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Prevádzkový poriadok Detašovaného pracoviska Turany Univerzity Komenského v Bratislave,
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len „prevádzkový poriadok“), je vnútorný predpis
Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky (ďalej len
„fakulta“ alebo „FMFI UK“), vydaný podľa čl. 32 ods. 2 písm. g) organizačného poriadku fakulty.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Tento prevádzkový poriadok v súlade s čl. 8 ods. 3 organizačného poriadku fakulty upravuje
organizáciu a úlohy Detašovaného pracoviska FMFI UK dislokovaného v Turanoch (ďalej len
„DPT“).
(2) DPT je súčasťou fakulty so špecifickým postavením1.
(3) Sídlom DPT je Sadová 1148, 038 53 Turany.
Čl. 2
Vnútorné členenie a riadenie DPT
(1) DPT sa vnútorne člení na:
a) prevádzkové oddelenie,
b) vedecké oddelenie.
(2) Činnosť prevádzkového oddelenia riadi správca DPT (ďalej len „správca“). Správcu menuje a
odvoláva dekan fakulty (ďalej len „dekan“).
(3) Správca sa za svoju činnosť zodpovedá dekanovi a v rozsahu odborných otázok súvisiacich
s vedeckými programami vykonávanými na DPT zodpovednému riešiteľovi projektu Vedeckorealizačného pracoviska (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“).
(4) Vedecké oddelenia DPT riadi zodpovedný riešiteľ priamo alebo prostredníctvom svojich
zástupcov.
(5) Vzhľadom na dislokáciu pracoviska môže byť funkcia správcu a zástupcu zodpovedného
riešiteľa spojená.
Čl. 3
Úlohy a pracovníci DPT
(1) Hlavným poslaním DPT je vytvárať možnosti na cielený aplikovaný výskum a vývoj
a získané výsledky prenášať do komerčnej praxe.
(2) Plnenie úloh DPT zabezpečuje správca, zodpovedný riešiteľ a výskumní pracovníci.
(3) Správca najmä
a) spravuje prevádzkový rozpočet DPT,
b) komunikuje s dekanom a tajomníkom fakulty za účelom zabezpečenia bežnej prevádzky a
administratívy DPT,
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c) vydáva pokyny na záchranné práce a na likvidáciu mimoriadnych udalostí,
d) zabezpečuje všetky činnosti v zmysle zmluvy o prenájme objektu.
(4) Platy pracovníkov DPT sú hradené zo mzdového fondu fakulty.
Čl. 4
Prevádzkové náklady DPT
(1) Náklady na spotrebu elektrickej energie, tepla, vody a upratovanie sú rozpočtovo hradené
z celofakultných fondov.
(2) Ostatné bežné prevádzkové náklady a opravy zariadení DPT sú hradené z prostriedkov
získaných z vedľajšej hospodárskej činnosti a grantov.
(3) Dekan môže v nevyhnutných prípadoch a na nevyhnutnú dobu rozhodnúť, že aj náklady
uvedené v odseku 2 budú rozpočtovo hradené z celofakultných fondov.
Čl. 5
Vzťahy DPT s pracoviskami fakulty a verejnosťou
(1) Na DPT je možné realizovať vedecké programy fakulty a partnerských inštitúcií podľa
prevádzkových možností DPT.
(2) Na DPT je možné uskutočňovať vzdelávacie a vedecko-popularizačné podujatia pre širokú
verejnosť, ako aj propagáciu fakulty smerom k odbornej i laickej verejnosti najmä prostredníctvom
organizovania odborných seminárov.
Čl. 6
Všeobecné pracovné zásady
(1) Rozsah práv a povinností zamestnancov DPT vyplýva zo všeobecne záväzných právnych
predpisov a vnútorných predpisov UK a fakulty, najmä zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov, štatútu fakulty, organizačného poriadku fakulty,
Pracovného poriadku UK, ako aj z pokynov a príkazov dekana fakulty a vedúceho DPT.
(2) Základné povinnosti, právomoc a zodpovednosť zamestnancov sú podrobnejšie uvedené
v pracovnej náplni každého zamestnanca.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1) Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia
v akademickom senáte fakulty.
(2) Tento prevádzkový poriadok sa dňom nadobudnutia účinnosti stáva prílohou organizačného
poriadku fakulty.
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doc. RNDr. Sebastián Ševčík, CSc.
predseda Akademického senátu FMFI UK

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
dekan FMFI UK
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