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Podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmenách 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení Štatútu 
Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej fakulty vydávam Organizačný poriadok 
Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej organizačný poriadok). 

Čl. I. Úvodné ustanovenia 

1. Organizačný poriadok je vnútorným organizačným predpisom Pedagogickej fakulty UK 
v Bratislave (ďalej len „fakulta“), ktorý zabezpečuje správny, hospodársky 
a administratívny chod fakulty a upravuje organizačnú štruktúru, riadenie a činnosť 
fakulty. Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Pedagogickej 
fakulty (ďalej len OP UK PdF) vymedzuje organizačnú štruktúru Pedagogickej fakulty 
a pôsobnosť (práva a povinnosti) jeho útvarov. OP UK PdF vydáva dekan fakulty podľa 
§ 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov a v zmysle ustanovení Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, 
Pedagogickej fakulty. 

2. OP UK PdF je záväzný pre všetkých pracovníkov a študentov fakulty. 
OP UK PdF je záväzný pre členov akademickej obce fakulty a zamestnancov fakulty, 
ostatných zamestnancov univerzity, vrátane tých, ktorí vykonávajú práce na základe 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

Čl. II. Názov a sídlo fakulty  

1. Pedagogická fakulta je súčasťou Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá sa v súlade 
s čl. 1 ods. 1 Štatútu UK hlási k výskumným univerzitám. 

2. Úplný názov fakulty je "Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta", 
v latinskom jazyku "Universitas Comeniana Bratislavensis, Facultas Paedagogicae", 
v anglickom jazyku "Comenius University in Bratislava, Faculty of Education",  
v nemeckom jazyku „Pädagogische Fakultät der Comenius-Universität in Bratislava“,  
v ruskom jazyku „Педагогический факультет Университета имени Коменского“,  
vo francúzskom jazyku „Université Commenius de Bratislava, Faculté de Sciences 
de l’éducation“, v španielskom jazyku „Universidad Comenius de Bratislava, Facultad 

de Pedagogía“. Ako skrátený názov sa môže používať „PdF UK “. 

3. Sídlom fakulty je Bratislava, Račianska 59, PSČ: 813 34. Webové sídlo fakulty je na adrese 
http://www.fedu.uniba.sk.  

4. Identifikačné číslo: 00397 865-09 

5. Registračné číslo pre DPH: SK 2020845332, DIČ: 2020845332 

http://www.fedu.uniba.sk/
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Čl. III. Organizačné členenie fakulty 

Fakulta sa člení na tieto organizačné časti: 

1. Pedagogické a výskumné pracoviská – katedry a ústavy:  

▪ Katedra etickej a občianskej výchovy 

▪ Katedra histórie 

▪ Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky 

▪ Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky 

▪ Katedra didaktiky prírodovedných predmetov v primárnom vzdelávaní 

▪ Katedra logopédie 

▪ Katedra psychológie a patopsychológie 

▪ Katedra liečebnej pedagogiky 

▪ Katedra sociálnej práce  

▪ Katedra hudobnej výchovy  

▪ Katedra výtvarnej výchovy 

ÚSTAV FILOLOGICKÝCH ŠTÚDIÍ 

▪ Centrum výskumu didaktiky jazykov a literatúr 

▪ Katedra anglického jazyka a literatúry 

▪ Katedra nemeckého jazyka a literatúry  

▪ Katedra románskych jazykov a literatúr 

▪ Katedra slovenského jazyka a literatúry 

 ÚSTAV ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÝCH ŠTÚDIÍ 

▪ Centrum špeciálnopedagogického výskumu 

▪ Katedra špeciálnej pedagogiky 
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2. Informačné a účelové strediská: 

▪ Akademická knižnica  

− Oddelenie automatizovaného spracovania fondov 

− Oddelenie knižničných a bibliograficko-informačných služieb 

▪ Centrum informačných technológií  

3. Dekanát: 
▪ Sekretariát dekana 
▪ Referát personálnej práce 
▪ Referát civilnej ochrany 
▪ Kancelár 
▪ Tajomník fakulty 

− Ekonomické oddelenie 

− Oddelenie vnútornej správy 

− Archív 
▪ Referát pre vedu a doktorandské štúdium 
▪ Študijné oddelenie 
▪ Referát zahraničných vzťahov 
▪ Referát pre celoživotné vzdelávanie 
▪ Manažér pre stratégie a kvalitu 
▪ Referát pre rozvoj fakulty 
▪ Hlavný metodik pre AIS2 rozvrh a praxe 

4. Záujmové združenia: 

▪ Spevácky zbor COMENIUS 
▪ Psychologická poradňa 
▪ Špeciálnopedagogická poradňa  
▪ Centrum pomoci študentom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 

Čl. IV. Orgány akademickej samosprávy a akademickí funkcionári fakulty 

1. Orgánmi akademickej samosprávy fakulty sú Akademický senát PdF UK, Vedecká 
rada PdF UK, dekan PdF UK, disciplinárna komisia fakulty pre študentov. Činnosť 
týchto orgánov sa riadi zákonom o vysokých školách, Štatútom fakulty a internými 
predpismi, ktoré nadväzujú na zákon o vysokých školách a na iné všeobecne záväzné 
predpisy. Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty.  

2. Akademickými funkcionármi fakulty sú dekan a prodekani. 

Čl. V. Dekan fakulty 

1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi fakultu, zastupuje ju a koná vo veciach fakulty 
a v jej mene. Je predsedom Vedeckej rady fakulty, riadi zasadnutia vedenia fakulty 
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a kolégia dekana. Za svoju činnosť sa zodpovedá Akademickému senátu fakulty 
a v rozsahu, určenom štatútom UK a zákonom o vysokých školách, rektorovi. Dekan 
sa riadi Zákonom o vysokých školách, Štatútom UK, Štatútom PdF UK, Študijným 
a skúšobným poriadkom fakulty a inými všeobecno-záväznými a internými 
predpismi. Riadi sa právomocami určenými v týchto dokumentoch a: 

a) ukladá úlohy organizačným súčastiam fakulty a kontroluje ich plnenie; 
b) riadi, usmerňuje a kontroluje prácu prodekanov a tajomníka fakulty; 
c) riadi, usmerňuje a kontroluje prácu vedúcich zamestnancov, ktorým je priamym 

nadriadeným, 
d) vydáva záväzné interné smernice pre všetky úseky činnosti fakulty; 
e) v rozsahu platných predpisov a kompetencií prenesených rektorom uzatvára 

dohody o spolupráci s domácimi a zahraničnými inštitúciami a organizáciami, 
rozhoduje o vstupe fakulty do medzinárodných organizácií, schvaľuje zahraničné 
cesty financované fakultou alebo UK; 

f) vykonáva právne úkony v pracovno-právnych vzťahoch u zamestnancov verejnej 
vysokej školy zaradených na fakulte v rozsahu a za podmienok určených v štatúte 
UK; 

g) vytvára podmienky pre kvalifikačný a odborný rast pracovníkov fakulty 
a zabezpečuje pravidelné hodnotenie pracovníkov; 

h) priamo riadi činnosť sekretariátu dekana, referenta CO, referátu personálnej 
práce, kancelára, manažéra pre stratégie a kvalitu a hlavného metodika pre AIS2, 
rozvrh a praxe; 

i) predkladá akademickému senátu fakulty predpismi určené dokumenty 
a materiály, resp. návrhy na prerokovanie alebo schválenie, 

j) v rozsahu platných predpisov a kompetencií prenesených rektorom uzatvára 
dohody a zmluvy v mene fakulty. 

2. Stálym poradným orgánom dekana je: 

a) vedenie fakulty ako užší poradný orgán, zložené z prodekanov, tajomníka fakulty 
a predsedu akademického senátu, ktoré zabezpečuje najmä operatívne úlohy 
vyplývajúce z činnosti fakulty;  

b) kolégium dekana ako širší poradný orgán, zložené z členov vedenia, vedúcich 
katedier, riaditeľov ústavov, vedúcich zamestnancov ostatných pracovísk, 
zástupcu zamestnaneckej rady, príp. ďalších prizvaných pracovníkov;  

c) garanti študijných programov; 
d) komisie pre výberové konania; 
e) komisie pre štátne  skúšky; 
f) prijímacie komisie; 
g) inventarizačná komisia; 
h) komisie ad hoc; 

3. Činnosť poradných orgánov 

a) Poradné orgány dekana pracujú formou zasadnutí. Zasadnutia poradných 
orgánov dekana sú neverejné, ak dekan nerozhodne inak. 

b) Zasadnutia poradných orgánov dekana sa konajú podľa potreby.  
c) Zo zasadnutí poradných orgánov dekana sa spravidla zapisujú zápisnice. 
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Čl. VI. Prodekani fakulty 

Prodekanov menuje a odvoláva dekan fakulty po schválení návrhov v Akademickom senáte 
fakulty. Prodekani zastupujú dekana na zverených úsekoch v rozsahu delegovaných 
právomocí riadia, usmerňujú a kontrolujú činnosť týchto úsekov. Prodekani sa navzájom 
zastupujú spôsobom, ktorý určí dekan. V prípade neobsadenia pozície prodekana 
kompetencie riadenia a kontroly za daný úsek preberá dekan, resp. ním poverený iný 
prodekan alebo prodekani. V zmysle Čl. 25 ods. 1 Štatútu Univerzity Komenského v 
Bratislave, Pedagogickej fakulty fakulta má najviac siedmich prodekanov pre riadenie 
kľúčových oblastí fakulty. Oblasti a rámcové vymedzenie pôsobnosti prodekanov upravuje 
organizačný poriadok fakulty. Rozdelenie jednotlivých oblastí pôsobnosti prodekanom 
určuje dekan. 

