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Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom
senáte UK .........................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 a
v nadväznosti na rozhodnutie o zriadení súčasti UK č............... zo dňa ..................... tento
Dodatok č. 3 k vnútornému predpisu č. 3/2007 Organizačnému poriadku Univerzity
Komenského v Bratislave v znení Dodatku č. 1 a 2 (ďalej len „Organizačný poriadok UK“).
Čl. I
Organizačný poriadok UK sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2 ods. 2 sa za slovo „Sídlo:“ vkladajú slová „Slovenská republika,“ a vypúšťajú sa
slová „ , PSČ 818 06“.
2. V čl. 3 ods. 2 sa slovo „rozhodnutím“ nahrádza slovom „poverením“.
3. V čl. 3 sa vypúšťa odsek 6.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 8.
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„³ Vnútorný predpis č. 10/2009 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave
v znení neskorších dodatkov.“.
5. V čl. 3 ods. 7 druhej vete sa slovo „plnomocenstva“ nahrádza slovom „poverenia“.
6. V čl. 4 ods. 3 poslednej vete sa slovo „splnomocnil“ nahrádza slovom „poveril“.
7. V čl. 5 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) Vedecký park (UVP UK),“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmena c) a d).
8. V čl. 5 odsek 2 znie:
„(2) Centrálne financované súčasti UK sú:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Akademická knižnica (AK UK),
Botanická záhrada (BZ UK),
Centrum informačných technológií (CIT UK),
Kanadské štúdiá (KŠ UK),
Psychologická poradňa (PP UK),
Učebno-výcvikové zariadenie Richňava (UVZ Richňava UK),
UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam (UKVĽP UK),
UNESCO Katedra medzinárodnej komunikácie (UKMK UK),
Vydavateľstvo (Vydavateľstvo UK).“.

9. V čl. 5 ods. 3 poslednej vete sa slovo „plnomocenstva“ nahrádza slovom „poverenia“.
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10. V čl. 5 ods. 4 prvej vete sa slová „v čl. 7 ods. 1, 4, 5, 7 a 13“ nahrádzajú slovami „v čl. 7
ods. 1, 2, 3, 7 a 9“.
11. V čl. 5 ods. 5 prvej vete sa slová „v čl. 7 ods. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11 a 12“ nahrádzajú slovami
„v čl. 7 ods. 4, 5, 6 a 8 “.
12. V čl. 6 ods. 1 druhej vete sa slová „v súlade so zákonom č. 386/1997 Z. z. o ďalšom
vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších
predpisov“ nahrádzajú slovami „v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.
13. V čl. 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (UVP UK).
Jeho hlavným poslaním je zabezpečenie prenosu výsledkov vedy a techniky do
hospodárskej praxe a spoločenskej praxe, ktorého cieľom je prepojenie UK s praxou.
UVP UK ako vedecko-výskumné pracovisko vykonáva koncentrovaný inovatívny
výskum vo vybranej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých vedných oblastiach
a rieši projekty v rámci vnútorného grantového systému Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). UVP UK
prostredníctvom inkubátora podporuje vznik a rozvoj podnikov, ktoré využívajú výsledky
výskumu a vývoja pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykonávajú
výskum a vývoj. UVP UK sa zameriava aj na výskum, vývoj a inovácie nových
technológií, výrobkov a služieb v úzkej spolupráci s podnikateľskou praxou.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
14. Čl. 7 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 7
Poslanie a pôsobnosť centrálne financovaných súčastí univerzity
(1) Univerzita Komenského v Bratislave, Akademická knižnica (AK UK)8 je vedeckoinformačným, bibliografickým, koordinačným, poradenským a metodickým
pracoviskom UK, ktoré poskytuje knižničné služby fakultám, súčastiam
a pracoviskám UK, prípadne aj ďalším tretím osobám. Komplexne zabezpečuje
odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných
fondov, spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem
a štandardov. Poskytuje
knižnično-informačné služby najmä registrovaným
používateľom – učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a študentom UK.
(2) Univerzita Komenského v Bratislave, Botanická záhrada (BZ UK) je vedeckovýskumným a kultúrno-výchovným pracoviskom UK. V oblasti vedeckovýskumnej
práce realizuje výskum sledovania vplyvu vonkajších faktorov na flóru a vegetáciu
na území Slovenska, resp. Západných Karpát, študuje a objasňuje taxonomickú
identitu populácií vyšších rastlín a rastlinných spoločenstiev na území Slovenska,
resp. Západných Karpát, pestuje, rozmnožuje a udržiava vzácne, miznúce a ohrozené
druhy. V oblasti výchovno-vzdelávacej zabezpečuje úlohy pre proces výučby
v oblasti botaniky pre Prírodovedeckú fakultu UK, stredné a odborné školy, základné
školy ako aj iné pracoviská, vrátane prednáškovej činnosti. V oblasti odbornej
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činnosti zabezpečuje pestovanie a udržiavanie rastlinných zbierok, zabezpečuje
lektorské služby, poradenskú a expertíznu činnosť pre verejnosť a organizácie.
