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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
a čl. 44 ods. 9 Štatútu UK tento dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 29/2002 Organizačný
a prevádzkový poriadok IIKS UK:
Čl. I
Organizačný a prevádzkový poriadok IIKS UK sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V celom texte vnútorného predpisu sa slová „Výpočtové centrum UK“ v príslušnom tvare
nahrádzajú slovami „Centrum informačných technológií UK“ v príslušnom tvare.
2. V čl. 2 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa čl. 5 a Výpočtovým centrom UK podľa
čl. 12“ a súčasne sa slová „Oddelením IIKS UK“ nahrádzajú slovami „Centrom
informačných technológií UK“.
3. Článok 4 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
4. V čl. 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
5. Za článok 9 sa vkladá nový článok 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 9a
Zodpovedná osoba
(1) Zodpovedná osoba dozerá na dodržiavanie zákonných ustanovení pri spracúvaní
osobných údajov na UK.
(2) Zodpovedná osoba je zodpovedná za výkon svojej funkcie prorektorovi pre
informačné technológie a riaditeľovi Centra informačných technológií UK.“.
6. V článku 10 sa vypúšťa odsek 2.
7. V čl. 11 ods. 1 druhej vete sa za slovo „členmi“ vkladajú slová „riaditeľ Centra
informačných technológií UK,“.
8. V čl. 14 ods. 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „s vysokoškolským vzdelaním“.
9. V čl. 14 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „s vysokoškolským vzdelaním na úrovni
bakalára informatiky“.
10. V čl. 15 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „nelegálnym kopírovaním CD“.
11. Článok 17 vrátane nadpisu znie:
„Čl. 17
Finančný príspevok ubytovacích zariadení UK
v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK na IIKS UK
(1) Ubytovacie zariadenia UK v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK
poskytujú Centru informačných technológií UK pravidelný každomesačný finančný
príspevok na prevádzku a rozvoj centrálne zabezpečovaných služieb informačných
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a komunikačných technológií UK podľa Katalógu služieb IIKS UK (ďalej len
„finančný príspevok“).
(2) Finančný príspevok za príslušný kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčin počtu
obsadených lôžok ubytovacieho zariadenia UK v príslušnom kalendárnom mesiaci
a čiastky 1,70 EUR. Za obsadené lôžko ubytovacieho zariadenia UK sa považuje
také lôžko ubytovacieho zariadenia UK, ktoré bolo obsadené ubytovaným študentom
UK, ubytovaným študentom inej vysokej školy, ubytovaným zamestnancom UK
alebo inou ubytovanou osobou aspoň jeden deň v príslušnom kalendárnom mesiaci
s výnimkou osôb, ktoré mali postavenie návštevy ubytovanej osoby. Počet
obsadených lôžok sa stanovuje na základe údajov v informačnom systému pre
podporu a správu ubytovacích zariadení.
(3) Centrum informačných technológií UK vystaví ubytovaciemu zariadeniu UK
požiadavku na vnútroorganizačný prevod prostriedkov do 10. dňa každého mesiaca
za prechádzajúci kalendárny mesiac; súčasťou požiadavky je najmä výška
finančného príspevku, spôsob jeho výpočtu (počet obsadených lôžok daného
ubytovacieho zariadenia UK), číslo účtu, prvok ŠPP a lehota splatnosti požiadavky
(určená ako 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia).
(4) Finančný príspevok možno na základe rozhodnutia prorektora pre informačné
technológie použiť na
a) prevádzku a rozvoj kostry univerzitnej počítačovej siete,
b) prevádzku a rozvoj existujúcich celouniverzitných služieb informačných
a komunikačných technológií UK podľa Katalógu služieb IIKS UK,
c) zavedenie prototypovej prevádzky plánovanej celouniverzitnej služby
informačných a komunikačných technológií UK s pôsobnosťou vo vybraných
súčastiach UK,
d) dodatočné platové ohodnotenie formou odmeny (vrátane zdravotných
a sociálnych odvodov) pracovníkov Centra informačných technológií UK
zabezpečujúcich činnosti podľa písmen a) až c).
(5) Prorektor pre informačné technológie a riaditeľ Centra informačných technológií UK
sú povinní každoročne vypracovať písomnú správu o použití finančného príspevku
za predchádzajúci kalendárny rok a v termíne do 31. marca ju predložiť na
prerokovanie Vedeniu UK a Akademickému senátu UK, na vedomie riaditeľom
ubytovacích zariadení UK v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK.“.
12. Za článok 18 sa vkladá nový článok 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 18a
Prechodné ustanovenia k dodatku č. 1 účinnému od 1. januára 2018
(1) Ubytovacie zariadenia UK v postavení samostatne hospodáriacich súčastí UK
poskytnú Centru informačných technológií UK finančný príspevok na prevádzku
a rozvoj centrálne zabezpečovaných služieb informačných a komunikačných
technológií UK za obdobie kalendárneho roka 2017.
(2) Na výpočet finančného príspevku podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia
čl. 17 ods. 2. Centrum informačných technológií UK vystaví ubytovaciemu
zariadeniu UK požiadavku na vnútroorganizačný prevod prostriedkov najneskôr do
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31. januára 2018; súčasťou požiadavky je najmä výška finančného príspevku, spôsob
jeho výpočtu (počet obsadených lôžok daného ubytovacieho zariadenia UK
v jednotlivých mesiacoch kalendárneho roka 2017), číslo účtu, prvok ŠPP a lehotu
splatnosti požiadavky (určenú ako 14 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia).
(3) Finančné prostriedky, ktoré ubytovacie zariadenia UK získali podľa čl. 17 ods. 4 a 5
tohto vnútorného predpisu v znení účinnom do 31. decembra 2017 a ostali po
realizácii prevodu podľa odseku 2, môžu ubytovacie zariadenia UK použiť na
základe rozhodnutia riaditeľa ubytovacieho zariadenia UK na rozvoj ubytovacieho
zariadenia UK.“.
Čl. II
Zrušuje sa Príkaz rektora UK č. 7/2003 Zásady pre pripojenie ubytovaných používateľov do
počítačovej siete ŠDaJ ĽŠ.
Čl. III
Tento dodatok č. 1 k Organizačnému a prevádzkovému poriadku IIKS UK nadobúda platnosť
dňom jeho podpísania a účinnosť 1. januára 2018.
V Bratislave 21. decembra 2017

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK
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