1. Prodekan pre vnútorný systém kvality  zodpovedá najmä za: 

a) vypracovanie návrhov strategických materiálov a koncepcií rozvoja fakulty; 
b) implementáciu strategických a koncepčných dokumentov univerzity do činnosti 

fakulty; 
c) vypracovanie návrhov na zriadenie (zrušenie) pedagogických, vedeckých 

a účelových pracovísk fakulty; 
d) spoluprácu pri tvorbe a realizácii výhľadového a ročného plánu činností fakulty; 
e) sledovanie plnenia schválených úloh fakulty v oblasti rozvoja; 
f) sledovanie aktuálneho stavu v oblasti súvzťažných právnych noriem a interných 

predpisov, komparácia a identifikácie zmien, vypracovávanie a informovanie 
vedenia fakulty, kolégia dekana o aktuálnom stave a zmenách; 

g) príprava legislatívnych podkladov pre činnosť fakulty; 
h) metodické riadenie, usmerňovanie a kontrola činnosti pracovísk pri príprave 

akreditácie študijných programov ako aj komplexnej akreditácie, zodpovednosť 
za prípravu týchto materiálov v rámci fakulty; 

i) príprava informačných, metodických a manuálových dokumentov a školení 
v oblasti svojej pôsobnosti; 

j) riadenie a vyhodnocovanie procesu hodnotenia pedagogických a výskumných 
zamestnancov fakulty zo strany študentov; 

k) kooperácia s komisiami akademického senátu fakulty; 
l) príprava podkladov pre komunikáciu s médiami a externým prostredím;  
m) kooperácia so samosprávnymi orgánmi a inými orgánmi a inštitúciami 

(Akademický senát fakulty, Akademický senát UK, Rada vysokých škôl, 
Akreditačná komisia, Ministerstvo školstva a pod.) a zoznamovanie výkonných 
zložiek fakulty so závermi týchto orgánov. 

2. Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium zodpovedá najmä za: 

a) riadenie, usmerňovanie a kontrolu administratívnej agendy v oblasti organizácie 
vedecko-výskumnej činnosti na fakulte (príprava a schvaľovanie projektov, 
evidencia, sledovanie plnenia, oponentúry, odmeny za vyriešené úlohy, podklady 
pre hodnotenie a pod.); 

b) riadenie, usmerňovanie a kontrolu vedecko-umeleckú spolupráce s výskumnými 
inštitúciami, vysokými školami v SR; 
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c) podieľa sa na organizácii vedeckých konferencií a iných vedeckých podujatí 
celofakultného významu s domácou i zahraničnou účasťou; 

d) riadenie, usmerňovanie a kontrolu agendy spojenú so študentskou vedeckou 
a odbornou (umeleckou) činnosťou; 

e) riadenie, usmerňovanie a kontrolu organizačného zabezpečenia vedeckej 
prípravy pracovníkov a s tým súvisiacej agendy (prijatie na štúdium, dizertačné 
skúšky, obhajoby doktorandských prác, resp. promócie, hodnotenie vedeckej 
výchovy a pod); 

f) riadenie, usmerňovanie a kontrolu prípravy podkladov pre konania na získanie 
titulu docent a profesor, vybavovania s tým spojenej agendy, dodržiavania 
predpisov o udeľovaní týchto titulov a vedenia príslušného štatistického 
výkazníctva; 

g) riadenie, usmerňovanie a kontrolu zabezpečovania zasadnutia Vedeckej rady UK 
Pedagogickej fakulty, zasielania pozvánky jej členom a zverejňovania materiálov 
na rokovanie účastníkom na webovom sídle fakulty, vypracúvania zápisnice 
zo zasadnutí, sleduje plnenie uznesení a riadi ďalšiu sprievodnú korešpondenciu; 

h) riadenie, usmerňovanie a kontrolu štatistickej a analytickej činnosti v oblasti 
svojho pôsobenia; 

i) riadenie, usmerňovanie a kontrolu prípravy podklady na akreditácie a evaluácie 
v oblasti svojho pôsobenia; 

j) riadenie, usmerňovanie a kontrolu edičnej činnosti fakulty; 
k) príprava podkladov pre interné predpisy, metodické materiály a manuály v 

oblasti svojho pôsobenia; 

Jeho poradnými orgánmi sú: 

• komisie pre obhajoby dizertačných prác; 

• edičná komisia. 

3. Prodekan pre vzdelávaciu činnosť zodpovedá najmä za: 

a) realizáciu Bc., Mgr. a spojeného Bc. a Mgr. štúdia v dennej a externej forme podľa 
platných zákonov a predpisov; 

b) implementáciu študijných programov schválených akreditačnou komisiou; 
c) tvorbu vnútorných predpisov, smerníc, pracovného poriadku, organizačného 

poriadku v oblasti vzdelávania; 
d) zabezpečenie odbornej agendy spojenej so sprístupňovaním informácií 

pre verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. z jednotlivých odborných činností; 
e) správu systému AiS2; 
f) organizáciu a zabezpečenie pedagogických a odborných praxí; 
g) prípravu a priebeh prijímacieho konania; 
h) prípravu harmonogramu akademického roka; 
i) prípravu rozvrhu a prácu fakultnej rozvrhovej komisie; 
j) realizáciu výučby podľa schváleného harmonogramu AR, študijných plánov 

a programov; 
k) dodržiavanie Študijného poriadku, Štipendijného poriadku a Disciplinárneho 

poriadku fakulty; 
l) stanovenie kritérií štátnych a záverečných skúšok katedrami; 
m) vypracovanie analýz výsledkov vzdelávacej činnosti; 
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n) vypracovanie podkladov k určovaniu úväzkov a počtu pedagogických 
pracovníkov na zabezpečenie výučby; 

o) sociálnu starostlivosť o študentov; 
p) metodické riadenie a kontrolu študijného oddelenia. 

Jeho poradnými orgánmi sú: 

• štipendijná komisia; 

• disciplinárna komisia; 

• rozvrhová komisia; 

• komisia pre prípravu prijímacieho konania. 

4. Prodekan pre zahraničné vzťahy zodpovedá najmä za nasledujúce úlohy: 

a) riadi a kontroluje prípravu podkladov pre uzatvorenie zmlúv a dohôd 
o spolupráci fakulty s vysokými školami a fakultami alebo aj inými subjektmi 
v zahraničí, ich evidenciu a sleduje ich plnenie; 

b) vypracúva koncepcie bilaterálnej aj multilaterálnej spolupráce fakulty 
a koordinuje špecializované odborné práce medzinárodnej spolupráce zložiek 
fakulty s ich partnerskými organizáciami; 

c) riadi a kontroluje agendu spojenú so schvaľovaním pracovných ciest pracovníkov 
fakulty do zahraničia; 

d) riadi a kontroluje zabezpečenie pobytu lektorov, prijímanie zahraničných hostí 
na fakulte alebo ich pobyt pri podujatiach s medzinárodnou účasťou; 

e) riadi a kontroluje vybavovanie korešpondenciu so zahraničím a agendu 
realizácie zahraničných projektov; 

f) riadi a kontroluje medzinárodnú prezentáciu a propagáciu fakulty, prípravu 
cudzojazyčných materiálov pre tento účel, rovnako prípravu textov anglickej 
verzie webstránky fakulty; 

g) sleduje ponuku projektov a programov medzinárodnej spolupráce, aktívne 
vstupuje do komunikácie a získavaniu informácií v tejto oblasti; 

h) aktívne informuje cestou individuálnej komunikácie ako aj cestou školení 
pracovníkov a študentov fakulty o rôznych možnostiach, programoch 
a projektoch medzinárodnej spolupráce; 

i) pripravuje informačné, metodické a manuálové materiály pre oblasť 
medzinárodnej spolupráce; 

j) sumarizuje štatistické výstupy, výkazníctvo a agendu ako aj  podklady pre rôzne 
druhy správ za oblasť medzinárodnej spolupráce; 

k) riadi a kontroluje vedenie komplexnej agendy a komplexného výkazníctva 
medzinárodnej spolupráce v súlade s platnými predpismi. 

