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Návrh uznesenia: 

Uznesenie č. x/23.06.2021 

Akademický senát UK prerokoval návrh rektora na zrušenie súčastí UK – Univerzita Komenského 

v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Univerzita Komenského v Bratislave, 

Vysokoškolský internát Družba, Univerzita Komenského v Bratislave, Kanadské štúdiá, Univerzita 

Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam a Univerzita 

Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie. 

 

 

 

Predkladá:      Materiál vypracovalo: 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.   Oddelenie legislatívy a právnych služieb RUK 

rektor UK       



 

REKTOR 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99  Bratislava 1, +421 2 9010 1001, kr@uniba.sk 

 

 

Sp. zn.:  

V Bratislave 1.6.2021 

 

 

 

Vážená pani predsedníčka, 

 

v súlade s § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého sa Akademický senát UK 

vyjadruje k návrhu rektora na zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo 

zrušenie súčastí verejnej vysokej školy, ktoré nie sú fakultami, si Vás dovoľujem požiadať, aby 

ste zaradili do programu najbližšieho zasadnutia Akademického senátu UK nasledujúci bod: 

 

Návrh na zrušenie vybraných samostatne hospodáriacich súčastí a centrálne 

financovaných súčastí Univerzity Komenského v Bratislave. 

 

Odôvodnenie: 

 

Súčasťami univerzity sú v súlade so Štatútom UK fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a 

centrálne financované súčasti.   

Samostatne hospodáriace súčasti majú vlastný rozpočet a hospodária na vlastný účet v súlade 

so schváleným rozpočtom UK. V pracovnoprávnych vzťahoch vystupujú v postavení 

zamestnávateľa (majú vlastnú pracovnoprávnu subjektivitu).   

Centrálne financované súčasti  sú finančnými vzťahmi napojené na rozpočet Rektorátu UK; 

hospodárske, administratívne, personálne a technické záležitosti CFS UK spravuje Rektorát 

UK.  

  

Návrh sa týka 

 samostatne hospodáriacich súčastí (ďalej len „vysokoškolské internáty“):   

i) Univerzita Komenského v  Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny  

(ďalej len „VM Ľ. Štúra – Mlyny UK“),    

ii) Univerzita Komenského v  Bratislave, Vysokoškolský internát Družba   

(ďalej len „VI Družba UK“) a   

 centrálne financovaných súčastí:   

i) Univerzita Komenského v Bratislave, Kanadské štúdiá,    

ii) Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra výchovy k ľudským 

právam,    

iii) Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra plurilingválnej a 

multikultúrnej komunikácie.  



 

  

Organizačné zmeny sú integrálnou súčasťou procesu implementácie strategických zámerov 

organizácií. Vzhľadom na dynamické prostredie zmien je pre dosiahnutie strategickej 

výkonnosti obvykle nevyhnutná vyššia miera strategického zosúladenia a akcieschopnosti cez 

zjednotenie riadenia a komunikácie, štandardizáciu procesov a postupov. Tí, ktorí 

neuskutočňujú zmeny minimálne takým tempom, ako prebiehajú zmeny v prostredí, tak nutne 

zaostávajú, strácajú svoje nadobudnuté pozície a zhoršujú sa v očiach prijímateľov ich činností.  

Úlohou tejto zmeny je dosiahnutie skokového zdokonalenia výkonnosti (nákladovosť, 

efektívnosť, kvalita služieb, rýchlosť a pod.), ktoré je sprevádzané celkovým 

prehodnotením a redizajnom procesov, systému komunikácie a spôsobe riadenia.    

   

Cieľom návrhu je zefektívniť nasledovné oblasti a možnosť aktívne a flexibilne reagovať na 

budúce výzvy prostredia, spoločnosti, prijímateľov činností, či financovania rozvoja:  

   

oblasť strategická:  

 strategická prioritizácia rozvoja  

 lepšie a koordinované strategické plánovanie  

 efektívnejšia rozvojová činnosť pri správe majetku  

 predvídateľné plánovanie investičných akcií (aj z hľadiska čerpania externých zdrojov)  

 dosahovanie synergií z integrácie a unifikácie činností a kompetencií  

   

oblasť exekutívna:  

 akcieschopnosť  

 efektívny prenos rozhodnutí vedenia UK na operatívnu úroveň  

 koordinácia akčných plánov a iniciatív  

 efektívna podnikateľská činnosť  

 jednotnosť postupov pri verejnom obstarávaní   

   

oblasť prevádzková:  

 zefektívnenie procesov  

 štandardizovanie procesov a postupov  

 odstránenie duplicitných činností  

 jednotné vystupovanie voči internému a externému prostrediu  

   

oblasť kontroly a riadenia financií:  

 efektívne výkazníctvo  

 efektívny controlling   

 a i.  

