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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3
a ods. 6 Organizačného poriadku UK a v nadväznosti na uznesenie vedenia UK, v zmysle
ktorého sa Kancelária európskych a národných projektov Rektorátu UK stáva organizačnou
súčasťou Oddelenia rozvoja Rektorátu UK, tento Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č.
10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok Rektorátu UK.
Čl. I
Vnútorný predpis č. 10/2009 Smernica rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný poriadok
Rektorátu UK sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Kancelária európskych a národných projektov
(KENP)“.
2. „V čl. 2 ods. 2 sa slová „Oddelenie rozvoja (OR)“ nahrádzajú slovami „Oddelenie
rozvoja, kancelária európskych a národných projektov (OR KENP)“.
3. V čl. 3 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 25 sa označujú ako odseky 5 až 24. Doterajšie pododseky sa
označujú nadväzne.
4. V čl. 3 odsek 16 znie:
„(16) Oddelenie rozvoja, kancelária európskych a národných projektov vykonávajú najmä
túto agendu:
a) zabezpečuje prevádzku univerzitného systému pre zabezpečenie a podporu kvality;
b) organizuje aktivity celouniverzitného charakteru v oblasti zabezpečenia kvality,
strategického plánovania a rozvoja;
c) zabezpečuje koordináciu rozvojových zámerov súčastí UK, sústreďuje podklady
z fakúlt, pripravuje návrh dlhodobého zámeru UK a sleduje ich plnenie;
d) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti;
e) pripravuje a predkladá celouniverzitné rozvojové projekty z verejných zdrojov
Európskej únie alebo zo štrukturálnych nástrojov Európskej únie (ďalej len
„prostriedky EÚ“) na podporu vzdelávacieho procesu, vedy a výskumu a
infraštruktúry UK, pripravuje celouniverzitné rozvojové projekty v rámci regionálneho
rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) z prostriedkov EÚ (v
spolupráci s BSK);
f) pripravuje a predkladá súhrnné materiály, podklady a stanoviská k aktivitám
súvisiacim s rozvojom UK z prostriedkov EÚ;
g) podporuje aktualizáciu a realizáciu krátkodobých, strednodobých a dlhodobých priorít
UK v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, aktívnej politiky zamestnanosti (najmä
absolventov UK) vo väzbe na prostriedky EÚ;
h) spolupracuje s relevantnými partnermi v oblasti podpory rozvoja UK z prostriedkov
EÚ a s relevantnými inštitúciami štátnej správy pracujúcimi s programami
financovanými z prostriedkov EÚ;
i) vyhľadáva, triedi a aktualizuje informácie pre účely informačného systému na
podporu tvorby rozvojových projektov UK z prostriedkov EÚ; vytvára a aktualizuje
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j)
k)
l)

m)
n)

o)
p)

obsah elektronického informačného systému UK o možnostiach čerpania zdrojov z
prostriedkov EÚ, vytvára obsahovú náplň manažérskeho informačného systému UK o
aktivitách a harmonogramoch súvisiacich s projektmi žiadanými alebo realizovanými
na UK z prostriedkov EÚ;
administratívne podporuje žiadateľov projektov UK z prostriedkov EÚ;
vedie register žiadaných a realizovaných projektov z prostriedkov EÚ, ktoré podali
a/alebo realizujú pracoviská UK;
podieľa sa na realizácii programov z prostriedkov EÚ metodickým vedením na
zabezpečovanie súladu realizácie projektov s relevantnými predpismi z hľadiska
obsahovej náplne a finančného riadenia projektov;
kontroluje (priebežne a následne) prebiehajúce projekty z prostriedkov EÚ z hľadiska
obsahovej náplne a finančného riadenia projektov;
iniciuje, pripravuje, predkladá na schválenie a implementuje (vrátane finančného,
metodického a obsahového riadenia) národné projekty, ktorých nositeľom je UK,
prípadne jej súčasť alebo zmluvný partner UK;
spolupracuje na projektoch implementovaných inými s UK spolupracujúcimi
inštitúciami v prípade, ak ich projekty majú regionálny alebo národný dosah;
vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.“.

5. V čl. 4 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „Kanceláriu európskych a národných
projektov,“.
6. V čl. 4 ods. 1 prvej vete sa za slová „Oddelenie rozvoja“ vkladajú slová „ ,kancelária
európskych a národných projektov“.
7. Doterajšia príloha č. 1 k vnútornému predpisu č. 10/2009 sa nahrádza prílohou č.1 tohto
dodatku.
Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 1. februára 2012.

V Bratislave dňa 16. januára 2012

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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