5. Prodekan pre celoživotné vzdelávanie zodpovedá najmä za: 

a) riadenie, usmerňovanie a kontrolu činností pracovníkov referátu pre celoživotné 
vzdelávanie; 

b) riadenie a kontrolu komplexného zabezpečovania študijnej agendy na úseku 
vzdelávania dospelých a celoživotného vzdelávania; 
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c) riadenie a kontrolu komplexného organizovania a koordinovania výučbových 
sústredení, skúšok, štátnych a záverečných skúšok vo všetkých druhoch 
a typoch aktivít celoživotného vzdelávania; 

d) riadenie a kontrolu komplexného organizovania a zabezpečovania koordinácie 
činností odborných garantov, učiteľov a iných pracovníkov podieľajúcich sa 
na vzdelávaní dospelých a celoživotnom vzdelávaní; 

e) riadi a kontroluje spoluprácu s ekonomickým oddelením pri zabezpečovaní 
aktivít celoživotného vzdelávania; 

f) riadi a kontroluje komplexné zabezpečovanie agendy súvisiacej s rigoróznym 
konaním; 

g) riadi a kontroluje kooperáciu s katedrami, garantmi, predsedami rigoróznych 
komisií pri príprave a realizácii aktivít celoživotného vzdelávania a rigorózneho 
konania; 

h) riadi a kontroluje sledovanie súvzťažných právnych noriem a ich implementáciu 
do aktivít celoživotného vzdelávania; 

i) prípravu koncepčných materiálov súvisiacich s aktivitami celoživotného 
vzdelávania; 

j) kooperáciu so Štátnym pedagogickým ústavom, Ministerstvom školstva a inými 
orgánmi a inštitúciami; 

k) riadi a kontroluje komparáciu aktivít celoživotného vzdelávania s podobnými 
aktivitami, ktoré ponúkajú konkurenčné inštitúcie; vyhodnocovanie komparácie; 

l) riadi a kontroluje každoročnú evaluáciu aktivít celoživotného vzdelávania; 
m) riadi a kontroluje podávanie informácií a propagáciu aktivít fakulty v oblasti 

celoživotného vzdelávania; 
n) riadi a kontroluje spracovávanie výsledkov a údajov o celoživotnom vzdelávaní 

a rigoróznom konaní do rôznych typov správ; 
o) sumarizuje podklady pre analýzy, prehľady, hodnotenia a štatistické výkazy. 

6. Prodekan pre informatizáciu zodpovedá najmä za: 

a) smerovanie rozvoja informatizácie fakulty a za tvorbu a aktualizáciu fakultných 
predpisov pre  riadenie, rozvoj, prevádzku a využívanie informačných 
a komunikačných technológií na fakulte; 

b) spracováva dlhodobý zámer fakulty v oblasti informatizácie a e-learningu fakulty 
a jeho aktualizáciu; 

c) spolupracuje na tvorbe univerzitných plánov v oblasti informatizácie UK a stará 
sa 
o ich realizáciu na fakulte; 

d) v spolupráci s technickým správcom Centrum informačných technológií (CIT) 
fakulty koordinuje práce u pracovníkov zodpovedných za jednotlivé úseky 
činnosti CIT fakulty; 

e) pravidelne informuje vedenie fakulty o stave informatizácie fakulty; 
f) metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje Centrum informačných technológií; 
g) pripravuje koncepčné, metodické materiály, návrhy smerníc pre oblasť 

informačných technológií. 
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7. Prodekan pre umeleckú činnosť zodpovedá najmä za: 

a) riadenie, usmerňovanie a kontrola vedecko-umeleckej spolupráce s výskumnými 
inštitúciami, vysokými školami v SR; 

b) podieľa sa na organizácii umeleckých podujatí celofakultného významu 
s domácou i zahraničnou účasťou; 

c) spolupracuje pri organizovaní výstav, koncertov a iných umeleckých činností 
na pôde fakulty; 

d) podieľa sa na riadení, usmerňovaní a kontrole agendy spojenej so študentskou 
vedeckou a odbornou (umeleckou) činnosťou; 

e) riadenie, usmerňovanie a kontrola prípravy podkladov pre konania na získanie 
titulu docent a profesor, dodržiavania predpisov o udeľovaní týchto titulov 
v oblasti didaktiky umeleckých predmetov a vedenia príslušného štatistického 
výkazníctva; 

f) riadenie, usmerňovanie a kontrola prípravy podkladov na akreditácie a evaluácie 
v oblasti svojho pôsobenia; 

g) príprava podkladov pre interné predpisy, metodické materiály a manuály v 
oblasti svojho pôsobenia; 

h) úzko spolupracuje s prodekanom pre vedu a doktorandské štúdium; 
i) riadi a usmerňuje akademickú knižnicu; 
j) príprava podkladov pre propagáciu a reprezentáciu fakulty; 
k) spolupracuje pri organizovaní výstav, koncertov a iných umeleckých programov 

na pôde fakulty; 
l) metodické riadenie, usmerňovanie a kontrolu oddelenia pre vedu a 

doktorandské štúdium, vedecko-výskumných pracovísk a Akademickej knižnice; 

8. Dekana zastupuje v čase jeho neprítomnosti a v určenom rozsahu ním poverený 
prodekan. 

9. Prodekani sa počas neprítomnosti zastupujú podľa pokynov dekana. 

Čl. VII. Vedúci zamestnanci fakulty 

1. Vedúcimi zamestnancami fakulty sú: tajomník fakulty, riaditelia ústavov, vedúci 
katedier, vedúci oddelení dekanátu, vedúci ostatných pracovísk a účelových 
zariadení fakulty. Funkcie vedúcich zamestnancov sa obsadzujú výberovým 
konaním. 

2. Základné povinnosti vedúcich zamestnancov určuje Pracovný poriadok Univerzity 
Komenského v Bratislave, ako aj všeobecne záväzné právne normy a interné 
predpisy. Pracovné úlohy vedúcim zamestnancom ukladá dekan, tajomník alebo 
príslušný prodekan. 

3. Vedúcich zamestnancov zastupujú počas ich neprítomnosti nimi poverení 
zástupcovia v určenom rozsahu práv, povinností a zodpovednosti. Vedúci 
zamestnanec je povinný zabezpečiť zastupovanie neprítomných zamestnancov v 
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nevyhnutnom rozsahu práv a povinností na krátkodobé zastupovanie a v plnom 
rozsahu práv a povinností na dlhodobé zastupovanie. 

4. Pri odovzdávaní funkcie vedúceho zamestnanca sa vyhotoví zápis o písomnej 
dokumentácii, o stave finančných a iných majetkových hodnôt (pri odovzdávaní 
funkcie s hmotnou zodpovednosťou sa vykoná mimoriadna inventarizácia). Zápis 
podpísaný odovzdávajúcim a preberajúcim pracovníkom sa zakladá do osobných 
spisov. Analogický postup treba zachovať aj pri dlhodobom zastupovaní. 

 Čl. VIII. Tajomník fakulty 

1. Tajomník fakulty zabezpečuje hospodársky a administratívny chod fakulty. Tajomník 
fakulty riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť na útvare tajomníka, prácu 
ekonomického oddelenia, archívu a oddelenia vnútornej správy. Na základe 
konkurzného výberu ho menuje a odvoláva dekan. Tajomník je priamo riadený 
dekanom fakulty. 

2. Tajomník fakulty zodpovedá najmä za: 

a) dodržiavanie pravidiel hospodárenia a efektívneho hospodárskeho nakladania 
s finančnými prostriedkami a zvereným majetkom fakulty; 

b) vytváranie materiálnych a priestorových podmienok pre plnenie úloh fakulty; 
c) zabezpečenie evidencie, ochrany, údržby a racionálneho využívania majetku 

zvereného fakulte; 
d) sústreďovanie podkladov a vypracúvanie zmlúv, ktoré uzatvára fakulta 

v ekonomickej a správnej oblasti; 
e) koordináciu práce riadených oddelení a referátu dekanátu s ostatnými 

pracoviskami fakulty a UK; 
f) vypracovanie finančných podkladov pre rozhodovanie akademických orgánov, 

akademických funkcionárov fakulty a poradných orgánov dekana; 
g) vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky; 
h) prípravu Výročnej správy o hospodárení fakulty. 

3.  Jeho poradnými orgánmi sú: 

• škodová komisia; 

• inventarizačná komisia; 

• vyraďovacia komisia; 

• likvidačná komisia. 

Čl. IX. Riaditelia ústavov, vedúci katedier  

1. Riaditelia ústavov a vedúci katedier sú vedúci zamestnanci a riadia, usmerňujú 
a kontrolujú činnosť zverených pracovísk. Sú kompetentní ukladať úlohy 
pracovníkom ústavov, katedier a vyžadovať ich plnenie. Sú stálymi členmi kolégia 
dekana. Na základe výberového konania ich menuje a odvoláva dekan. 
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2. Zodpovedajú dekanovi za riadenie, organizáciu a kontrolu nimi riadených pracovísk 
v zmysle dodržiavania platných všeobecne-záväzných právnych noriem, interných 
predpisov univerzity a fakulty ako aj v zmysle kompetencií a pracovných úloh 
uložených dekanom, tajomníkom alebo prodekanmi. 

3. Riaditelia ústavov a vedúci katedier zvolávajú najmenej 2x za semester zasadnutia 
ústavov a katedier, ktorých sa zúčastňujú všetci pracovníci ústavu alebo katedry, ako 
aj ďalší pracovníci (externí, cviční učitelia, a pod.) príp. doktorandi a študenti. 
Zo zasadnutí vypracúvajú zápisnice a zasielajú ich pracovníkom pracoviska 
a dekanovi.  

Čl. X. Ústavy a katedry  

1. Ústav a katedru tvoria: 
a) interní pracovníci, t.j. vysokoškolskí učitelia - profesori, docenti, odborní 

asistenti, lektori a asistenti, výskumní pracovníci,  technicko-administratívni 
pracovníci; 

b) úväzkoví a externí zamestnanci; 
c) emeritní profesori, hosťujúci prednášatelia; 
d) na katedrách sú zaradení aj študenti doktorandského štúdia. 