 

Od 1.1.2022 sa navrhuje prevziať činnosti vysokoškolských internátov do organizačnej 

štruktúry Rektorátu UK a vymedziť kompetencie a rámce činnosti nasledovne:  

 

Kvestorka UK bude zodpovedať za ekonomickú a prevádzkovo-technickú činnosť 

vysokoškolských internátov. Pod ekonomickou činnosťou sa myslí finančné plánovanie, 

rozpočet, všeobecná a mzdová učtáreň, pohľadávky. Pod prevádzkovo-technickou činnosťou 

rozumieme údržbu, energetiku, ubytovacie služby a ostatné prevádzkové činnosti, napr. 



 

  

upratovanie, hygiena a zabezpečovanie bezpečnosti a poriadku. V novej organizačnej štruktúre 

bude mať na zabezpečovanie týchto činností v priamej riadiacej pôsobnosti tri vedúce pracovné 

pozície (dve na zabezpečovanie ekonomických činností a jedno na zabezpečovanie 

prevádzkovo-technických činností).  

 

Prorektorka UK pre majetok a investície bude zodpovedať za oblasť majetku a investícií 

vrátane strategického plánovania rozvoja vysokoškolských internátov. V novej organizačnej 

štruktúre sa plánuje na zabezpečovanie týchto činností ustanoviť v jej priamej riadiacej 

pôsobnosti dve vedúce pracovné pozície (jedno pre VI Družba UK a jedno pre VM Ľ. Štúra – 

Mlyny UK).  

 

Vybrané činnosti (o. i. duplicitné činnosti), ktoré v súčasnosti vysokoškolské internáty 

zabezpečujú samostatne, uplatnením novej organizačnej štruktúry prejdú pod činnosť 

existujúcich pracovísk Rektorátu UK (napr. právne služby, obstarávanie zákaziek, informatické 

služby, marketing a PR, podateľňa a pod.). Vysokoškolské internáty v rámci riadenia financií 

budú od 1.1.2022 aj naďalej vo výkazníctve sledované samostatne, t. j. bude možné sledovať 

čerpanie finančných prostriedkov – dotačných, nedotačných a finančných prostriedkov z 

podnikateľskej činnosti, a to aj priebežne. 

 

V prípade schválenia príslušných právnych úprav na vykonanie zmien v štatúte a organizačnej 

štrutkúre univerzity, budú v ďalšej fáze pokračovať prípravy na komplexné prevzatie agendy 

(finančná a majetková inventarizácia, aktívne úlohy a pod.) a činností vysokoškolských 

internátov, a tiež aktívna príprava návrhu nového Organizačného poriadku Rektorátu UK s 

účinnosťou od 1.1.2022. 

 

VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a VI Družba UK vystupujú v pracovnoprávnych vzťahoch 

v postavení zamestnávateľa. Ich zánik a prechod pod Rektorát UK predstavuje zánik 

zamestnávateľa s právnym nástupníctvom, pri ktorom dochádza k prechodu práv a povinností 

v súlade s § 27 a nasl. Zákonníka práce. Zánikom zamestnávateľa tak dochádza k prechodu 

práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nástupnícky subjekt – Rektorát UK.   

Ide teda o zmenu subjektu na strane zamestnávateľa, ku ktorej dochádza za trvania pracovného 

pomeru pri zachovaní kontinuity doterajšieho pracovného pomeru; preberajúceho 

zamestnávateľa viažu platné pracovné zmluvy v takom istom rozsahu. Tomuto postupu však 

predchádza informačná povinnosť zamestnávateľa (zanikajúceho aj preberajúceho) voči 

zástupcom zamestnancov podľa § 29 Zákonníka práce, a to najneskôr jeden mesiac pred tým, 

ako má k prechodu práv a povinností dôjsť.  

