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Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Organizačný poriadok Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „OP CĎV UK“) vymedzuje organizačnú štruktúru Centra 

ďalšieho vzdelávania  Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „CĎV UK“), 

vnútorné, organizačné a riadiace vzťahy, pôsobnosť organizačných zložiek  CĎV UK. 

 

(2) OP CĎV UK vydáva podľa čl. 10 ods. 9 vnútorného predpisu č. 3/2007  Organizačný 

poriadok Univerzity Komenského v Bratislave v znení neskorších dodatkov (ďalej len 

„Organizačný poriadok UK“) riaditeľ CĎV UK v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a vnútornými predpismi Univerzity Komenského v Bratislave 

(ďalej len „UK“).  Podľa čl. 6 ods. 5 Organizačného poriadku UK, OP CĎV UK 

schvaľuje rektor UK. 

 

(3) OP CĎV UK je záväzný pre všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovno-právnom 

vzťahu s CĎV UK. 

 

 

Článok 2 

Názov, sídlo a adresa CĎV UK 

 

(1) Názov:   Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania 

 

(2) Sídlo CĎV UK: Odbojárov č. 10/a, 831 04 Bratislava  

 

(3) Ďalšie pracoviská:  

a) Žižkova ulica 10, 812 02 Bratislava 

b) Modra-Harmónia č. 3553, 900 01 Modra 

 

(4) Identifikačné číslo: 39786523 

 

(5) Registračné číslo pre DPH: SK 2020845322 

 

 

Článok 3 

Poslanie a pôsobnosť CĎV UK 

 

(1) CĎV UK bolo zriadené na základe zmeny vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatút UK 

v znení neskorších dodatkov, schválenej Akademickým senátom UK v Bratislave, dňa 

19. mája 2004, rozhodnutím rektora UK č.j. ORR 3345/2004 zo dňa 26.11.2004 ako 

samostatne hospodáriaca súčasť UK. 

 

(2) Hlavnou činnosťou CĎV UK je poskytovanie ďalšieho vzdelávania v súlade so 

zákonom č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene  a doplnení niektorých 

zákonov. 
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Článok 4 

Organizačná štruktúra CĎV UK 

 

(1) CĎV UK sa člení na organizačné útvary, ktoré sa môžu členiť na referáty a im 

organizačne na roveň postavené pracovisko. 

(2) CĎV UK  sa člení na nasledujúce organizačné útvary, referáty a pracovisko: 

Kancelária riaditeľa a tajomníka 

Referát ekonomiky a prevádzky 

Školiace a kongresové stredisko Modra-Harmónia 

Referát personalistiky a miezd 

Referát marketingu 

Referát kontroly a projektov 

Univerzita tretieho veku 

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov 

Kariérové, kontinuálne a kompetenčné vzdelávanie 

Cudzie jazyky 

(3) Schéma organizačnej štruktúry CĎV UK je uvedená v prílohe č. 1 

 

 

 

Článok 5 

Pôsobnosť organizačných útvarov CĎV UK 

(1)          Kancelária riaditeľa a tajomníka vykonáva najmä túto agendu: 

a) komplexne zabezpečuje chod kancelárie riaditeľa a tajomníka, vrátane jeho materiálno-

technického zabezpečenia,  

b) pripravuje a zabezpečuje podklady pre korešpondenciu riaditeľa, tajomníka a všetkých 

zamestnancov CĎV UK, 

c) prijíma a eviduje poštu CĎV UK, plní povinnosti a úlohy podateľne a registratúrneho 

pracoviska, 

d) organizačne, administratívne a výkonne realizuje činnosti súvisiace s prijímaním 

študentov na určené vzdelávacie programy, vzdelávacím procesom a ukončením 

vzdelávacieho programu, vrátane prípravy osvedčení za vzdelávacie programy, 

e) vydáva duplikáty dokladov o absolvovaní vzdelávacieho programu a potvrdenia 

o absolvovaní vzdelávania, 

f) zabezpečuje organizáciu a prípravu určených vzdelávacích programov, 

g) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

(2)          Referát ekonomiky a prevádzky vykonáva najmä túto agendu: 
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a) pripravuje návrh rozpočtu, sleduje, vyhodnocuje a usmerňuje čerpanie finančných 

prostriedkov, 

b) vykonáva rozborovú činnosť a zabezpečuje komplexné štatistické výkazníctvo pre 

orgány štatistiky a spracúva podklady  do výročnej správy CĎV UK a UK, 

c) komplexne zabezpečuje agendu platových náležitostí zamestnancov súčasti, dohôd 

o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru a s tým súvisiacich zákonných 

