
Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Centra informačných technológií UK 

 

Organizačná štruktúra CIT UK 

 

1.  riaditeľ CIT UK (1)  

 

2.  zamestnanci v priamej podriadenosti riaditeľa CIT UK (5) 

 Informačný špecialista (1,0) 

 Manažér pre bezpečnosť (1,0) 

 Odborný pracovník - zodpovedná osoba (1,0) 

 Projektový manažér (1,0) 

 Správca centrálneho informačného systému (1,0) 

 

Celkový počet systemizovaných pracovných miest v priamej podriadenosti riaditeľa CIT UK je 5. 

 

3.  Centrum podpory informačných technológií (CePIT) (1) 

 Supervízor helpdeskového pracoviska (1,0) 

Činnosť Centra podpory informačných technológií je zabezpečovaná zamestnancami na základe 

uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorých koordinuje 

supervízor helpdeskového pracoviska. 

 

4.  referát infraštruktúry IKT (10) 

 Projektový manažér (1,0) 

 Analytik IIKS (0,5) 

 Správca centrálneho informačného systému (1,0) 

 Správca databáz (1,0)  

 Správca zariadení počítačovej siete (1,0) 

 Systémový inžinier (3,5) 

 Technik IKT prevádzky (2,0) 

 

Celkový počet systemizovaných pracovných miest referátu infraštruktúry IKT (vrátane vedúceho 

referátu) je 10.  

 



5.  referát prevádzky IKT (8) 

 Projektový manažér (1,0) 

 Technik IKT prevádzky (6,0) 

 systémový inžinier (1,0) 

 

Celkový počet systemizovaných pracovných miest referátu prevádzky IKT (vrátane vedúceho 

referátu) je 8. 

 

6.  referát rozvoja IKT (9) 

 Analytik IIKS (1,0) 

 Programátor (2,0) 

 Programátor – špecialista (5,0) 

 Správca bázy dát sieťového informačného systému (1,0) 

 

Celkový počet systemizovaných pracovných miest referátu rozvoja IKT (vrátane vedúceho 

referátu) je 9. 

 

7.  referát služieb IKT (7) 

 Projektový manažér (2,0)  

 Správca centrálneho informačného systému (4,0) 

 Správca bázy dát sieťového informačného systému (1,0) 

Celkový počet systemizovaných pracovných miest referátu služieb IKT (vrátane vedúceho 

referátu) je 7. 

 

8.  školiace stredisko (5) 

 Projektový manažér (1,0) 

 Metodik elektronického vzdelávania (1,0) 

 Špecializovaný lektor vzdelávania IKT (3,0) 

Celkový počet systemizovaných pracovných miest školiaceho strediska (vrátane vedúceho 

referátu) je 5. 

 

Celkový počet systemizovaných pracovných miest zamestnancov Rektorátu UK zaradených 

na CIT UK je 46. 



Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Centra informačných technológií UK – zobrazenie 
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