2. Práva, povinnosti, kompetencie a zodpovednosti vyššie uvedených pracovníkov 
vymedzuje zákon o vysokých školách, zákonník práce, zákon o výkone práce 
vo verejnom záujme, ako aj ďalšie všeobecné a interné predpisy, ďalej pracovná 
zmluva a pracovná náplň. 

3. Ústavy a katedry zriaďuje, ruší, zlučuje a rozdeľuje dekan fakulty po schválení 
v akademickom senáte fakulty. Pre vytvorenie nového ústavu, novej katedry je 
potrebný minimálny počet 5 pracovníkov. Na ústavoch a katedrách, kde je počet 
pracovníkov vyšší ako 10 alebo ktoré zabezpečujú rôzne študijné odbory, možno 
zriadiť oddelenia alebo centrá výskumu. 

4. Katedru riadi vedúci katedry, ústav riadi riaditeľ ústavu. Vedúceho oddelenia alebo 
centra výskumu poveruje výkonom funkcie a odvoláva ho z funkcie dekan fakulty 
na návrh vedúceho katedry, resp. riaditeľa ústavu. Vedúci oddelení plnia úlohy 
konkretizované na podmienky príslušného pracoviska a nemajú status vedúceho 
zamestnanca. 

5. Vedúci katedry spravidla ustanovuje na svoje zastupovanie „zástupcu vedúceho 
katedry“, v oblastiach a v rozsahu, ktoré určí sám vedúci katedry. Zástupca vedúceho 
katedry nemá status vedúceho zamestnanca. 

6. Technicko-administratívni pracovníci na ústave, katedre (sekretárky) zabezpečujú 
a vybavujú najmä tieto úlohy: 
a) vybavujú a evidujú korešpondenciu ústavu, katedry vrátane jej archivovania; 
b) vyhotovujú čistopisy správ, hodnotení a posudkov vypracované pracovníkmi 

ústavu, katedry; 
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c) vykonávajú technické práce spojené s pedagogickou a vedecko-výskumnou 
(umeleckou) prácou pracovníkov ústavu, katedry; 

d) vedú príručnú knižnicu ústavu, katedry a zabezpečujú vypožičiavanie literatúry; 
e) obsluhujú didaktickú techniku v spolupráci s vyučujúcimi,  
f) otvárajú denne mailovú schránku pracoviska a informujú o obsahu priameho 

nadriadeného; 
g) vykonávajú aj iné úlohy podľa pokynov riaditeľa ústavu a vedúceho katedry; 
h) vedú záznamy o dochádzke pracovníkov; 
i) pripravujú podklady pre objednávky a nákupy za pracovisko pre ďalšie 

spracovanie na ekonomickom oddelení alebo vnútornej správe; 
j) primerane komunikujú a informujú študentov, uchádzačov o štúdium alebo iné 

osoby; 
k) zúčastňujú sa na činnosti inventarizačnej komisie na pracovisku. 

Čl. XI. Dekanát 

Dekanát je výkonným útvarom zabezpečujúcim organizačný, administratívny, hospodársky 
a správny chod fakulty. Člení sa na oddelenia a referáty. 

1. Vedúci oddelení a referátov dekanátu riadia, usmerňujú a kontrolujú činnosť 
zverených pracovísk. Sú kompetentní ukladať úlohy pracovníkom oddelení a 
referátov a vyžadovať ich plnenie. Práva a povinnosti vedúcich oddelení sú 
rozvedené v pracovných náplniach. 

2. Sekretariát dekana (skratka SD) vykonáva pod priamym riadením dekana 
organizačné a administratívne práce súvisiace s činnosťou dekana a členov vedenia: 
a) zabezpečuje osobný styk dekana s fakultnými a mimofakultnými pracoviskami  

a pracovníkmi (porady, návštevy, telef. styk, obsluha faxu, mailov, internetu); 
b) vybavuje písomnú agendu dekana; 
c) po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečuje zasadnutia vedenia 

fakulty, kolégia dekana a iných poradných orgánov (pozvánky); 
d) vedie archív spisov sekretariátu dekana; 
e) vedie evidenciu udelených ocenení a medailí fakulty. 

3. Referát kancelára fakulty (pod priamym riadením dekana): 
a) zhromažďuje a samostatne spracováva podklady z jednotlivých útvarov fakulty 

k vyhotoveniu výročných a autoevaluačných správ fakulty; ako aj rozvojových 
a koncepčných dokumentov a materiálov fakulty, vedie agendu a výkazníctvo; 

b) eviduje úlohy fakulty a závery rokovaní, sleduje termíny, zabezpečuje ich plnenie 
prostredníctvom funkcionárov a vedúcich pracovníkov; vedie agendu 
a výkazníctvo; 

c) zabezpečuje práce v oblasti tvorby vnútorných predpisov, smerníc, pracovného 
poriadku, organizačného poriadku; vedie agendu a výkazníctvo; 

d) zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií pre 
verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. z jednotlivých odborných činností 
na úseku dekana fakulty; 
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e) zabezpečuje odbornú agendu sťažností; 
f) komplexne spracúva hlásenia o kontrolnej činnosti na PdF UK. 

4. Referát personálnej práce (skratka RPP, pod priamym riadením dekana): 
a) realizuje predpisy štátnych a rezortných orgánov, smernice, rozhodnutia a 

pokyny rektora i dekana v oblasti personálnej práce; 
b) pripravuje komplexné personálne podklady pre rozhodnutia dekana pri prijímaní, 

rozmiestňovaní a uvoľňovaní pracovníkov, pričom spolupracuje s prodekanmi  
a vedúcimi pracovníkmi fakulty; 

c) vedie evidenciu dochádzky, dovoleniek, pracovnej neschopnosti, OČR, žiadosti  
o pracovné voľno, a pod. a sústreďuje podklady z katedier a ostatných pracovísk  
pre výkon tejto personálnej agendy; 

d) organizačne zabezpečuje výberové konanie; 
e) vybavuje personálnu agendu, evidenciu a štatistické výkazníctvo; 
f) plní úlohy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou o pracovníkov a dôchodcov; 
g) vydáva potvrdenia o zamestnaní, potvrdzuje cestovné preukážky pracovníkov; 
h) koordinuje spoluprácu s fakultným odborovým zväzom; resp. zástupcami 

zamestnancov; 
i) zabezpečuje prijímanie pracovníkov do pracovného pomeru a uvoľňovanie 

pracovníkov z pracovného pomeru; 
j) spolupracuje s referátom ekonomiky práce pri správnom zaradení pracovníkov  

do platových tried; 
k) vo svojej činnosti sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákonníka práce a inými 

pracovno-právnymi predpismi. 

5. Referát civilnej ochrany (skratka RCO, pod priamym riadením dekana): 
a) zodpovedá za plnenie úloh organizácie podľa platných právnych predpisov; 
b) vedie príslušnú agendu, evidenciu a výkazníctvo; 
c) plní úlohy na úseku civilnej obrany a ochrany utajovaných skutočností podľa 

osobitných predpisov a pokynov nadriadených rezortných a územných orgánov. 

6. Referát pre rozvoj fakulty (skratka RR, pod priamym riadením prodekana 
pre vnútorný systém kvality) 
a) zabezpečuje koordináciu administratívnych procesov súvisiacich s akreditáciami 

študijných programov a s komplexnou akreditáciou vo vzťahu k pracoviskám 
fakulty, rektorátu UK, komunikuje s tajomníkom AK, sleduje príslušné predpisy 
a dokumenty a spracováva ich pre potreby fakulty 

b) zabezpečuje odbornú agendu spojenú so sprístupňovaním informácií pre 
verejnosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. z jednotlivých odborných činností na 
úseku prodekanky pre vzdelávaciu činnosť, 

c) pripravuje a spracováva podklady pre ročenku, zodpovedá za konečné 
spracovanie, tlač a distribúciu ročenky,  

d) pripravuje podklady pre analýzy, vypracováva štatistické údaje týkajúce sa 
štúdia, 

e) zabezpečuje práce v oblasti tvorby vnútorných predpisov, smerníc, pracovného 
poriadku, organizačného poriadku, štatútu, výročných správ, 
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f) zabezpečuje osobný styk prodekana pre rozvoj s fakultnými a mimofakultnými 
pracoviskami a pracovníkmi (pracovné porady, návštevy, telef. styk), 

g) vybavuje písomnú agendu prodekana pre rozvoj, 
h) po organizačnej a administratívnej stránke zabezpečuje pracovné porady 

a stretnutia organizované prodekanom pre rozvoj,  
i) spracováva podklady prodekana pre rozvoj na zasadnutia vedenia fakulty, 

kolégia dekana a iných poradných orgánov a zápisnice zo stretnutí, 
j) eviduje úlohy udelené prodekanom pre rozvoj, sleduje termíny, zabezpečuje ich 

plnenie. 
k) pripravuje podklady pre PR aktivity fakulty a podieľa sa na ich realizácii  

