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Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) 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“) schválil uznesením zo dňa  
10. decembra 2008 dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave (ďalej len „Organizačný poriadok“), ktorý bol schválený 25. apríla 2007 
a účinnosť nadobudol dňa 2. mája 2007.  
 
Uznesením Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 
10. decembra 2008  sa Organizačný poriadok mení a dopĺňa takto: 
 
 
1.  V čl. 2 odsek 2 znie:  

  „(2) Sídlo: Bratislava, Šafárikovo námestie 6, PSČ  818 06.“. 

2.  V čl. 2 sa vypúšťa odsek 3.   

 Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5. 

3.  V čl. 3 odsek 1 znie:  
  
  „(1) Rektor je štatutárnym orgánom univerzity, riadi ju, koná v jej mene  a zastupuje ju 

navonok. Rektor za svoju činnosť zodpovedá Akademickému senátu UK (ďalej aj „AS 
UK“), ak zákon o vysokých školách neustanovuje inak.1“. 

 

4.   Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie: 
„2 Čl. 26 a čl.73 Štatútu UK.“. 

 
5.   Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: 

„3Vnútorný predpis č. 11/2007 Smernica rektora Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity 
Komenského v Bratislave.“. 

 
6.  V čl. 3 ods. 8 sa v prvej vete slová „čl. 33“ nahrádzajú slovami „čl. 74“. 
 
7.   Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie: 

„5 Čl. 16 Štatútu UK, § 9 ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.“. 
 
8. V čl. 5 ods. 2  sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:  

  
 „g) Medzinárodné laserové centrum (MLC UK).“. 

 
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m). 

 
9.   Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie: 

„6 Čl. 13 ods. 3 Štatútu UK, čl. 3 ods. 3 tohto Organizačného poriadku UK.“. 
 
10. V čl. 5 ods. 4 v prvej vete sa slová „ods. 1, 4, 5 a 12“ nahrádzajú slovami „ods. 1, 4, 5, 7 

a 13“. 
 
11.  V čl.  5 ods. 5 v prvej vete sa slová  „ods. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 a 11“ nahrádzajú slovami 

„ods. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 a 12“. 
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12.   Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie: 

 „7 Čl. 41 a čl. 75 Štatútu UK.“. 
 
13.  V čl. 7 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:  

   „(7) Univerzita Komenského v Bratislave, Medzinárodné laserové centrum (MLC 
UK) je špecializované výskumné a vývojové pracovisko, ktorého základným poslaním a 
predmetom činnosti je zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy a techniky 
do hospodárskej praxe a spoločenskej praxe. Jeho cieľom je prepojenie verejných 
vysokých škôl s praxou, zabezpečenie rozvoja progresívnych metód moderných 
laserových technológií a optickej laserovej diagnostiky a ich aplikácií v rôznych 
oblastiach a na rôznych úrovniach medzirezortnej domácej a medzinárodnej spolupráce, 
zabezpečenie riešenia vedecko-výskumných úloh a projektov pre rôzne oblasti 
hospodárstva Slovenskej republiky, rekvalifikácie odborníkov a výchovy odborníkov v 
graduálnom a postgraduálnom vzdelávaní na verejných vysokých školách, konzultačnej 
a poradenskej činnosti, monitoring trhu a vývoja nových technológií v oblasti laserov.“. 

 
Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15. 

 
14.  V čl. 8 ods. 1 v druhej vete sa slová „čl. 25“ nahrádzajú slovami „čl. 27“. 
 
15.    V čl. 9 ods. 1 písm. b) sa za slová „KŠ UK“ vkladajú slová „MLC UK“. 
 
16.  V čl. 9 ods. 4 druhá veta znie: „Návrh rozpočtu UK po prerokovaní v Kolégiu rektora 

UK a po schválení v Akademickom senáte UK schvaľuje Správna rada UK.“. 
  
17.   Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 

„10 Čl. 83 až  89 Štatútu UK.“. 
 
18.   Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie : 

„13 § 12 ods.1 písm. e), h), i) a n) zákona o vysokých školách.“. 
 
19. V čl. 10 odsek 5 znie: 

   „(5) Príkazy rektora majú charakter individuálnych riadiacich aktov, ktoré sa 
vzťahujú na konkrétny prípad alebo skupinu prípadov. Každý kalendárny rok sú 
číslované od čísla jeden nezávisle od systému číslovania predpisov podľa odseku 6. 
Príkazy sa obvykle nezverejňujú na internetovej stránke UK a distribuujú sa v písomnej 
aj elektronickej forme len tým subjektom, na ktoré sa vecne vzťahujú.“. 