(3) Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum informačných technológií (CIT UK)
má celouniverzitnú pôsobnosť v oblasti zabezpečenia úloh pre ekonomický systém,
pre automatizáciu študijnej agendy, pre systém automatickej identifikácie osôb
a nadväzujúce aplikácie, v oblasti webovej prezentácie univerzity, pri zabezpečení
elektronickej pošty a v oblasti komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb
(hardvér a softvér). Okrem uvedeného zabezpečuje CIT aj prevádzku lokálnej
počítačovej siete na Rektoráte UK, BZ UK, centrálnej študentskej počítačovej siete,
prevádzku serverov virtuálnej
knižnice, prevádzku databázových
serverov
a databáz pre potreby UK a centrálny nákup vybraných licencií. Na centrálne
financovaných súčastiach a na Rektoráte UK zabezpečuje starostlivosť o osobné
počítače a k nim pripojené zariadenia.
(4) Univerzita Komenského v Bratislave, Kanadské štúdiá (KŠ UK) je vedeckopedagogické pracovisko UK, ktorého úlohou je zabezpečovať a rozvíjať program
kanadských štúdií v oblastiach vzdelávania, výskumu a kultúry. Je sídlom
knižničných fondov a iných informačných zdrojov, centrom výučby angličtiny so
zameraním na kanadské špecifiká a ich kultúrno-spoločenský kontext. Pôsobí ako
metodologické a organizačné centrum pre kanadské štúdiá na iných VŠ SR a ako
gestor vedeckých konferencií a príprav ďalšieho vzdelávania učiteľov
a výskumníkov – kanadianistov.
(5) Univerzita Komenského v Bratislave, Psychologická poradňa (PP UK) je súčasť UK,
ktorá poskytuje študentom UK psychologické poradenské služby formou
individuálneho, párového, prípadne skupinového poradenstva, zamerané najmä na
študijné a vzťahové problémy, existenciálne problémy, otázky sebapoznania
a optimalizácie životného smerovania vysokoškolákov. Podľa kapacitných možností
poskytuje služby aj študentom iných VŠ.
(6) Univerzita Komenského v Bratislave, Učebno-výcvikové zariadenie Richňava (UVZ
Richňava UK) je súčasť UK, ktorá slúži na plnenie úloh univerzity, najmä na
semináre, konferencie, sústredenia študentov pre výcvikové a učebné účely.
Zabezpečuje rekreačnú starostlivosť pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov,
detské tábory pre deti zamestnancov univerzity. V prípade voľných ubytovacích
a stravovacích kapacít je možné využitie aj na komerčné účely.
(7) Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam
(UKVĽP UK) je virtuálnym vedecko-výskumným pracoviskom, ktorého hlavným
poslaním je poskytovať vzdelávanie v oblasti ľudských práv (výučba kurzov s tzv.
ľudsko-právnou problematikou), publikačná a vedecká činnosť, spolupráca s ďalšími
pracoviskami (napr. Centrum rodových štúdií na FiF UK) a zvyšovanie povedomia o
ľudských právach. Súčasťou práce UKVĽP UK je spolupráca pri organizácií
Olympiády ľudských práv pre stredné školy v SR, s cieľom výchovy a vzdelávania v
oblasti ľudských práv.
(8) Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra medzinárodnej
komunikácie (UKMK UK)9 je vedecko-pedagogické pracovisko UK, zamerané na
zlepšenie multijazykovej komunikácie prostredníctvom neumeleckého prekladu
s dôrazom na modernizáciu prípravy prekladateľov a tlmočníkov na UK. Katedra
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bola zriadená podľa spoločného projektu Filozofickej fakulty UK a Pedagogickej
fakulty UK.
(9) Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo (Vydavateľstvo UK)
zabezpečuje vydavateľskú činnosť v rozsahu vydavateľského oprávnenia univerzity,
výrobnú a obchodnú činnosť zameranú na publikovanie výsledkov vedeckej
a pedagogickej činnosti a na zabezpečenie študijnej
literatúry. Na základe
požiadaviek jednotlivých fakúlt a súčastí UK zabezpečuje po organizačnej, redakčnej
a polygrafickej stránke vydávanie študijnej literatúry, monografií, titulov radu Acta
facultatis a ďalších zborníkov vedeckých prác. Okrem toho zabezpečuje polygrafické
spracovanie študijných programov, spravodajcu Naša univerzita a ďalších tlačovín,
potrebných na organizačné zabezpečenie chodu univerzity, jej prezentácie na
verejnosti a informovanosti o nej.
