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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva v súlade s čl. 10 ods. 3 

vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov tento 

príkaz, ktorý upravuje vykonanie dohľadu  na Rektoráte UK nad ochranou osobných údajov 

spracúvaných v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov:  

 

1. Rektor UK nariaďuje vykonanie dohľadu nad ochranou osobných údajov (ďalej aj 

„audit“) na Rektoráte UK. Audit vykoná osoba zodpovedná za výkon dohľadu nad 

ochranou osobných údajov na UK (ďalej len „zodpovedná osoba“) v súlade s časovým 

harmonogramom uvedeným v prílohe č. 1 tohto príkazu. 

 

2. Rektor UK prikazuje vedúcim oddelení Rektorátu UK a im na roveň postavených 

pracovísk Rektorátu UK (ďalej len „vedúci oddelení“), aby sa po predchádzajúcom 

oznámení konkrétneho termínu vykonania auditu zodpovednou osobou zdržovali na 

svojom pracovisku a umožnili výkon auditu. Vedúci oddelení a ostatní zamestnanci 

Rektorátu UK sú povinní poskytnúť zodpovednej osobe súčinnosť. 

 

Zodpovední: vedúci oddelení 

 

3. V prípade zistenia nedostatkov v ochrane osobných údajov zodpovedná osoba vypracuje 

nápravné opatrenia. Vedúci oddelení sú povinní pri vypracovávaní nápravných opatrení 

poskytnúť zodpovednej osobe súčinnosť. 

 

Zodpovední: zodpovedná osoba, vedúci oddelení 

 

4. Zodpovedná osoba uloží vedúcim oddelení zavedenie nápravných opatrení v lehote 

zodpovedajúcej závažnosti a rozsahu zistených nedostatkov. 

 

Zodpovední: vedúci oddelení  

 

5. Po uplynutí doby podľa bodu 4 tohto príkazu zodpovedná osoba skontroluje zavedenie 

nápravných opatrení. Ak zistí, že sa nápravné opatrenia nezaviedli, oznámi to rektorovi 

UK, ktorý rozhodne o ďalšom postupe s cieľom zabezpečiť zavedenie nápravných 

opatrení. 

 

Zodpovední: zodpovedná osoba  

 

6. Súčasťou tohto príkazu je príloha č.1 – Plán auditu. 

 

7. Tento príkaz nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 1. novembra 2016. 

 

 

V Bratislave 17. októbra 2016 

 

        prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 rektor UK  
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Príloha č. 1 k Príkazu rektora UK č. 6/2016 

 

 

Plán auditu 

 

 

Oddelenie legislatívy a právnych služieb 1. mesiac 

Oddelenie medzinárodných vzťahov 1. mesiac 

Oddelenie projektov 1. mesiac 

Oddelenie stratégií a analýz 1. mesiac 

Oddelenie verejného obstarávania 1. mesiac 

Oddelenie vzťahov s verejnosťou 1. mesiac 

Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia 1. mesiac 

Oddelenie študijných vecí 1. mesiac 

Kancelária kvestora 2. mesiac 

Kancelária rektora 2. mesiac 

Oddelenie ekonomiky práce a mzdovej učtárne 2. mesiac 

Oddelenie riadenia financií 2. mesiac 

Referát skladového hospodárstva 2. mesiac 

Referát všeobecnej učtárne 2. mesiac 

Pokladňa 2. mesiac 

Referát plánu, rozpočtu a predkontácie 2. mesiac 

Referát evidencie a kontroly objednávok 2. mesiac 

Referát metodickej a aplikačnej podpory finančného informačného systému 2. mesiac 

Referát evidencie majetku 3. mesiac 

Referát personálnej práce 3. mesiac  

Archív 3. mesiac 

Útvar hlavného kontrolóra 3. mesiac 

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 3. mesiac 

Centrum univerzitného športu 3. mesiac 

Kancelária Akademického senátu 3. mesiac 

Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 4. mesiac 

Oddelenie investícií a obslužných činností + referát autodopravy 4. mesiac 

Referát energetiky a správy areálu Staré Grunty a Karlova Ves   4. mesiac 

Podateľňa 4. mesiac 

Referát podnikateľskej činnosti a správy nehnuteľností 4. mesiac 

Referát investícií 4. mesiac 

Oddelenie prevádzky 4. mesiac 

 

 

Pozn.: Jednotlivé mesiace sú počítané od nadobudnutia účinnosti tohto príkazu. 

 

 


