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Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva po schválení v Akademickom 
senáte UK dňa 15. marca 2023 v súlade s § 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 131/2002 Z. z. 
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o vysokých školách“) tento Organizačný poriadok UK: 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

Organizačný poriadok UK upravuje najmä organizačnú štruktúru UK, vnútorné organizačné 
a riadiace vzťahy, poslanie a pôsobnosť ďalších súčastí UK podľa čl. 3 ods. 1 a ekonomické 
a účtovné väzby v rámci UK. Organizačný poriadok UK je záväzný pre všetkých 
zamestnancov, ktorí sú v pracovnoprávnom vzťahu s UK. 

Čl. 2 
Názov, sídlo a adresa UK 

(1) Názov: Univerzita Komenského v  Bratislave. Ako skrátený názov sa môže používať: 
„UK“.  

(2) Sídlo: Šafárikovo námestie 6, Bratislava, Slovenská republika.  

(3) Identifikačné číslo UK: 00397865. 

(4) Registračné číslo UK pre DPH: SK 2020845332, DIČ: 2020845332. 

(5) Názvy UK a jej fakúlt upravuje Štatút UK. Organizačnú schému UK a názvy ďalších súčastí 
UK v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku upravuje príloha č. 1 tohto organizačného 
poriadku. 

Čl. 3 
Vnútorná organizácia  

(1) UK sa člení na tieto súčasti:  

a) fakulty, 
b) Rektorát, 
c) a iné pedagogické, výskumné, vývojové, umelecké, hospodársko-správne a 

informačné pracoviská a účelové zariadenia (ďalej len „ďalšie súčasti UK“).1 

(2) Rektor je štatutárnym orgánom UK, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. 
Rektor za svoju činnosť zodpovedá Akademickému senátu UK (ďalej aj „AS UK“) 
a Správnej rade UK, ak zákon o vysokých školách neustanovuje inak.2 

(3) Rektora môže zastupovať kvestor, prorektor, štatutárny zástupca alebo splnomocnenec 
pre určenú oblasť, prípadne ďalšie osoby, a to v rozsahu stanovenom rektorom a v súlade 
so Štatútom UK.3 

                                                      
1 § 21 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
2 § 10 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
3 Najmä čl. 41 a 42 Štatútu UK. 



(4) Rektor môže kompetencie patriace do pôsobnosti UK, za ktoré zodpovedá, delegovať na 
fakulty alebo ďalšie súčasti UK. Za výkon týchto kompetencií zodpovedá dekan alebo 
riaditeľ ďalšej súčasti rektorovi. 

(5) Súčasťou UK je tiež Rektorát. Rektorát je najvyšším hospodárskym, administratívnym, 
metodickým a riadiacim pracoviskom, ktoré plní úlohy UK, ak Štatút UK alebo iný 
vnútorný predpis neustanovuje inak. Na tento účel sú kvestor a prorektori oprávnení 
vydávať pokyny a metodické usmernenia v rozsahu svojej pôsobnosti, ktoré nemajú 
charakter vnútorných predpisov. Súčasťou Rektorátu môžu byť aj vedeckovýskumné 
a výchovno-vzdelávacie pracoviská. 

(6) Podrobnosti o riadení, organizačnej štruktúre a o vecnej pôsobnosti jednotlivých 
útvarov Rektorátu upravuje osobitný vnútorný predpis, ktorý schvaľuje a vydáva rektor.4 

(7) Kvestor je v súlade s čl. 41 Štatútu UK oprávnený ukladať tajomníkom fakúlt úlohy 
v oblasti týkajúcej sa hospodárenia, prevádzky a administratívneho chodu UK. 

(8) Postavenie a pôsobnosť hlavného kontrolóra upravuje čl. 64 Štatútu UK. Hlavný 
kontrolór riadi Útvar vnútornej kontroly UK, ktorý je priamo podriadený rektorovi a má 
celouniverzitnú pôsobnosť. 

Čl. 4 
Fakulty UK 

(1) UK sa člení na tieto fakulty: 

a) Lekárska fakulta (LF UK), 
b) Právnická fakulta (PraF UK), 
c) Filozofická fakulta (FiF UK), 
d) Prírodovedecká fakulta (PriF UK), 
e) Pedagogická fakulta (PdF UK), 
f) Farmaceutická fakulta (FaF UK),  
g) Fakulta telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK), 
h) Jesseniova lekárska fakulta v Martine (JLF UK), 
i) Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI UK), 
j) Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta (RKCMBF UK), 
k) Evanjelická bohoslovecká fakulta (EBF UK), 
l) Fakulta managementu (FM UK), 
m) Fakulta sociálnych a ekonomických vied (FSEV UK). 

(2) Organizácia a činnosť fakulty sa riadi jej štatútom, ktorý schvaľuje akademický senát 
fakulty5 a AS UK6, a organizačným poriadkom, ktorý schvaľuje akademický senát 
fakulty.7 

                                                      
4 Organizačný poriadok Rektorátu UK. 
5 Čl. 34 ods. 1 písm. a) Štatútu UK. 
6 Čl. 66 ods. 9 Štatútu UK. 
7 Čl. 66 ods. 6 Štatútu UK. 