odvodov do poistných fondov a daní zo závislej činnosti, 

d) komplexne zabezpečuje analytické a syntetické účtovníctvo hospodárskych 

a finančných operácií a s tým súvisiace štvrťročné syntetické bilancovanie nákladov na 

hlavnú činnosť a bilancovanie výnosov z jednotlivých činností a osobitné bilancovanie 

nákladov na realizáciu projektov EÚ, 

e) koordinuje obeh účtovných dokladov, postup ich spracovania a vykonáva ich formálnu 

kontrolu, 

f) vypracúva účtovné uzávierky a výkazy, realizuje hotovostný a bezhotovostný styk, 

g) komplexne zabezpečuje likvidáciu príkazov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty, 

h) komplexne spracúva evidenciu obstaraného dlhodobého majetku, vedie operatívnu 

evidenciu drobného hmotného majetku v časovom súlade s jeho obstaraním, 

i) vedie centrálnu evidenciu všetkých platných  zmlúv, 

j) plní úlohy vyplývajúce zo zákona o finančnej kontrole, 

k) sleduje, vyhodnocuje a usmerňuje čerpanie mzdových prostriedkov, 

l) sleduje, kontroluje a zabezpečuje pohľadávky, 

m) centrálny nákup tovarov zabezpečuje podľa zákona o verejnom obstarávaní 

a súvisiacich vnútorných predpisov CĎV UK a UK, 

n) zabezpečuje úpravu a údržbu budov, priestorov, zariadení, technických a didaktických 

pomôcok, pri plnení týchto úloh dodržiava zákon o verejnom obstarávaní a súvisiace 

vnútorné predpisy CĎV UK a UK, 

o) komplexne zabezpečuje energetické hospodárstvo, súvisiace revízie, prevádzku 

energetických a vykurovacích systémov a techniky, navrhuje opatrenia na efektívne 

využívanie jednotlivých druhov energií, 

p) zabezpečuje telekomunikačné služby, 

q) zabezpečuje ochranu objektov, hnuteľného a nehnuteľného majetku, správu a ochranu 

budov, upratovanie a čistenie priestorov, 

r) zodpovedá za evidenciu a hospodárne prevádzkovanie motorových vozidiel, 

s) zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s registratúrou, preberá, eviduje a ochraňuje 

a sprístupňuje archívne dokumenty a spisové materiály z jednotlivých pracovísk, 

t) zabezpečuje rozvoj informačného a komunikačného systému, 

u) vykonáva ochranu, inštaláciu, aktualizáciu a údržbu výpočtovej techniky, 

v) vedie evidenciu a zabezpečuje licencie programového vybavenia CĎV UK, 

w) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

(3)          Školiace a kongresové stredisko Modra-Harmónia (ďalej aj „stredisko“)  

vykonáva najmä túto agendu: 

a) stredisko zabezpečuje  a zodpovedá za prevádzku, stravovanie a ubytovanie, 

b) náklady na činnosť strediska sú hradené zo zdrojov získaných vlastnými aktivitami, 

c) na činnosť strediska sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy 

UK a CĎV UK, 

d) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

(4)          Referát personalistiky a miezd vykonáva najmä túto agendu: 

a) organizuje výberové konania na obsadenie pracovných miest v súlade s vnútorným 

predpisom UK a vedie agendu výberového konania, 
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b) vedie evidenciu osobných údajov zamestnancov, informácie o kvalifikácii, schopností 

a ďalších hodnotení, ktoré majú vzťah k výkonu práce, chráni tieto údaje v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

c) zodpovedá za osobné spisy zamestnancov, 

d) vedie a zodpovedá za komplexnú mzdovú agendu, 

e) vypracúva pracovné zmluvy, ich zmeny a pracovné náplne zamestnancov, 

f) vypracúva návrhy rozhodnutí riaditeľa CĎV UK na rozviazanie pracovného pomeru, 

g) zabezpečuje školenia nových zamestnancov v súlade s vnútornými predpismi UK, 

h) spolupracuje s úradmi sociálneho zabezpečenia, práce a rodiny v súlade so mzdovými 

predpismi a predpismi sociálneho postenia, 

i) spracúva personálne informácie pre riaditeľa CĎV UK a pre orgány štatistiky, 

j) rieši všetky otázky súvisiace s pracovným časom zamestnancov, 

k) kontroluje dochádzku a čerpanie dovoleniek zamestnancov, 

l) spracúva ročný plán dovoleniek a plán služieb počas júla a augusta, 

m) vypracúva dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, pripravuje 

podklady na likvidáciu odmien vyplývajúcich z týchto dohôd, 

n) zabezpečuje a vedie agendu dohôd o hmotnej zodpovednosti, 

o) pripravuje podklady k manažmentu ľudských zdrojov a ku koncepcii ich rozvoja, 

vyhotovuje ročný plán interného vzdelávania zamestnancov, 

p) zabezpečuje odbornú a špeciálnu prípravu zamestnancov, 

q) vykonáva personálne činnosti súvisiace s rozhodovacou činnosťou riaditeľa CĎV UK, 

r) pripravuje a zabezpečuje teambuildingy zamestnancov, 

s) sleduje a kontroluje čerpanie mzdových prostriedkov, vypracúva analýzy, a rozbory 

