
 

 

 

 

Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu 

Organizačný poriadok  

Fakulty informatiky a informačných technológií  

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
 

Akademický senát Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave v zmysle § 33 ods. 2 písm. b) zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa ktorého je 

Organizačný poriadok FIIT STU vnútorným predpisom a v súlade s § 27 ods. 1 písm. a) zákona schválil 

na svojom zasadnutí dňa 18. februára 2016 tento  

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku FIIT STU 

(1) Zrušujú sa písmená a), b) a c) článku 2 ods. 4. 

(2) Do čl. 2 ods. 4 sa vkladajú: 

(aa) Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (UISI) 
(bb) Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (UPAI) 

(3) Do čl. 2 ods. 5 sa vkladá: 

(c) Centrum priemyselného výskumu (CPVS) 
(d) Centrum ďalšieho vzdelávania (CDVZ) 

(4) Do čl. 2 sa vkladá nový ods. 6: 

Pracoviská fakulty podľa čl. 4 ods. 2) štatútu fakulty zriaďuje, zlučuje, nariaďuje splynutie, 
rozdeľuje, zrušuje a premenúva dekan. Ak ide o pracoviská podľa čl. 4 ods. 2 písm. a), b) a d), 
robí tak po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu fakulty. 

(5) Čl. 3 ods. 4 sa vypúšťa.  

(6) Do čl. 3 ods. 6 sa pridáva na koniec: 

Funkčné obdobie riaditeľa ústavu je štvorročné. Dekan môže riaditeľa ústavu odvolať po 
predchádzajúcom prerokovaní v akademickom senáte fakulty. 

(7) V čl. 3 ods. 7 sa slovo ustanovuje nahrádza textom: menuje a odvoláva 

(8) V čl. 3 ods. 8 sa slovo ustanovuje nahrádza textom: menuje a odvoláva  

(9) Čl. 4 ods. 4 sa vypúšťa. 

(10) Do čl. 4 ods. 6 sa pridáva na koniec: 

Funkčné obdobie vedúceho katedry je štvorročné. Dekan môže vedúceho katedry odvolať po 
predchádzajúcom prerokovaní v senáte fakulty.  
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(11) V čl. 4 ods. 7 sa slovo ustanovuje nahrádza textom: menuje a odvoláva 

(12) Ruší sa písmeno b3) článku 5 ods. 1b. 

(13) Do čl. 5 ods. 1a sa vkladá: a5) referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany 
a civilnej ochrany (BOZaPO). 

(14) Čl. 5 ods. 3 sa ruší. Vkladá sa ods. 3a: 

Podrobnú náplň činnosti organizačného útvaru dekanátu riadeného dekanom určuje dekan, 
pričom zohľadní návrh príslušného prodekana. Podrobnú náplň činnosti organizačného útvaru 
dekanátu riadeného tajomníkom určuje dekan, pričom zohľadní návrh tajomníka.  

(15) V čl. 6 ods. 2 sa druhá veta nahrádza textom: 

Do funkcie ho vymenúva a z funkcie ho odvoláva dekan. Vymenovanie robí dekan na základe 
výberového konania. 

(16) Do čl. 6 ods. 2 sa pridáva za slovo prodekan: alebo osoba určená dekanom.  

(17) V čl. 7a ods. 3 sa druhá veta nahrádza textom: 

Do funkcie ho vymenúva a z funkcie ho odvoláva dekan. Vymenovanie robí dekan na základe 
výberového konania. 

(18) Do čl. 7a ods. 3 sa pridáva za slovo prodekan: alebo osoba určená dekanom.  

(19) Pridáva sa čl. 7b Centrum priemyselného výskumu: 

(1) Centrum priemyselného výskumu (CPVS) je fakultné pracovisko, ktoré slúži na 
zabezpečenie prenosu výsledkov fakultnej vedy a techniky do hospodárskej praxe 
a spoločenskej praxe. Jeho cieľom je prepojenie fakulty s praxou. V podmienkach fakulty 
napĺňa účel určený v § 39a ods. 1 zákona a primerane na podmienky fakulty aj formy, 
určené v § 39a ods. 2 zákona.   

