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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK”) vydáva v súlade s čl. 10
ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších
dodatkov tento Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 19/2019 Smernica rektora UK
Organizačný poriadok Rektorátu UK (ďalej len „Organizačný poriadok RUK“).
Čl. I
Organizačný poriadok RUK sa mení takto:
1.

Čl. 9 odsek 2 znie:
„Pod Úsek pre vonkajšie vzťahy (ÚVV) sa zaraďuje:
a) Oddelenie pre vonkajšie vzťahy (OVV)
a. Infocentrum.“.

2.

V čl. 9 sa dopĺňa odsek 3.1, ktorý znie:
„(3.1) Infocentrum vykonáva najmä túto agendu:
a) zabezpečuje komunikáciu, odpovedá na otázky a naviguje zamestnancov,
študentov a širokú verejnosť prostredníctvom zriadenej telefonickej a mailovej
linky,
b) odpovedá na otázky na sociálnych sieťach UK,
c) zabezpečuje prevádzku Infocentra,
d) zabezpečuje predaj univerzitných marketingových predmetov fyzicky
v priestoroch Infocentra,
e) zabezpečuje predaj univerzitných marketingových predmetov prostredníctvom
univerzitného e-shopu,
f) zabezpečuje správu a aktualizáciu údajov v univerzitnom e-shope,
g) zabezpečuje predaj univerzitných marketingových predmetov na sprievodných
podujatiach, ktoré organizuje UK,
h) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.

3.

V čl. 10 ods. 1 písm. a) znie:
„a) metodicky usmerňuje fakulty UK a súčastí UK v oblasti medzinárodných vzťahov
a programu Erasmus,“.

4.

V čl. 10 ods. 2 písm. a) sa slová „Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce (OMS)“
nahrádzajú slovami „Oddelenie medzinárodných vzťahov (OMV)“.

5.

V čl. 10 ods. 2 písm. b) sa slová „Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ (OEP)“
nahrádzajú slovami „Oddelenie programu Erasmus (OPE)“.

6.

V čl. 10 ods. 3 sa slová „Oddelenie medziuniverzitnej spolupráce“ nahrádzajú slovami
„Oddelenie medzinárodných vzťahov“.

7.

V čl. 10 ods. 3.1 písm. k) sa slová „Oddelenia medziuniverzitnej spolupráce“ nahrádzajú
slovami „Oddelenia medzinárodných vzťahov“.

8.

V čl. 10 ods. 4 sa slová „Oddelenie pre európske programy a Erasmus+“ nahrádzajú
slovami „Oddelenie programu Erasmus“.

Čl. II
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. októbra 2020.
V Bratislave 23. septembra 2020

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor UK