čerpania s návrhom úprav a opatrení, 

t) tvorí a navrhuje vnútorné predpisy súvisiace s obsahom činnosti referátu, sleduje 

a zodpovedá za ich dodržiavanie, 

u) vykonáva ďalšie súvisiace činnosti. 

(5)          Referát marketingu vykonáva najmä túto agendu: 

a) realizuje prieskum trhu vzdelávania a jeho analýzu, vyhodnocuje trendy vývoja trhu 

vzdelávania, 

b) vypracúva plán marketingu a komunikácie, 

c) zodpovedá za úspešný vstup vzdelávacích produktov na trh vzdelávania, 

d) spracúva prieskumy a analýzy spokojnosti zákazníkov, 

e) okamžite upozorňuje riaditeľa CĎV UK na neúspechy na trhu vzdelávania a navrhuje 

potrebné zmeny, 

f) upozorňuje vedenie CĎV UK na nutnosť účasti na vybraných spoločenských 

a odborných akciách, 

g) spolupracuje so všetkými organizačnými zložkami, 

h) vedie požadovanú evidenciu o marketingovej činnosti a príslušnú dokumentáciu, 

i) realizuje publikačnú činnosť všetkých aktivít CĎV UK, 

j) plní komunikačné úlohy za CĎV UK s médiami a verejnosťou, 

k) zodpovedá za jednotný vizuál webovej stránky CĎV UK a jej súlad s webovou stránkou 

UK, 

l) spolupracuje s jednotlivými organizačnými zložkami pri organizovaní a realizácii 

dôležitých podujatí, 

m) zodpovedá za aktualizáciu internetovej stránky CĎV UK, 

n) vykonáva ďalšie súvisiace činnosti. 

(6)          Referát kontroly a projektov vykonáva najmä túto agendu. 
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a) kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri nakladaní s finančnými 

prostriedkami  a majetkom CĎV UK, 

b) kontroluje príjmy a výdavky, 

c) kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane príkazov 

rektora UK a interných predpisov CĎV UK, 

d) kontroluje vybavovanie sťažností a petícií, 

e) vypracováva a predkladá plán kontrolnej činnosti a správy z kontrolnej činnosti, 

f) hľadá a vytvára projekty a vzdelávacie projekty, plánuje, organizuje a riadi zdroje tak, 

aby bol zrealizovaný projektový cieľ v stanovenom čase a za plánované náklady, 

g) definuje základné parametre a ciele projektu,  

h) vypracúva plán realizácie projektu,  

i) navrhuje organizáciu projektu, určenie kľúčových osôb tímu, priradenie úloh členom 

tímu,  

j) navrhuje rozpočet projektu a zabezpečenie zdrojov,  

k) riadi projekt,  

l) koordinuje činnosti členov tímu,  

m) zabezpečuje analýzy resp. ich vypracovanie,  

n) kontroluje termíny a kvalitu realizovaných prác,  

o) prezentuje priebežné a konečné výsledky, 

p) vykonáva ďalšie súvisiace činnosti. 

(7)          Univerzita tretieho veku vykonáva najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje realizovanie, dodržiavanie a organizáciu vzdelávacích programov pre 

starších študentov a seniorov, 

b) zabezpečuje komplexnosť a systémovosť celoživotného vzdelávania, 

c) zabezpečuje a organizuje záujmové nekvalifikačné štúdium pre seniorov v rámci 

študijných programov Univerzity tretieho veku, 

d) zabezpečuje tvorbu koncepcií a nových vzdelávacích programov, 

e) vykonáva  aj priamu lektorskú činnosť a všetky činnosti s tým súvisiace, 

f) podieľa sa na publikačnej a vydavateľskej činnosti CĎV UK v rozsahu svojej 

odbornosti, 

g) zodpovedá za vedenie kompletnej agendy a dokumentácie súvisiacej s komplexnou 

činnosťou Univerzity tretieho veku, 

h) vykonáva ďalšie súvisiace činnosti. 

