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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. 2 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. V čl. 7 ods. 2 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie: 

„d) Centrum ďalšieho vzdelávania (CĎV), 

a. Útvar jazykovej a odbornej prípravy (ÚJOP), 

b. Univerzita tretieho veku (UTV), 

c. Referát odborného vzdelávania (ROV).“. 

2. V čl. 7 sa dopĺňa odsek 6, ktorý znie: 

„(6) Centrum ďalšieho vzdelávania vykonáva najmä túto agendu: 

a) pripravuje a realizuje dlhodobé, krátkodobé vzdelávacie programy a tzv. 

programy šité na mieru pre dospelých (cudzincov, krajanov, seniorov, 

pedagogických a odborných zamestnancov, zamestnancov UK, širokú 

verejnosť); 

b) pripravuje programy ďalšieho vzdelávania pre akreditáciu; 

c) vykonáva publikačnú, propagačnú a administratívnu činnosť; 

d) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

 

(6.1)  Útvar jazykovej a odbornej prípravy vykonáva najmä túto agendu: 

a) výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka a profilových odborných predmetov 

pre zahraničných študentov, ktorí sa pripravujú na riadne vysokoškolské 

štúdium na Slovensku;  

b) výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka pre zahraničných záujemcov 

vo forme dlhodobých a krátkodobých vzdelávacích programov; 

c) krátkodobé vzdelávacie programy pre krajanov - Slovákov žijúcich v zahraničí; 

d) certifikované skúšky Testovanie jazykových kompetencií podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky; 

e) publikuje vlastné učebnice a učebné zdroje; 

f) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

 

(6.2)  Univerzita tretieho veku vykonáva najmä túto agendu: 

a) vzdelávanie v dlhodobých študijných programoch; 

b) vzdelávanie v krátkodobých záujmových a jazykových kurzoch; 

c) projektové vzdelávanie;  

d) prípravu a realizáciu podujatí pre seniorov; 

e) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

 

(6.3)  Referát odborného vzdelávania vykonáva najmä túto agendu: 



 

 

a) vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v 

akreditovaných vzdelávacích programoch, odborno-metodických seminároch 

a tzv. kurzoch šitých na mieru; 

b) vzdelávanie  verejnosti v akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích 

programoch; 

c) jazykové vzdelávanie; 

d) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.“. 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu účinnosť 1. januára 2021. 

 

V Bratislave 22. decembra 2020 

 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 
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