(10) Postavenie a pôsobnosť centrálne financovaných súčastí, na čele ktorých je riaditeľ,
upravujú ich organizačné poriadky, ktoré schvaľuje rektor UK. Postavenie
a pôsobnosť ostatných centrálne financovaných súčastí môžu byť upravené
organizačnými poriadkami, ktoré schvaľuje rektor UK.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8 Postavenie a úlohy AK UK upravuje smernica rektora UK č. 3/2004 Organizačný a
prevádzkový poriadok Akademickej knižnice UK v Bratislave.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:
„9 UNESCO Katedra medzinárodnej komunikácie bola zriadená rektorom UK ako
UNESCO Katedra prekladateľstva na základe podpísanej zmluvy zo dňa 15. 6. 1998
medzi generálnym tajomníkom UNESCO a rektorom UK. Dňa 1. 7. 1998 jej založenie
schválil AS UK.“.
15. V čl. 9 ods. 1 písm. b) znie:
„b) rektorát s centrálne financovanými súčasťami univerzity (RUK, AK UK, BZ UK, CIT
UK, KŠ UK, PP UK, UVZ Richňava UK, UKVĽP UK, UKMK UK a Vydavateľstvo
UK),“.
16. V čl. 9 ods. 1 písm. c) sa za slová „CĎV UK,“ vkladajú slová „UVP UK,“.
17. V čl. 10 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.
18. V čl. 10 ods. 6 prvej vete sa za slová „Oddelení legislatívy“ vkladajú slová „a právnych
služieb“ a v tretej vete sa za slová „Oddelenie legislatívy“ vkladajú slová „a právnych
služieb“.
19. V čl. 10 odsek 7 znie:
„(7) Vnútorné predpisy UK sa zverejňujú na webovom sídle UK. Distribúciu vnútorných
predpisov v elektronickej podobe zabezpečuje Oddelenie legislatívy a právnych
služieb Rektorátu UK. Vnútorné predpisy sa v elektronickej podobe oznamujú
a zasielajú fakultám, ostatným súčastiam UK, prorektorom UK, kvestorovi UK
vedúcim oddelení a im organizačne na roveň postaveným pracoviskám Rektorátu
UK.“.
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20. V čl. 10 ods. 9 prvej vete sa slová „(čl. 6 ods. 4 a čl. 7 ods. 14)“ nahrádzajú slovami „(čl. 6
ods. 5 a čl. 7 ods. 10)“.
21. V čl. 10 ods. 10 prvej vete sa slová „s čl. 6 ods. 4 a s čl. 7 ods. 14“ nahrádzajú slovami „s
čl. 6 ods. 5 a s čl. 7 ods. 10“.
22. V čl. 11 ods. 2 prvej vete sa slová „na Ministerstve školstva SR“ nahrádzajú slovami „na
ministerstve“.
23. V prílohe k Organizačnému poriadku UK sa slová „SAMOSTATNE HOSPODÁRIACE
SUBJEKTY“ nahrádzajú slovami „SAMOSTATNE HOSPODÁRIACE SÚČASTI“.
V časti tabuľky SAMOSTATNE HOSPODÁRIACE SÚČASTI sa za názov „Univerzita
Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania“ vkladá názov „Univerzita
Komenského v Bratislave, Vedecký park“. V časti tabuľky CENTRÁLNE
FINANCOVANÉ SÚČASTI sa vypúšťajú názvy „Univerzita Komenského v Bratislave
Akademický klub“, „Univerzita Komenského v Bratislave Areál v Karlovej Vsi“,
Univerzita Komenského v Bratislave Medzinárodné laserové centrum“, „Univerzita
Komenského v Bratislave Učebno-výcvikové zariadenie Modra-Piesky“, „Univerzita
Komenského v Bratislave Učebno-výcvikové zariadenie Poprad“ a za názov „Univerzita
Komenského v Bratislave Učebno-výcvikové zariadenie Richňava“ sa vkladá názov
„Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam“.
Názov „Univerzita Komenského v Bratislave Unesco Katedra prekladateľstva“ sa
nahrádza názvom „Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra
medzinárodnej komunikácie“. V celej tabuľke prílohy sa za slová „Univerzita
Komenského v Bratislave“ vkladá čiarka.
Čl. II
Tento dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku UK nadobúda platnosť dňom jeho schválenia
v Akademickom senáte UK a účinnosť 15. mája 2015.

doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda AS UK

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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