(8)          Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov vykonáva najmä túto 

agendu: 

a) zabezpečuje realizovanie, dodržiavanie a organizáciu vzdelávacích programov pre 

cudzincov a krajanov, 

b) zabezpečuje výučbu slovenského jazyka a odborných predmetov pre zahraničných 

študentov, ktorí sa pripravujú na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike (ďalej 

len „SR“), 

c) zabezpečuje a organizuje krátkodobé a dlhodobé kurzy slovenského jazyka pre 

zahraničných záujemcov, 

d) zabezpečuje a organizuje všetky vzdelávacie aktivity pre krajanov, 

e) zabezpečuje a organizuje všetky aktivity pre zahraničných študentov, 

f) zabezpečuje jazykový audit a testovanie podľa  Európskeho jazykového referenčného 

rámca, 

g) zabezpečuje tvorbu koncepcií a nových vzdelávacích programov, 

h) vykonáva priamu lektorskú činnosť a všetky činnosti s tým súvisiace, 
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i) podieľa sa na publikačnej a vydavateľskej činnosti CĎV UK v rozsahu svojej 

odbornosti, 

j) zodpovedá za vedenie kompletnej agendy a dokumentácie súvisiacej s komplexnou 

činnosťou jazykovej a odbornej prípravy, 

k) vykonáva ďalšie súvisiace činnosti. 

(9)          Kariérové, kontinuálne a kompetenčné vzdelávanie vykonáva najmä túto 

agendu: 

a) zabezpečuje realizovanie, dodržiavanie a organizáciu vzdelávacích programov, pre 

širokú verejnosť, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

b) zabezpečuje komplexnosť a systémovosť celoživotného vzdelávania, 

c) poskytuje kariérové a poradenské služby, 

d) poskytuje a zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

a nepedagogických zamestnancov, 

e) zabezpečuje tvorbu koncepcií a nových vzdelávacích programov, 

f) vykonáva priamu lektorskú činnosť a všetky činnosti s tým súvisiace, 

g) podieľa sa na publikačnej a vydavateľskej činnosti CĎV UK v rozsahu svojej 

odbornosti, 

h) zodpovedá za vedenie kompletnej agendy a dokumentácie súvisiacej s komplexnou 

činnosťou kariérového, kompetenčného a kontinuálneho vzdelávania, 

i) vykonáva ďalšie súvisiace činnosti. 

 

(10) Cudzie jazyky vykonávajú najmä túto agendu: 

a) zabezpečujú realizovanie, dodržiavanie a organizáciu vzdelávacích programov 

v cudzích jazykoch pre širokú verejnosť a krajanov, 

b) zabezpečujú výučbu cudzích jazykov a odborných predmetov pre zahraničných 

študentov, ktorí sa pripravujú na vysokoškolské štúdium v SR, pre anglické študijné 

programy, 

c) zabezpečujú a organizujú krátkodobé a dlhodobé kurzy cudzích jazykov, 

d) zabezpečujú a organizujú bilingválne vzdelávacie programy pre krajanov, 

e) organizujú a zabezpečujú jazykové kurzy na základe špecifických požiadaviek 

verejnosti, 

f) zabezpečujú tvorbu koncepcií a nových vzdelávacích programov, 

g) vykonávajú priamu lektorskú činnosť a všetky činnosti s tým súvisiace, 

h) podieľajú sa na publikačnej a vydavateľskej činnosti CĎV UK v rozsahu svojej 

odbornosti, 

i) zodpovedajú za vedenie kompletnej agendy a dokumentácie súvisiacej s komplexnou 

činnosťou cudzích jazykov, 

j) vykonáva ďalšie súvisiace činnosti. 

 

 

Článok 6 

Riadenie CĎV UK 

 

(1) Riaditeľ CĎV UK priamo riadi Tajomníka, Kanceláriu riaditeľa a tajomníka, Referát 

práce a miezd, referát marketingu, referát kontroly a projektov a vedúcich metodikov 

organizačných útvarov Univerzita tretieho veku, Jazyková a odborná príprava, 

Kariérové kompetenčné a kontinuálne vzdelávanie a Cudzie jazyky. 
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(2) Tajomník je vedúcim zamestnancom CĎV UK. Jeho postavenie a pôsobnosť upravuje 

stanovená náplň práce.  