(3) Predstaviteľom fakulty je dekan, ktorý je orgánom akademickej samosprávy fakulty. 
Dekan fakultu riadi, zastupuje a koná v jej veciach. Za svoju činnosť a za hospodárenie 
fakulty zodpovedá rektorovi a akademickému senátu fakulty.8 

Čl. 5 
Ďalšie súčasti UK 

(1) Ďalšiu súčasť UK riadi riaditeľ, ktorý za svoju činnosť zodpovedá rektorovi. Riaditeľa 
vymenúva a odvoláva rektor UK, pričom vymenovanie do funkcie sa uskutočňuje na 
základe výsledku výberového konania, ak Pracovný poriadok UK nestanovuje inak. Vo 
veciach týkajúcich sa súčasti UK koná riaditeľ v mene UK v rozsahu poverenia udeleného 
rektorom. 

(2) Riaditeľ ďalšej súčasti UK je vedúcim zamestnancom UK. Rektorovi zodpovedá za 
plnenie úloh ďalšej súčasti UK, ktorú riadi, a to najmä v hospodárskych 
a pracovnoprávnych veciach.; 

(3) Postavenie a pôsobnosť ďalšej súčasti UK upravuje jej organizačný poriadok, ktorý 
schvaľuje rektor. 

(4) Ďalšou súčasťou UK je Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (UVP UK). 

Hlavným poslaním UVP UK je zabezpečenie prenosu výsledkov vedy a techniky do 
hospodárskej praxe a spoločenskej praxe, ktorého cieľom je prepojenie UK s praxou. UVP 
UK ako vedecko-výskumné pracovisko vykonáva koncentrovaný inovatívny výskum vo 
vybranej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých vedných oblastiach a rieši projekty 
v rámci vnútorného grantového systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). UVP UK prostredníctvom inkubátora 
podporuje vznik a rozvoj podnikov, ktoré využívajú výsledky výskumu a vývoja pre svoje 
inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. UVP UK sa 
zameriava aj na výskum, vývoj a inovácie nových technológií, výrobkov a služieb v úzkej 
spolupráci s podnikateľskou praxou. 

Čl. 6 
Ekonomické a účtovné väzby v rámci UK 

(1) UK je jedna účtovná jednotka a pre vnútornú potrebu vedie účtovníctvo podľa 
jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek, ktorými sú: 

a) fakulty, 
b) Rektorát, 
c) ďalšie súčasti UK. 

(2) Na zabezpečenie operatívnosti svojej činnosti môže UK na základe rozhodnutia rektora 
zriadiť vnútorným organizačným jednotkám samostatné účty v Štátnej pokladnici, 
oprávniť ich disponovať s prostriedkami na týchto účtoch. 

                                                      
8 Čl. 16 Štatútu UK. 



(3) Súčasti UK majú vlastný rozpočet. Hospodária na vlastný účet v súlade so schváleným 
rozpočtom UK.  

(4) Rozpočet UK schvaľuje na návrh rektora Správna rada UK, a to po schválení v AS UK.9 
Rozpočet fakulty schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty.10 Rozpočet ďalšej 
súčasti UK predkladá kvestorovi riaditeľ ďalšej súčasti UK.11 Návrh rozpočtu Rektorátu 
predkladá kvestor na prerokovanie do Vedenia UK. Návrhy rozpočtov Rektorátu 
a ďalších súčastí UK schvaľuje rektor. 

(5) Práva a povinnosti súvisiace s nakladaním s finančnými prostriedkami, ktoré boli 
delegované na úroveň vnútorných organizačných jednotiek, sú uvedené v Štatúte UK12 
a v osobitných vnútorných predpisoch.13 

(6) Za použitie prostriedkov rozpočtu a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov v oblasti nakladania s finančnými prostriedkami zodpovedá dekan fakulty, 
kvestor a riaditeľ ďalšej súčasti UK rektorovi. 

Čl. 7 
Zrušovacie ustanovenia 

(1) Organizačné útvary:  

a) Akademická knižnica, 
b) Botanická záhrada, 
c) Centrum informačných technológií,  
d) Psychologická poradňa, 
e) Učebno-výcvikové zariadenie Richňava, 
f) Vydavateľstvo 

sa zrušujú ako súčasti UK a zaraďujú sa do organizačnej štruktúry Rektorátu. 

Čl. 8 
Záverečné ustanovenia 

(1) Zrušuje sa vnútorný predpis č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších 
dodatkov. 

(2) Súčasťou tohto organizačného poriadku je príloha č. 1 Organizačná schéma UK. 

(3) Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom schválenia v AS UK a účinnosť 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti vnútorného predpisu č. 

                                                      
9 § 9 ods. 1 písm. b) bod 4. a § 41 ods. 1 zákona o vysokých školách. 
10 Čl. 61 ods. 3 Štatútu UK. 
11 Čl. 61 ods. 3 Štatútu UK. 
12 Čl. 56 až  64 Štatútu UK. 
13 Napr. Riadenie finančných prostriedkov a podrobnosti spôsobu vykonávania podnikateľskej činnosti na UK; 
Smernica rektora o obehu a kontrole účtovných dokladov UK; Finančná kontrola a vnútorný audit na UK. 



5/2023 Štatút UK a udelení súhlasu Správnej rady UK podľa § 41 ods. 4 písm. c) zákona 
o vysokých školách. 

 

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.     prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

                 predsedníčka AS UK                             rektor UK 
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