7. Referát zahraničných vzťahov (skratka RZV, riadi prodekan pre zahraničné vzťahy): 
a) pripravuje podklady pre uzatvorenie zmlúv a dohôd o spolupráci fakulty 

s vysokými školami a fakultami alebo aj inými subjektmi v zahraničí, eviduje ich 
a sleduje ich plnenie; 

b) spracúva koncepcie bilaterálnej aj multilaterálnej spolupráce fakulty a koordinuje 
špecializované odborné práce medzinárodnej spolupráce zložiek fakulty s ich 
partnerskými organizáciami; 

c) vybavuje agendu spojenú so schvaľovaním pracovných ciest pracovníkov fakulty 
do zahraničia; 

d) organizačne zabezpečuje pobyt lektorov, prijímanie zahraničných hostí na 
fakulte alebo ich pobyt pri podujatiach s medzinárodnou účasťou; 

e) vybavuje korešpondenciu so zahraničím a agendu realizácie zahraničných 
projektov; 

f) pripravuje a realizuje medzinárodnú prezentáciu a propagáciu fakulty, pripravuje 
cudzojazyčné materiály pre tento účel, rovnako zabezpečuje prípravu textov 
anglickej verzie webstránky fakulty; 

g) sleduje ponuku projektov a programov medzinárodnej spolupráce, aktívne 
vstupuje do komunikácie a získavaniu informácií v tejto oblasti; 

h) aktívne informuje cestou individuálnej komunikácie ako aj cestou školení 
pracovníkov a študentov fakulty o rôznych možnostiach, programoch 
a projektoch medzinárodnej spolupráce; 

i) pripravuje informačné, metodické a manuálové materiály pre oblasť 
medzinárodnej spolupráce; 

j) pripravuje štatistické výstupy, výkazníctvo a agendu ako aj  podklady pre rôzne 
druhy správ za oblasť medzinárodnej spolupráce; 

k) vedie komplexnú agendu a zabezpečuje komplexné výkazníctvo medzinárodnej 
spolupráce v súlade s platnými predpismi. 

8. Manažér pre stratégie  (pod priamym riadením dekana): 
a) formuluje ciele a tvorbu strategických  projektov fakulty; 
b) vypracúva podklady pre strategické projekty a koordinuje žiadosti o pridelenie 

finančných zdrojov  v rôznych grantových schémach okrem výskumných 
projektov. 

c) realizuje monitoring procesov  fakulty; 
d) predkladá návrhy opatrení a riešení problémových procesov; 
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e) vypracúva strategický manažment ľudských zdrojov; 

9. Oddelenie pre vedu a doktorandské štúdium (skratka OVDŠ, priamo riadi 
prodekan pre vedu a doktorandské štúdium): 

a) vykonáva administratívnu agendu v oblasti organizácie vedecko-výskumnej 
činnosti na fakulte (príprava a schvaľovanie projektov, evidencia, sledovanie 
plnenia, oponentúry, odmeny za vyriešené úlohy, podklady pre hodnotenie 
a pod.); 

b) vykonáva vedecko-umeleckú spoluprácu s výskumnými inštitúciami, vysokými 
školami v SR; 

c) podieľa sa na organizácii vedeckých konferencií a iných vedeckých podujatí 
celofakultného významu s domácou i zahraničnou účasťou; 

d) spolupracuje pri organizovaní výstav, koncertov a iných umeleckých programov 
na pôde fakulty; 

e) vedie agendu spojenú so študentskou vedeckou a odbornou (umeleckou) 
činnosťou; 

f) organizačne zabezpečuje vedeckú prípravu pracovníkov a vykonáva s tým 
súvisiacu agendu (prijatie na štúdium, dizertačné skúšky, obhajoby 
doktorandských prác, resp. promócie, hodnotenie vedeckej výchovy a pod); 

g) spracováva požiadavky na finančné zabezpečenie doktorandského štúdia; 
h) pripravuje podklady pre konania na získanie titulu docent a profesor, vybavuje 

s tým spojenú agendu, sleduje dodržiavanie predpisov o udeľovaní týchto 
hodností a vedie príslušné štatistické výkazníctvo; 

i) zabezpečuje zasadnutia Vedeckej rady UK Pedagogickej fakulty, zasiela 
pozvánky jej členom a zverejňuje materiály na rokovanie účastníkom 
na webovom sídle fakulty, vypracúva zápisnice zo zasadnutí, sleduje plnenie 
uznesení a vybavuje ďalšiu sprievodnú korešpondenciu; 

j) poskytuje informačnú a konzultačnú činnosť v oblasti svojho pôsobenia; 
k) vykonáva štatistickú a analytickú činnosť v oblasti svojho pôsobenia; 
l) pripravuje podklady na akreditácie a evaluácie v oblasti svojho pôsobenia; 
m) hodnotí a podporuje edičnú činnosť fakulty. 

V rámci oddelenia vedy a doktorandského štúdia je zriadené Projektové centrum 
PdF UK, ktoré: 
a) sleduje a  informuje o aktuálnych a očakávaných výzvach na podávanie 

národných medzinárodných projektov zameraných na vedu, výskum,  publikačné 
a umelecké aktivity; 

b) informuje pracovníkov a doktorandov fakulty o seminároch organizovaných 
v súvislosti s výzvami na jednotlivé projekty. Daných seminárov sa zúčastňuje 
a informácie o nich spracováva a poskytuje pracoviskám PdF UK; 

c) v prípade podávania žiadosti o projekty veľkého rozsahu (zahrňujúce viaceré 
pracoviská fakulty) spolupracuje pri spracovávaní formálnej stránky žiadosti; 

d) spolupracuje s Kanceláriou pre národné a medzinárodné projekty UK v Bratislave 
pri získavaní informácií, príprave projektov, podávaní projektov, ich priebehu, ale 
aj vyhodnocovaní (na základe požiadaviek členov riešiteľského tímu); 



 17 

e) zabezpečuje (na základe požiadaviek od pracovníkov) prílohy z úrovne fakulty, 
alebo univerzity, ktoré sú povinnou súčasťou žiadosti o projekt; 

f) spolupracuje s EO PdF UK pri  čerpanie finančných prostriedkov schválených 
projektov; 

g) spracováva údaje a podklady z oblasti vedy a výskumu pre rozličné správy 
(pre príslušného prodekana, pre vedenie fakulty, pre rektorát, pre členov 
vedeckej rady.....); 

h) eviduje žiadosti, schválené projekty, ročné, záverečné, finančné, monitorovacie 
a ďalšie správy požadované v jednotlivých projektoch. 

10. Študijné oddelenie (skratka ŠO) zabezpečuje úlohy vyplývajúce najmä 
zo schváleného Študijného poriadku, Štipendijného poriadku a Disciplinárneho 
poriadku fakulty. Zabezpečuje práce v oblasti tvorby vnútorných predpisov, smerníc, 
pracovného poriadku, organizačného poriadku UK PdF. Študijné oddelenie riadi 
vedúci ŠO, vedúceho študijného oddelenia menuje a odvoláva dekan na základe 
výberového konania. Jeho priamym nadriadeným je prodekan pre vzdelávaciu 
činnosť.  

a) Referát denného štúdia: 

• po organizačnej, administratívnej stránke zabezpečuje prijímacie konanie 
a zápis študentov do príslušných rokov štúdia; 

• vypracováva podklady do harmonogramu štúdia na akademický rok; 

• vedie evidenciu študentov, záznamy o vykonaných skúškach, kreditoch, 
zápisoch a kontroluje plnenie podmienok pre postup do vyššieho roka štúdia; 

• vybavuje žiadosti študentov súvisiace so štúdiom, predkladá ich na posúdenie 
príslušným katedrám a spracúva ich v zmysle platných predpisov 
do rozhodnutí prodekana pre vzdelávaciu činnosť, vyhotovuje potvrdenia 
o štúdiu; 

• kontroluje splnenie podmienok pre prihlasovanie študentov k štátnym 
(záverečným) skúškam, prihlasuje študentov na termíny štátnych skúšok 
a kontroluje katedrami vyhotovené štátnicové protokoly o priebehu štátnej 
skúšky; vyhotovuje vysvedčenia, diplomy, odpisy diplomov, dodatky 
k diplomom, preklady dokladov o štúdiu, vedie evidenciu diplomov, 
organizuje prípravu a priebeh promócií; 

• vedie agendu súvisiacu s oceneniami študentov a disciplinárnymi 
opatreniami; 

• vykonáva písomný, telefonický a osobný styk so študentmi, pracovníkmi 
fakulty a verejnosťou v otázkach štúdia; 

• pripravuje podklady pre analýzy, prehľady a hodnotenie plnenia úloh, 
vypracováva štatistické výkazy; 

• vykonáva archiváciu dokladov; 

• zabezpečuje administratívne operácie spojené s platbami študentov denného 
štúdia; 

• zabezpečuje vydávanie študentských preukazov. 
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b) Referát externého štúdia: 

• vykonáva práce uvedené v predchádzajúcom odseku a/, ktoré sú primerane 
aplikované na bakalárske a magisterské externé štúdium. 

c) Referát sociálnych vecí pre študentov: 

• vybavuje agendu súvisiacu s poskytovaním štipendií pre našich 
a zahraničných študentov, eviduje poskytovanie rezortných a iných štipendií 
alebo príspevkov; 

• likviduje peňažné odmeny poskytované pri príležitosti udelenia cien 
za vynikajúce študijné výsledky, ŠVOUČ; 

• vykonáva agendu súvisiacu s ubytovaním študentov v študentských 
domovoch a vedie o nich evidenciu; 

• spracováva sociálnu agendu študentov v štatistických hláseniach a poskytuje 
informácie vedeniu fakulty; 

• vybavuje agendu súvisiacu s poplatkami za prekročenie štandardnej dĺžky 
štúdia. 

