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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 rozhodnutie rektora o organizačnej
zmene č. 191/2017-KR zo dňa 8. marca 2017 tento Dodatok č. 5 (ďalej len „dodatok“) k
vnútornému predpisu č. 10/2009 Smernici rektora UK, ktorou sa vydáva Organizačný
poriadok Rektorátu UK v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Organizačný poriadok
Rektorátu UK“).
Čl. I
Organizačný poriadok Rektorátu UK sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 2 ods. 2 sa slová „Oddelenie obrany a ochrany utajovaných skutočností (OOOUS)“
nahrádzajú slovami „Oddelenie civilnej ochrany a ochrany utajovaných skutočností (OCO
a OUS)“.
2. V čl. 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová
„Informačné a poradenské centrum (IPC)
Referát marketingu a vzťahov s verejnosťou (RMVV)
Redakcia časopisu Naša univerzita (RNU)“.
3. V čl. 3 ods. 14 písm. a) sa slovo „obrany“ nahrádza slovom „ochrany“.
4. V čl. 3 ods. 14 písmeno c) znie:
„c) vykonáva všetky súvisiace činnosti, ktoré pre UK vyplývajú zo všeobecne záväzných
právnych predpisov, ktoré upravujú problematiku civilnej ochrany života, zdravia
a majetku a ochrany utajovaných skutočností;“.
5. V čl. 3 odsek 20 znie:
„(20) Oddelenie vzťahov s verejnosťou vykonáva najmä túto agendu:
a) vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií a zabezpečuje vybavenie
týchto žiadostí prostredníctvom príslušných odborných útvarov;
b) vypracúva systém propagácie vedeckých, pedagogických a ostatných aktivít
UK a zabezpečuje jeho realizáciu;
c) zabezpečuje spoluprácu s tlačou a ostatnými masovokomunikačnými
prostriedkami, organizuje tlačové konferencie rektora a UK;
d) pripravuje mesačnú obsahovú analýzu tlače z hľadiska záujmov UK,
podieľa sa na výbere periodickej tlače pre stály odber;
e) zabezpečuje prezentáciu UK na výstavách, konferenciách, veľtrhoch
a významných spoločenských podujatiach a spolupracuje pri prezentácii
výsledkov vedeckovýskumnej práce univerzity ako aj pri organizácii
takýchto podujatí na UK;
f) v spolupráci s ostatnými súčasťami UK organizuje kongresy, konferencie,
sympóziá a iné vedecké a pedagogicko-vedecké akcie za účasti najmä
mimouniverzitných participantov;
g) napomáha rozvoju spolupráce s vedeckými inštitúciami a s významnými
subjektmi spoločenského života;
h) eviduje a archivuje všetky druhy publikácií o UK;
i) podieľa sa na príprave spoločenského programu pre zahraničné návštevy;
j) udržuje kontakt s absolventmi UK;
2

k) zabezpečuje redakciu a vydávanie periodika „Naša univerzita“;
l) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.“.
6. Slová „Oddelenie obrany a ochrany utajovaných skutočností“ vo všetkých tvaroch sa
v celom texte Organizačného poriadku Rektorátu UK nahrádzajú slovami „Oddelenie
civilnej ochrany a ochrany utajovaných skutočností“ v príslušnom tvare.
7. Doterajšia príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Rektorátu UK sa nahrádza prílohou č. 1
tohto dodatku.
Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania a účinnosť 1. apríla 2017.
V Bratislave 13. marca 2017

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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