(2) Činnosť CPVS riadi riaditeľ CPVS, ktorý je vedúcim zamestnancom fakulty. Do funkcie ho 
vymenúva a z funkcie ho odvoláva dekan. Vymenovanie robí dekan na základe 
výberového konania. Obsahovú náplň jeho činnosti metodicky usmerňuje poverený 
prodekan alebo osoba určená dekanom. 

(3) CPVS sa člení na výskumné laboratóriá a iné výskumné a/alebo vývojové pracoviská. 
Dekan môže vydať predpis, ktorým upraví štruktúru CPVS a organizačné a riadiace vzťahy 
v rámci CPVS a medzi CPVS a inými pracoviskami fakulty. 

(4) CPVS napĺňa svoj účel v spolupráci so subjektmi hospodárskej alebo spoločenskej praxe 
(v ďalšom priemyselný subjekt).  

(5) CPVS vykonáva výskum a/alebo vývoj v špecializovanej oblasti spravidla na základe 
zmluvy o spolupráci s priemyselným subjektom alebo skupinou priemyselných subjektov. 
Vo vzťahu k príslušnému subjektu sa toto pracovisko môže považovať za spoločné 
pracovisko fakulty a príslušného priemyselného subjektu, resp. priemyselných subjektov. 

(20) Pridáva sa čl. 7c Centrum ďalšieho vzdelávania: 
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(1) Centrum ďalšieho vzdelávania (CDVZ) je fakultné pracovisko, ktoré slúži na prípravu 
a zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania so zameraním na získavanie, zvyšovanie 
a inováciu odbornej a profesijnej kvalifikácie a rekvalifikácie vrátane jazykového 
vzdelávania. Podieľa sa aj na rozvíjaní nových prostriedkov a metód vzdelávania 
a koordinuje ich zavádzanie do vzdelávacieho procesu na fakulte. 

(2) Činnosť CDVZ riadi riaditeľ CDVZ, ktorý je vedúcim zamestnancom fakulty. Do funkcie ho 
vymenúva a z funkcie ho odvoláva dekan. Vymenovanie robí dekan na základe 
výberového konania. Obsahovú náplň jeho činnosti metodicky usmerňuje poverený 
prodekan alebo osoba určená dekanom. 

(3) CDVZ sa môže členiť na organizačné jednotky, ktoré zabezpečujú vzdelávanie vo 
vymedzenom okruhu vedomostí. Dekan môže vydať predpis, ktorým upraví štruktúru 
CDVZ a organizačné a riadiace vzťahy v rámci CDVZ a medzi CDVZ a inými pracoviskami 
fakulty. 

(4) CDVZ poskytuje ďalšie vzdelávanie študentom alebo zamestnancom fakulty alebo 
záujemcom mimo fakulty. Podmienky poskytovania ďalšieho vzdelávania upraví dekan 
osobitným predpisom. 

(21) Do čl. 11 ods. 4 sa pridáva na koniec: 

Aby mohla rada lepšie plniť svoje úlohy vo vzťahu k jednotlivým študijným programom, môže 
dekan zriadiť pre ten-ktorý študijný program radu študijného programu.  

(22) Čl.13 sa zrušuje. 

(23) Za ods. 1 čl. 14 sa pridávajú dva odseky: 

(2) Dodatok číslo 1 k organizačného poriadku schválil Akademický senát FIIT STU  
dňa 9. 4. 2010. 

(3) Dodatok číslo 2 k organizačnému poriadku schválil Akademický senát FIIT STU  
dňa 18. 2. 2016. 

 

 

 

 

     Peter Lacko, v. r. Mária Bieliková, v. r. 

 predseda AS FIIT STU dekanka FIIT STU 