e) Referát pedagogických a odborných praxí: 

• organizuje a zabezpečuje pedagogické a odborné praxe ; 

• aplikuje najnovšie vyhlášky a iné materiály o pedagogických a odborných 
praxiach do prípravy pedagogickej a odbornej praxe; 

• administruje zmluvy medzi fakultou a školami a inštitúciami, na ktorých 
vykonávajú študenti pedagogické a odborné praxe, pripravuje dohody 
pre cvičných učiteľov, spracováva výkazy cvičných učiteľov, kontroluje ich 
zhodu so študijným programom; 

• koordinuje pedagogické a odborné praxe medzi katedrami a školami či inými 
inštitúciami, v spolupráci s katedrovými metodikmi;  

• vykonáva ďalšie úlohy vyplývajúce z platných vyhlášok a metodických 
pokynov o pedagogických a odborných praxiach v súvislosti s ich rozsahom, 
obsahom a honorovaním; 

• tvorí a aktualizuje webovú stránku fakulty v rozsahu kompetencie prodekana 
pre vzdelávaciu činnosť. 

f) Referát kreditového systému a koordinácie externého štúdia: 

• zúčastňuje sa na realizácii štúdia akreditovaných študijných programov 
fakulty - v informačnom systéme eviduje študijné programy, predmety a 
študijné plány študijných programov; plánuje a kontroluje činnosť 
katedrových koordinátorov AiS2; 

• v AiS2 eviduje garantov študijných programov a študijných poradcov; 

• spolupracuje na agende súvisiacej s evidenciou štátnych skúšok 
a záverečných prác; 

• podporuje študijných referentov denného a externého štúdia v činnostiach 
súvisiacimi s ich študijnou agendou; 

• vyhotovuje podklady pre tvorbu rozvrhu v AiS2; zabezpečuje priebeh zápisu 
predmetov študentmi; 

• pripravuje podklady pre analýzy, prehľady a hodnotenie plnenia úloh, 
vypracováva štatistické výkazy; 
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• zabezpečuje administratívne operácie spojené s platbami študentov; 

• koordinuje činnosti v rámci bakalárskeho a magisterského externého štúdia 
medzi študijným oddelením a katedrami poskytujúcimi externé štúdium I. 
a II. stupňa štúdia – prehľady o počte študentov, evidencii školného, 
harmonogramoch blokovej výučby a obsadenosti učební, o odmenách osôb 
spolupodieľajúcich sa na organizačnom zabezpečení bakalárskeho 
a magisterského externého štúdia; 

• pripravuje  informačný materiál o štúdiu na fakulte – ročenka UK PdF; 

• vykonáva funkciu správcu hesiel na fakulte; 

• po organizačnej, administratívnej stránke zabezpečuje prijímacie konanie 
a zápis študentov do príslušných rokov štúdia. 

g) Lokálny administrátor pre AiS2: 

• vykonáva písomný, telefonický a osobný styk s verejnosťou, študentmi, 
zamestnancami fakulty týkajúci sa štúdia a práce v systéme AiS2; 

• spravuje systém AiS2 (číselníky, zámky, parametre, množiny štúdií, prehľad 
logovaných zmien, roly a funkcie používateľov, evidenciu osôb, sklad platieb, 
reporty a výstupné zostavy); 

• v AiS2 generuje dátumové akcie pre prijímacie konanie na bakalárske, 
magisterské a doktorandské štúdium (termíny prijímacieho konania, 
definovanie a správa študijných programov a predmetov prijímacieho 
konania); 

• v AiS2 generuje dátumové akcie podľa harmonogramu akademického roka; 

• v AiS2 generuje predpisy a platby pre študentov za externé štúdium, za ISIC 
kartu a prijímacie konanie; 

• vytvára heslá pre prístup do AiS2 a nových používateľov AiS2; 

• vykonáva kontrolu zadávaných údajov do AiS2; 

• je podporou pri riešení problémov s užívaním AiS2 pre študentov 
a pracovníkov UK PdF oboznamuje užívateľov s inováciami AiS2 a organizuje 
školenia v danej oblasti; 

• podieľa sa na príprave rozvrhu; 

• úzko spolupracuje s centrálnymi administrátormi RUK, aplikuje inovácie 
v AiS2 do praxe; 

• po organizačnej, administratívnej stránke zabezpečuje prijímacie konanie 
a zápis študentov do príslušných rokov štúdia. 

11. Referát pre celoživotné vzdelávanie (skratka RCŽV, riadi prodekan pre celoživotné 
vzdelávanie): 

• komplexné zabezpečovanie študijnej agendy na úseku vzdelávania dospelých 
a celoživotného vzdelávania; 

• komplexné organizovanie a koordinovanie výučbových sústredení, skúšok, 
štátnych a záverečných skúšok vo všetkých druhoch a typoch aktivít 
celoživotného vzdelávania; 

• komplexné organizovanie a zabezpečovanie koordinácie činností odborných 
garantov, učiteľov a iných pracovníkov podieľajúcich sa na vzdelávaní 
dospelých a celoživotnom vzdelávaní; 
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• spolupráca s ekonomickým oddelením pri zabezpečovaní aktivít 
celoživotného vzdelávania; 

• komplexné zabezpečovanie agendy súvisiacej s rigoróznym konaním; 

• kooperácia s katedrami, garantmi, predsedami rigoróznych komisií pri 
príprave a realizácii aktivít celoživotného vzdelávania a rigorózneho konania; 

• sledovanie súvzťažných právnych noriem a ich implementácia do aktivít 
celoživotného vzdelávania; 

• príprava koncepčných materiálov súvisiacich s aktivitami celoživotného 
vzdelávania; 

• kooperácia so Štátnym pedagogickým ústavom, Ministerstvom školstva 
a inými orgánmi a inštitúciami; 

• komparácia aktivít celoživotného vzdelávania s podobnými aktivitami, ktoré 
ponúkajú konkurenčné inštitúcie; vyhodnocovanie komparácie; 

• každoročná evaluácia aktivít celoživotného vzdelávania; 

• podávanie informácií a propagácia aktivít fakulty v oblasti celoživotného 
vzdelávania; 

• spracovávanie výsledkov a údajov o celoživotnom vzdelávaní a rigoróznom 
konaní do rôznych typov správ; 

• zabezpečuje archiváciu dokumentácie; 

• vypracúva podklady pre analýzy, prehľady, hodnotenia a štatistické výkazy. 

12. Ekonomické oddelenie (skratka EO) zabezpečuje úlohy súvisiace s vypracovaním 
rozpočtu, jeho čerpaním, evidenciou a kontrolou. Vedúceho oddelenia menuje 
dekan na základe výberového konania v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. 
o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade s vnútornými predpismi Univerzity 
Komenského. Vedúceho oddelenia odvoláva dekan, na návrh tajomníka fakulty. 
Priamym nadriadeným vedúceho EO je tajomník fakulty. Vedúci riadi jednotlivé 
referáty, kontroluje a zodpovedá za činnosť oddelenia.  

a) Referát plánovania a rozpočtu: 
a. podľa záväzných pokynov a smerníc vypracováva návrh rozpočtu 

nákladov a výnosov fakulty a po jeho schválení v Akademickom 
senáte PdF UK vykonáva jeho realizáciu na súčasti fakulty;  

b. sleduje mesačné čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých odvetví 
a limitov, vykonáva štvrťročné rozbory čerpania; 

c. zabezpečuje hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu; 
d. navrhuje opatrenia na odstránenie nesúladu medzi čerpaním príjmov 

a výdavkov fakulty; 
e. vypracúva rozbory, správy a štatistické výkazníctvo za fakultu; 
f. zodpovedá za včasnosť a úplnosť úhrad postúpených účtovných 

dokladov. 

b) Referát ekonomiky práce: 
a. na základe schváleného plánu pracovníkov vypracúva plán finančných 

prostriedkov, vykonáva rozpis plánu práce a pravidelne sleduje jeho 
plnenie; 
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b. sústreďuje podklady pre rozhodovanie o mzdových náležitostiach 
interných a externých pracovníkov fakulty; 

c. v súlade s platnými mzdovými predpismi vypracúva návrhy 
na základné platy a ostatné zložky miezd pre všetky kategórie 
pracovníkov fakulty; 

d. zabezpečuje agendu zvyšovania základných platov, poskytovania 
príplatkov a odmien; 

e. vedie agendu dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti 
externých učiteľov a ostatných pracovníkov a zabezpečuje ich 
uzatvorenie a vyplatenie; 

f. vypracúva rozbory, správy, výkazy za svoj referát. 

c) Finančná učtáreň: 
a. komplexne zabezpečuje analytické a syntetické účtovníctvo 

hospodárskych a finančných operácií;  
b. eviduje došlé faktúry a kontroluje priebeh ich likvidácie; 
c. eviduje odoslané faktúry a sleduje termíny ich splatnosti; 
d. koordinuje obeh účtovných dokladov, postup ich spracovania 

a vykonáva ich formálnu kontrolu; 
e. komplexne zabezpečuje likvidáciu cestovných príkazov na tuzemské 

a zahraničné pracovné cesty; 
f. vypracúva účtovné uzávierky a vedie príslušné výkazníctvo; 
g. zodpovedá sa správne uplatňovanie zákona o účtovníctve, DPH a dani 

z príjmov; 
h. zodpovedá za vykonanie dokladových inventarizácií zostatkov účtov. 

