií,
9. internacionalizáciu štúdia,
10. agendu rigorózneho konania,
11. činnosť študijného oddelenia, osobitne referátu doktorandského štúdia,
12. agendu medzinárodných výmenných akademických programov.
c) Prodekan pre vedeckovýskumnú a projektovú činnosť v pôsobnosti svojho rezortu
riadi a zodpovedá za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

koncepciu vedeckej a výskumnej činnosti fakulty,
koordináciu a evidenciu výskumných úloh,
obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy,
obsahové zameranie a organizačné zabezpečenie zasadnutí vedeckej rady,
obsahovú náplň návrhov na vymenovanie profesorov a habilitácie docentov,
edičnú činnosť fakulty a agendu Ústrednej knižnice PriF UK,
činnosť referátu vedeckovýskumnej činnosti,
komplexnú servisnú podporu v získavaní a administrácii dotačných projektov,
činnosť Projektového centra PriF UK.

d) Prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie v pôsobnosti svojho rezortu
riadi a zodpovedá za:
1. prípravu analytických podkladov pre rozvoj fakulty,
2. spracovanie podkladov pre evaluáciu pracovísk fakulty pri delení štátnej dotácie,
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3. obsah podkladov pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy,
4. rozvoj informačných technológií na fakulte,
5. činnosť Centrálneho výpočtového strediska.
e) Prodekan pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu v pôsobnosti svojho rezortu
riadi a zodpovedá za:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

komplexnú propagáciu prírodovedného štúdia,
mediálnu propagáciu pracovísk fakulty,
komunikáciu s verejnosťou,
agendu uplatnenia absolventov a komunikácie s potenciálnymi zamestnávateľmi,
agendu alumni klubu absolventov fakulty
"zelené" aktivity a dlhodobo udržateľný rozvoj fakulty.".

6. V čl. 5 ods. 3 sa vypúšťa písmeno i). Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i)
a j).
7. V čl. 8 odsek 3 znie: „Odbornú sekciu riadi vedúci odbornej sekcie. Vedúcim odbornej
sekcie je spravidla príslušný prodekan.“.
8. V čl. 10 ods. 3 sa slová „prodekanovi pre vedecko-výskumnú činnosť a zahraničné styky“
nahrádzajú slovami „prodekanovi pre vedeckovýskumnú a projektovú činnosť“.
9. V čl. 12 ods. 4 sa slová „prodekanovi pre projektovú činnosť“ nahrádzajú slovami
„prodekanovi pre vedeckovýskumnú a projektovú činnosť“.
10. Článok 13 sa vypúšťa.
11. Článok 16 znie:
„Čl. 16
Referát vedeckovýskumnej činnosti
1.

Referát vedeckovýskumnej činnosti:
a) kontroluje plnenie výskumných úloh,
b) vykonáva činnosti spojené s habilitáciami docentov a menovaním profesorov,
c) organizačne a administratívne zabezpečuje zasadnutia vedeckej rady,
d) pripravuje podklady pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy v rozsahu svojej
pôsobnosti,
e) eviduje zmluvy o spolupráci so zahraničnými akademickými inštitúciami (okrem
mobilít).

2.

Referát vedeckovýskumnej činnosti riadi prodekan pre vedeckovýskumnú a projektovú
činnosť. Zamestnanci referátu zodpovedajú za svoju činnosť prodekanovi pre
vedeckovýskumnú a projektovú činnosť.“.

12. Za článok 26 sa vkladá nový článok 26a, ktorý znie:
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„Čl. 26a
Referát civilnej ochrany
1.

Referát civilnej ochrany plní úlohy civilnej ochrany obyvateľstva a ochrany utajovaných
skutočností.

2.

Referát civilnej ochrany riadi dekan. Zamestnanec referátu zodpovedá za svoju činnosť
dekanovi.“.
Čl. II

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom
PriF UK dňa 18. januára 2019.

V Bratislave 18. januára 2019

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

doc. Mgr. Pavel Neogrády, DrSc.

dekan PriF UK

predseda AS PriF UK
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