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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 a v nadväznosti na rozhodnutie rektora o organizačnej zmene č. KR 193/2021 zo dňa 

12.5.2021 tento Dodatok č. 4 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. 4 ods. 4 písmeno n) znie: 

„n) zabezpečuje vydávanie rozhodnutí v prvom stupni vo veciach týkajúcich sa žiadostí o 

sprístupnenie informácií;“. 

 

2. V čl. 4 ods. 4 sa vkladajú písmená o) a p), ktoré znejú: 

„o) vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií a zabezpečuje vybavenie týchto 

žiadostí prostredníctvom príslušných odborných útvarov; 

p) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.“. 

 

3. V čl. 6 ods. 2 písmeno b) znie: 

„ b) Oddelenie správy nehnuteľností (OSN), 

a. Referát nájmov a podnikateľskej činnosti (RNPČ), 

b. Študijné a kongresové stredisko Modra – Harmónia (ŠKSMH), 

c. Učebno-výcvikové zariadenie Modra – Piesok (UVZMP).“. 

 

4. V čl. 6 ods. 4 sa dopĺňajú odseky 4.1, 4.2 a 4.3, ktoré znejú: 

„(4.1) Referát nájmov a podnikateľskej činnosti vykonáva najmä túto agendu: 

a) predkladá návrhy na prenájom nehnuteľného majetku a návrhy na uzatvorenie 

zmlúv o ubytovaní v rámci objektov v správe Oddelenia správy nehnuteľností;  

b) spracováva za RUK žiadosti do AS UK o udelenie súhlasu s nájmom 

nehnuteľného majetku;  

c) zabezpečuje verejné obchodné súťaže a ponukové konania v súvislosti 

s nakladaním s majetkom UK;  

d) zabezpečuje správu bytov v rámci RUK a CFS UK; 

e) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

(4.2) Študijné a kongresové stredisko Modra – Harmónia vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje prevádzku Študijného a kongresového strediska Modra – Harmónia; 

b) vypracováva podklady a objednávky, vystavuje faktúry za poskytnuté služby; 

c) zabezpečuje komplexnú prípravu strediska na poskytovanie služieb; 

d) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

 (4.3) Učebno-výcvikové zariadenie Modra – Piesok vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje prevádzku Učebno-výcvikového zariadenia Modra – Piesok; 

b) zabezpečuje komplexnú prípravu strediska na poskytovanie ubytovacích služieb; 

c) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti.“. 

 



 

 

5. V čl. 7 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a SHS UK – Centrum ďalšieho vzdelávania“. 

 

6. V čl. 9 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e). Doterajšie písmená f) a i) sa označujú ako písmená e) 

a h). 

 

7. V čl. 9 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmená e) až t) sa označujú ako písmená 

d) až s). 

 

8. Príloha č. 1 Organizačného poriadku RUK sa nahrádza prílohou č. 1 tohto dodatku. 

Čl. II 

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť 1. júna 2021. 

 

V Bratislave 12. mája 2021 

 

 

 

 

prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 