d) Mzdová učtáreň: 
a. vypracúva podklady pre výpočet a výplatu mzdových prostriedkov 

pracovníkom fakulty, pre výber hotovosti k výplatným termínom; 
b. zabezpečuje výpočet a zúčtovanie nemocenského; 
c. vykonáva úhrady záväzkov pracovníkov zrážkami z miezd podľa 

rozhodnutí súdnych a správnych orgánov; 
d. kontroluje správnosť a pravdivosť mzdových dokladov a zabezpečuje 

včasnosť ich spracovania; 
e. vypracúva prehľad mesačného hlásenia k dani z príjmov FO, ročné 

hlásenie k dani z príjmov FO, mesačné výkazy do sociálnej 
a zdravotných poisťovní  a mesačný výkaz do dôchodkových 
poisťovní. 

e) Pokladňa: 
a. vykonáva platobné operácie a hotovostný platobný styk; 
b. pravidelne dopĺňa pokladničnú hotovosť podľa predpokladaných 

denných výdavkov; 
c. prijíma, vydáva a eviduje ceniny a prísne zúčtovateľné tlačivá. 

f) Sklad: 
a. na základe požiadaviek vydáva materiál pracoviskám a pracovníkom 

v súlade so stanovenými limitmi; 
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b. vedie evidenciu príjmu a výdaja materiálu, včas spracúva požiadavky 
na doplnenie materiálu, vykonáva mesačnú bilanciu spotreby podľa 
pracovísk; 

c. stará sa o bezpečné uloženie skladovaných materiálov, o dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov a protipožiarnych opatrení a o ochranu 
pred odcudzením; 

g) Referát materiálno-technického zásobovania: 
a. zabezpečuje materiálno-technické zásobovanie fakulty; 
b. pri zaobstarávaní dodávok sa riadi schváleným rozpočtom fakulty 

a platnými smernicami; 
c. vedie operatívnu evidenciu objednávok, došlých faktúr; 
d. zodpovedá za úplnosť faktúr určených na úhradu; 
e. spolupracuje s referátom evidencie majetku, s podateľňou a skladom; 
f. zabezpečuje agendu verejného obstarávanie na tovary. 

h) Referát evidencie majetku: 
a. zabezpečuje evidenciu hmotného a nehmotného investičného 

majetku a drobného hmotného majetku; 
b. zabezpečuje účelné rozmiestnenie inventáru a majetku fakulty; 
c. zodpovedá za vykonanie pravidelných a v prípade potreby 

mimoriadnych inventúr, za zaistenie skutkového stavu a jeho 
porovnania s účtovným stavom; 

d. pripravuje podklady pre rozhodnutia o inventarizačných rozdieloch 
a o vyradení nepoužiteľného majetku fakulty z evidencie; 

e. dáva návrhy na likvidáciu vyradeného a nepoužiteľného majetku. 

13.  Oddelenie vnútornej správy (skratka OVS) zabezpečuje prevádzkové a hospodárske 
úlohy spojené s činnosťou fakulty. Vedúceho oddelenia menuje dekan na základe 
výberového konania v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme a v súlade s vnútornými predpismi Univerzity Komenského. 
Vedúceho oddelenia odvoláva dekan, na návrh tajomníka fakulty. Vedúci riadi 
jednotlivé referáty, kontroluje a zodpovedá za činnosť oddelenia. 

a) Referát prevádzky + dopravy: 
a. zabezpečuje bežné opravy technického vybavenia fakulty; 
b. organizuje prácu upratovačiek, vrátnikov a pomocných robotníkov; 
c. na základe písomných požiadaviek zabezpečuje dopravu osôb 

a materiálu; 
d. vedie evidenciu o technickom stave motorových vozidiel fakulty, 

zabezpečuje racionálne hospodárenie s pohonnými hmotami, vedie 
evidenciu o ich spotrebe, sleduje a vyhodnocuje čerpanie pridelených 
limitov a zodpovedá za technický stav vozidiel; 

e. spracováva podklady pre vyplácanie miezd vodičom; 
f. zabezpečuje fakturáciu za prenájom miestností fakulty; 
g. zodpovedá za zabezpečenie budov proti násilnému vniknutiu 

udržiavaním bezpečnostného zariadenia v bezchybnej prevádzke; 
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h. kontroluje správnosť došlých faktúr týkajúcich sa prevádzky fakulty. 

b) Referát energetiky: 
a. zabezpečuje energetické hospodárstvo, spolupracuje pri uzatváraní 

zmluvy o odbere, sleduje čerpanie pridelených limitov, kontroluje 
a vyhodnocuje odber; 

b. organizuje prevádzku a obsluhu energetických a vykurovacích 
zariadení; 

c. vedie evidenciu dostupnej technickej dokumentácie budov 
a zabudovaných zariadení; 

d. rozpisuje ročné fondy a limity palív a energie a kontroluje 
dodržiavanie schválených a dojednaných odberov; 

e. metodicky riadi prevádzku energetických zariadení, zabezpečuje jeho 
revíziu; kontroluje zabezpečovanie údržby a odstraňovanie zistených 
závad; na budovách a technických zariadeniach; 

f. riadi údržbárov a zabezpečuje odstraňovanie zistených závad 
na pracoviskách. 

c) Referát BOZ a PO: 
a. kontroluje stav úrovne starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia 

pri práci, stav budov a technických zariadení; 
b. zabezpečuje odstraňovanie nedostatkov zistených orgánmi 

Inšpektorátu bezpečnosti práce, Inšpektorátu PO a fakultnými 
previerkami; 

c. zisťuje príčiny pracovných úrazov, vypracováva záznamy a vedie ich 
evidenciu, pripravuje podklady pre odškodnenie pracovných úrazov 
a kontroluje odstraňovanie ich príčin; 

d. zabezpečuje dodržiavanie predpisov, pokynov, noriem a opatrení 
na úseku protipožiarnej ochrany; 

e. zabezpečuje dodržiavanie úloh vyplývajúcich fakulte zo zákona 
o požiarnej ochrane a z predpisov upravujúcich BOZ na pracoviskách. 

d) Podateľňa: 
a. preberá, eviduje a triedi došlé zásielky, zabezpečuje reklamácie 

a vracia (neotvorené) omylom doručené zásielky príslušnému 
adresátovi, alebo poštovému úradu; 

b. kontroluje vybavovanie písomností podľa určených termínov 
a upozorňuje na ne zodpovedných pracovníkov; 

c. pri preberaní a odovzdávaní zásielok v poštovom styku sa riadi 
ustanoveniami poštového poriadku a internými smernicami; 

d. hmotne zodpovedá za inventár, jeho správne používanie a údržbu, 
za evidenciu prevzatého materiálu a za manipuláciu s utajovanými 
písomnosťami. 

e) Archív: 
a. písomne preberá, získava, eviduje, uschováva, spracováva a využíva 

písomné, obrazové, zvukové a iné dokumentárne materiály vzniknuté 
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pri plnení úloh fakulty a obdobné materiály cudzieho pôvodu, ktoré 
majú dokumentačný alebo archívny charakter vo vzťahu k fakulte; 

b. zabezpečuje dodržiavanie spisového, skartačného a archívneho 
poriadku, spisového a skartačného plánu vysokej školy; 

c. ochraňuje archívne dokumenty; 
d. metodická činnosť pre pracovníkov fakulty. 

14. Hlavný metodik pre AIS2, rozvrh a praxe (pod priamym riadením dekana). Náplň 
práce – metodické usmernenie zosúladenia a ďalšie činnosti, ktorými poveruje dekan 
fakulty. 

Čl.  XII. Informačné a informačno-účelové pracoviská 

1. Akademická knižnica PdF UK (skratka AK) je v rámci svojho zamerania vedecko-
informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty. 
Knižnica zhromažďuje, odborne spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje 
domáce a zahraničné vedecké a odborné knižničné dokumenty. Poskytuje knižnično- 
informačné služby registrovaným používateľom, a to najmä učiteľom, vedeckým 
pracovníkom, študentom a verejnosti v súlade s knižničným a výpožičným 
poriadkom. Uchováva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce obhájené na 
fakulte. Je pracoviskom bibliografickej registrácie publikačnej činnosti učiteľov, 
vedeckých pracovníkov a doktorandov dennej formy štúdia na fakulte. Zúčastňuje sa 
na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc. Činnosť knižnice 
v zmysle jej poslania organizuje, riadi a kontroluje vedúci knižnice. Činnosť AK 
metodicky usmerňuje prodekan pre umeleckú činnosť. Vedúci AK za svoju činnosť 
zodpovedá priamemu nadriadenému - dekanovi Pedagogickej fakulty UK. 