 

(3) Tajomník je za výkon svojej funkcie zodpovedný riaditeľovi CĎV UK a vykonáva 

najmä túto agendu: 

a) zabezpečuje komplexný výkon a kontrolu hospodárskej, ekonomickej a 

administratívnej činnosti CĎV UK, 

b) zabezpečuje a zodpovedá za výkon podnikateľskej činnosti CĎV UK, 

c) zabezpečuje a zodpovedá za dodržiavanie pravidiel hospodárenia a efektívneho 

hospodárskeho nakladania s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom, 

d) zodpovedá za dôsledné dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov univerzity a CĎV UK pri výkone tejto činnosti, 

e) pripravuje rozpočtové podklady na zabezpečovanie hlavnej činnosti CĎV UK, riadenia 

a účelného využívania prostriedkov určených na činnosť CĎV UK, 

f) vytvára materiálne a priestorové podmienky pre činnosť CĎV UK v súčinnosti s 

rektorátom, 

g) zodpovedá za ochranu a správne využívanie majetku zvereného CĎV UK, 

h) zostavuje, vyhotovuje prenos a evidenciu informácií týkajúcich sa činnosti CĎV UK, 

i) kontroluje plnenie plánu práce a použitia finančných prostriedkov a navrhovania 

potrebných opatrení, 

j) pripravuje výročnú správu o hospodárení CĎV UK, 

k) vykonáva ďalšie súvisiace úlohy a činnosti. 

 

(4) Tajomník riadi Referát ekonomiky a prevádzky a Školiace a kongresové stredisko 

Modra- Harmónia. 

 

(5) Na čele Referátu ekonomiky a prevádzky a Školiaceho a kongresového strediska 

Modra-Harmónia je vedúci Referátu ekonomiky a prevádzky a vedúci Strediska. Pre 

prípad svojej neprítomnosti poveruje vedúci zastupovaním niektorého zamestnanca 

zaradeného do Referátu a Strediska.  

 

(6) Ostatné Referáty CĎV UK, ktoré riadia vedúci metodici, môžu mať svojich vedúcich 

zamestnancov a v tom prípade za svoju činnosť zodpovedajú vedúcim metodikom. 

 

(7) Na čele organizačných útvarov Univerzita tretieho veku, Jazyková a odborná príprava, 

Kariérové kompetenčné a kontinuálne vzdelávanie a Cudzie jazyky sú vedúci metodici. 

Pre prípad svojej neprítomnosti poverujú vedúci metodici zastupovaním niektorého 

zamestnanca zaradeného do ním riadeného organizačného útvaru. 

 

(8) Vedúci metodici  zodpovedajú za činnosť nimi riadených útvarov priamo riaditeľovi 

CĎV UK. 

 

(9) Vedúci Referátu Ekonomiky a prevádzky a Vedúci Strediska zodpovedajú za činnosť 

priamo tajomníkovi CĎV UK. 

 

(10) Vedúci ostatných referátov, ktoré riadia vedúci metodici, zodpovedajú za 

činnosť priamo vedúcim metodikom. 
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(11) Základné povinnosti vedúceho zamestnanca upravuje jeho pracovná náplň, ktorá 

je v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými 

predpismi UK a CĎV UK. 

 

 

Článok 7 

Vzťahy v rámci organizačnej štruktúry 

 

(1) Jednotlivé organizačné útvary medzi sebou spolupracujú a vo svojich činnostiach 

uplatňujú systém tímovej práce. 

 

(2) Podľa náplní svojich činností pripravujú a spracúvajú podklady pre rozhodovaciu 

činnosť riaditeľa CĎV UK, tajomníka a vedúcich metodikov CĎV UK. 

 

(3) Kompetenčné problémy medzi organizačnými zložkami riešia tajomník a vedúci 

metodici dohodou. Ak nedôjde k dohode, rieši tieto problémy riaditeľ CĎV UK. 

 

 

Článok 8 

Odovzdávanie a preberanie agendy 

 

(1) Odovzdávanie a preberanie agendy sa uskutočňuje podľa pokynov schválených 

riaditeľom CĎV UK.  

 

(2) Vyhotovenie zápisu o odovzdaní a prebratí agendy môže nariadiť riaditeľ CĎV UK, 

vedúci metodik a tajomník. 

 

(3) Pri odovzdávaní agendy, s ktorou je spojená hmotná zodpovednosť, zabezpečí tajomník 

vykonanie mimoriadnej inventarizácie. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Tento Organizačný poriadok Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského 

v Bratislave, schválený rektorom UK dňa 31. augusta 2017. Týmto dňom nadobudol 

platnosť a účinnosť. 

 

(2) Ruší sa Organizačný poriadok  Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského 

v Bratislave zo dňa 31. augusta 2012.  

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Janka Chládecká, PhD.                                     prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

        riaditeľka CĎV UK                                                                     rektor UK 