 
20. V čl. 10 odsek 7 znie: 

 „ (7) Vnútorné predpisy UK okrem príkazov rektora sa zverejňujú na webovej stránke 
UK. Distribúciu vnútorných predpisov v písomnej a elektronickej podobe zabezpečuje 
Oddelenie legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK. Vnútorné predpisy UK okrem 
príkazov rektora sa v písomnej podobe zasielajú fakultám, ostatným súčastiam UK, 
prorektorom UK a kvestorovi UK. V elektronickej podobe sa oznamujú a zasielajú 
okrem adresátov uvedených v predchádzajúcej vete aj vedúcim oddelení  a  im 
organizačne na roveň postaveným pracoviskám Rektorátu UK.“. 

  
21. V čl. 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: 
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  „(9) Riaditelia samostatne hospodáriacich súčastí a riaditelia, resp. vedúci centrálne 
financovaných súčastí UK môžu okrem organizačných poriadkov (čl. 6 ods. 4 a čl. 7 
ods. 14) vydávať smernice alebo príkazy, a to výlučne v rámci vecnej a osobnej 
pôsobnosti jednotlivých súčastí. Smernice sú vnútorné organizačné a riadiace predpisy 
súčastí, ktoré upravujú vymedzený okruh vzťahov a činností v rámci danej súčasti a 
spravidla nemajú vopred obmedzenú časovú platnosť (napríklad Ubytovací poriadok, 
Internátny poriadok, Prevádzkový poriadok, Skladový poriadok, Strážny a kľúčový 
poriadok a podobne). Smernice vydáva a podpisuje riaditeľ, resp. vedúci súčasti po 
vyjadrení vecne príslušného útvaru Rektorátu UK. V prípade, ak sa vecne príslušný 
útvar RUK nevyjadrí v lehote 15 dní od doručenia smernice, platí, že nemá námietky. 
Príkazy majú charakter individuálnych riadiacich aktov, ktoré sa vzťahujú na konkrétny 
prípad alebo skupinu prípadov v rámci danej súčasti a majú spravidla časovo vopred 
obmedzenú platnosť a účinnosť. Príkazy vydáva a podpisuje riaditeľ, resp. vedúci 
súčasti.“.  

 
22. V čl. 10 sa doterajší odsek 9  označuje ako odsek 10 a znie: 

 „(10) Vnútorné predpisy fakúlt a vnútorné predpisy súčastí UK vydané v súlade 
s odsekom 9, s čl. 6 ods. 4 a s čl. 7 ods. 14 sú evidované na súčastiach, ktoré ich vydali. 
Vnútorné predpisy fakúlt, ktoré schvaľuje akademický senát UK, sú evidované 
v Kancelárii AS UK. Organizačné poriadky súčastí, ktoré schvaľuje rektor, sú 
evidované aj na Oddelení legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK. Rovnopisy 
vnútorného predpisu sú uložené na miestach, kde sú evidované.“. 

 
23. V čl. 10 sa doterajší odsek 10 označuje ako odsek 11, v ktorom sa v prvej vete slová 

„organizačné poriadky“  nahrádzajú slovom „ďalších“. 
 

24. V čl. 11 odsek 2 znie:  
 „(2) Vnútorný predpis UK podliehajúci registrácii na Ministerstve školstva SR 
nadobúda platnosť odo dňa registrácie a je účinný odo dňa doručenia rozhodnutia 
univerzite o jeho zaregistrovaní ministerstvom. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na zmeny 
vnútorných predpisov UK podliehajúcich registrácii.“. 

 
25. V prílohe k Organizačnému poriadku „Organizačná schéma Univerzity Komenského 

v Bratislave“ sa v časti tabuľky centrálne financované súčasti za názov „Univerzita 
Komenského v Bratislave Kanadské štúdiá“ vkladá názov „Univerzita Komenského 
v Bratislave Medzinárodné laserové centrum“. 

 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 10. decembra 2008. 
 
 
 
 
 
.....................................................                                        ..................................................... 
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                                        doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
 predseda Akademického senátu                                                                rektor 
     Univerzity Komenského                                                        Univerzity Komenského 
                v Bratislave                                                                          v Bratislave            
 