 

Centrálne financované súčasti Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra 

výchovy k ľudským právam a Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO 

Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie sú v súčasnosti personálne neobsadené. 

Fakticky došlo k ich presunu pod Vedecký park UK s účinnosťou od 1. februára 2021 

a uvedená zmena predstavuje už len ich formálne zrušenie.  

Univerzita Komenského v Bratislave, Kanadské štúdiá, sa zrušuje z dôvodu začlenenia tohto 

pracoviska pod Filozofickú fakultu UK.  

 



 

  

K návrhu prikladám Rozhodnutie o zrušení súčastí UK, ktoré nadobudne účinnosť až po 

vyjadrení Akademického senátu UK. 

 

Návrh uznesenia Akademického senátu UK: 

 

Uznesenie č. ............................  

 

Akademický senát UK prerokoval návrh rektora na zrušenie súčastí UK – Univerzita 

Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, Univerzita Komenského 

v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba, Univerzita Komenského v Bratislave, Kanadské 

štúdiá, Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam a 

Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej 

komunikácie. 

 

 

S pozdravom 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy: podľa textu 

 

 

 

 

Vážená pani 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. 

predsedníčka 

Akademický senát UK 



 

REKTOR 

UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

V BRATISLAVE 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

 

Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99  Bratislava 1, +421 2 9010 1001, kr@uniba.sk 

 

 
Sp. zn.:  

V Bratislave 1.6.2021 

 

 

 

R O ZH OD N U T I E   
o zrušení súčastí Univerzity Komenského v Bratislave 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len 

„UK“), Šafárikovo námestie č. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava I, s cieľom zvýšenia kvality 

organizácie, zefektívnenia riadenia, v kontexte optimalizácie riadenia činnosti a stratégie 

ďalšieho smerovania UK vydáva toto  

 

r o z h o d n u t i e  

 

o zrušení súčastí UK. 

 

I. 

 

1. Zrušujú sa samostatne hospodáriace súčasti: 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny, 

Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolský internát Družba. 

 

2. Zrušujú sa centrálne financované súčasti: 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Kanadské štúdiá, 

Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam, 

Univerzita Komenského v Bratislave, UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej 

komunikácie. 

 

3. Uvedené súčasti UK sa zrušujú k 31. decembru 2021. 

 

II. 

 

1. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v súlade s § 9 ods. 1 písm. n) 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“) momentom vyjadrenia Akademického 



 

  

senátu UK k návrhu rektora na zrušenie súčasti UK podľa § 10 ods. 5 zákona o vysokých 

školách.  

 

2. Na základe tohto rozhodnutia sú potrebné zmeny príslušných vnútorných predpisov, najmä 

Štatútu UK a Organizačného poriadku UK, ktoré zohľadnia zrušenie súčasti. 

 

3. Zmeny individuálnych pracovno-právnych vzťahov vyplývajúce z tohto rozhodnutia budú 

riešené v súlade s platnými právnymi predpismi a vnútornými predpismi UK, najmä 

ustanoveniami Zákonníka práce, Pracovného poriadku UK a platnej Kolektívnej zmluvy. 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 7/2015 schválenému Akademickým senátom Univerzity Komenského v Bratislave

    UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Vedecký park

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Akademická knižnica

FAKULTY

SAMOSTATNE 

HOSPODÁRIACE 

SÚČASTI

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Lekárska fakulta

CENTRÁLNE 

FINANCOVANÉ 

SÚČASTI

REKTORÁT

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Centrum informačných technológií

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Psychologická poradňa

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Vydavateľstvo

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Botanická záhrada

Univerzita Komenského v Bratislave,  

Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave,  

Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Učebno-výcvikové zariadenie Richňava

Univerzita Komenského v Bratislave,  

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Komenského v Bratislave,  

Fakulta telesnej výchovy a športu

Univerzita Komenského v Bratislave,  

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave,  

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave,

Právnická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Filozofická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave, 

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave,  

Farmaceutická fakulta