2.  Centrum informačných technológií (skratka CIT) zabezpečuje:  

a) Hlavné technické činnosti: 
a. zabezpečuje správu, chod a údržbu integrovaného informačného 

a komunikačného systému fakulty (ďalej IIKS); 
b. diagnostikuje a odstraňuje chyby počítačových systémov a počítačovej 

siete LAN; 
c. inštaluje, aktualizuje a spravuje softvérové vybavenie pracovných 

staníc; 
d. spravuje štruktúrovanú kabeláž, jej aktívne a pasívne prvky a určuje 

rozvoj a vznik nových prípojných miest počítačovej siete LAN; 
e. vykonáva pravidelnú údržbu výpočtovej techniky v sieti aj mimo siete, 

odstraňuje drobné technické a softvérové problémy a zabezpečuje 
odstránenie väčších porúch prostredníctvom dodávateľov; 

f. zabezpečuje dostupnosť kľúčových univerzitných IT služieb (FIS Sofia, 
AiS2, Typo3, Virtua, ...); 

g. rieši výpadky a opravy kamerového systému PdF v spolupráci 
s externými opravárenskými firmami; 
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h. o všetkých servisných zásahoch vytvára záznamy do SB (helpdeskový 
systém UK). 

b) Ďalšie podporné činnosti CIT-u: 
a. v spolupráci s prodekanom pre informatizáciu plánuje rozvoj IIKS 

na Pedagogickej fakulte v súlade s univerzitným plánom rozvoja; 
b. v spolupráci s prodekanom pre informatizáciu zabezpečuje IT 

bezpečnosť (zákon o ochrane osobných údajov), homogenizácia HW 
a SW, integrácia systémov; 

c. poskytuje zamestnancom fakulty konzultácie pri nákupe nového 
hardvérového a softvérového vybavenia; 

d. poskytuje zamestnancom fakulty konzultácie pri používaní 
hardvérového a softvérového vybavenia; 

e. sprostredkováva komunikáciu s externými dodávateľmi 
a opravárenskými firmami v reklamačnom konaní; 

f. vykonáva funkciu správcu hesiel do AiS2; 
g. vykonáva funkciu hlavného webmastera fakulty a správcu prístupov 

na webové stránky fakulty pre katedrových editorov; 
h. poskytuje katedrovým editorom pomoc pri editovaní webu PdF. 

Činnosť CIT-u riadi, organizuje a kontroluje vedúci CIT-u. Tento zodpovedá aj 
za vedenie príslušnej agendy. Jeho priamym nadriadeným je dekan. Metodicky 
činnosť CIT-u usmerňuje prodekan pre informatizáciu. 

Čl. XIII. Účelové pracoviská, poradne a záujmové združenia 

Činnosť týchto pracovísk (laboratóriá, poradne, záujmové združenia) sa finančne 
zabezpečuje z nedotačných zdrojov. Činnosť týchto pracovísk sa riadi vlastnými 
organizačnými poriadkami schválenými dekanom fakulty. Organizačný poriadok týchto 
pracovísk nesmie byť v rozpore s organizačným poriadkom fakulty. V prípade nejasnosti sa 
bude postupovať podľa OP UK PdF. Na ich čele sú vedúci, ktorých menuje a odvoláva na 
návrh vedúcich katedier, riaditeľov ústavov alebo prodekanov dekan fakulty. Títo vedúci 
nemajú status vedúcich zamestnancov. Metodicky ich usmerňujú, riadia a kontrolujú 
príslušní prodekani, resp. vedúci katedier alebo riaditelia ústavov. 

Čl. XIV. Sústava vnútorných predpisov fakulty 

1. Vnútorné predpisy fakulty upravujú záležitosti fakulty, ktoré patria do jej 

samosprávnej pôsobnosti, a jej vzťah k univerzite, ak nie sú upravené zákonom.  

2. Sústavu vnútorných predpisov fakulty tvoria  

a) vnútorné predpisy vydané podľa § 33 ods. 2 zákona o vysokých školách 

b) vnútorné predpisy vydané podľa § 33 ods. 3 zákona o vysokých školách 

c) organizačné a riadiace akty vydávané dekanom (smernice a príkazy). 
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3. Smernice dekana sú vnútorné organizačné a riadiace akty fakulty, ktoré sú záväzné 

pre všetkých zamestnancov a študentov fakulty, ak v nich nie je ustanovené inak.  

4. Príkazy dekana majú charakter individuálnych riadiacich aktov, ktoré sa vzťahujú 

na konkrétny prípad alebo skupinu prípadov. Každý kalendárny rok sú číslované 

od čísla jeden nezávisle od číslovania ostatných vnútorných predpisov fakulty. 

5. Ak je sporné, ktorý orgán akademickej samosprávy fakulty má pôsobnosť na prijatie 

vnútorného predpisu fakulty upravujúceho určité záležitosti fakulty, platí, že tieto 

záležitosti upraví smernica dekana, ak akademický senát fakulty nerozhodne, že sa 

tieto záležitosti upravia vo vnútornom predpise fakulty schvaľovaným akademickým 

senátom fakulty.  

6. Štatút fakulty, študijný poriadok fakulty a pracovný poriadok fakulty podliehajú 
schváleniu akademickým senátom univerzity. 

Čl. XV. Náležitosti, platnosť, účinnosť a spôsob zrušenia vnútorných predpisov fakulty 

1. Vnútorný predpis fakulty sa spravidla člení na:  

a) preambulu (úvod); preambula obsahuje údaj o tom, na základe ktorého všeobecne 

záväzného právneho predpisu, vnútorného predpisu univerzity alebo vnútorného 

predpisu fakulty sa vnútorný predpis vydáva,  

b) vlastný text vnútorného predpisu,  

c) prechodné a záverečné ustanovenia,  

d) meno, priezvisko, funkcia a podpis oprávnenej osoby (oprávnených osôb) podľa 

odseku 4.  

2. Vnútorný predpis fakulty sa môže z hľadiska vnútornej štruktúry členiť na časti, 

oddiely alebo články podľa rozsahu a charakteru vzťahov upravených vnútorným 

predpisom.  

3. Záverečné ustanovenia vnútorného predpisu fakulty obsahujú údaj o tom, ktorý 

skorší vnútorný predpis sa zrušuje. Uvádza sa v nich deň nadobudnutia platnosti a 

účinnosti vnútorného predpisu fakulty, prípadne doba, po ktorú je vnútorný predpis 

platný a účinný. V prechodných ustanoveniach sa uvádza, podľa ktorého vnútorného 

predpisu sa riadia právne vzťahy, ktoré vznikli za platnosti a účinnosti skoršieho 

vnútorného predpisu, ale ktoré sa realizujú za platnosti a účinnosti neskoršieho 

vnútorného predpisu.  

4. Vnútorné predpisy fakulty schvaľované akademickým senátom fakulty na návrh 

dekana podpisuje predseda akademického senátu fakulty a dekan; podpis predsedu 

akademického senátu je vždy umiestnený vľavo od podpisu dekana. Vnútorné 

predpisy fakulty schvaľované akademickým senátom fakulty na návrh predsedu 

akademického senátu fakulty podpisuje predseda akademického senátu fakulty. 

Vnútorné predpisy fakulty schvaľované vedeckou radou fakulty podpisuje dekan. 
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Štatút fakulty, študijný poriadok fakulty a pracovný poriadok fakulty podpisuje aj 

predseda akademického senátu univerzity a rektor.  

5. Vnútorný predpis fakulty nadobúda platnosť dňom jeho schválenia orgánom 

akademickej samosprávy fakulty. Štatút fakulty, študijný poriadok fakulty a 

pracovný poriadok fakulty nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia akademickým 

senátom univerzity. 

6. Účinnými môžu byť iba platné vnútorné predpisy fakulty. Vnútorný predpis fakulty 

nadobúda účinnosť dňom v nich uvedeným ako deň nadobudnutia účinnosti; ak 

vnútorný predpis fakulty nadobudol platnosť až po tomto dni, účinnosť nadobúda 

dňom nadobudnutia platnosti. Ak nie je deň nadobudnutia účinnosti vo vnútornom 

predpise fakulty uvedený, vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia 

platnosti. 

7. Vnútorné predpisy fakulty, ktoré podliehajú schváleniu akademickým senátom 

univerzity podľa čl. XIV. ods. 6, nadobúdajú účinnosť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po mesiaci, keď boli schválené v akademickom senáte univerzity, ak 

nie je v záverečných ustanoveniach vnútorného predpisu uvedené inak.  

8. Vnútorný predpis fakulty je platný a účinný, pokiaľ nie je zrušený orgánom 

akademickej samosprávy, ktorý ho schválil, alebo nie je zrušený spôsobom podľa 

osobitného vnútorného predpisu univerzity. 

9. Ak je platnosť a účinnosť vnútorného predpisu fakulty určená termínovanou normou 

(výslovne určená doba účinnosti predpisu vrátane skončenia), platnosť a účinnosť 

vnútorného predpisu končí bez ďalšej derogácie (zrušenia) uplynutím doby. 

Čl. XVI. Vydávanie a evidencia vnútorných predpisov fakulty 

1. Platné vnútorné predpisy fakulty vydáva dekan; ak ide o vnútorné predpisy fakulty 

schválené akademickým senátom fakulty, za súčinnosti predsedu akademického 

senátu fakulty. Za archiváciu podpísaných originálov vnútorných predpisov fakulty 

zodpovedá tajomník fakulty, ak ide o vnútorné predpisy fakulty schválené 

akademickým senátom fakulty, spolu s predsedom akademického senátu fakulty.  

2. Titulný list vydaného vnútorného predpisu fakulty obsahuje najmä názov vnútorného 

predpisu, znak fakulty, označenie, že ide o vnútorný predpis fakulty a kalendárny rok 

nadobudnutia platnosti vnútorného predpisu.  

3. Vnútorné predpisy fakulty podpísané dekanom sú uschované aspoň v jednom 

origináli na dekanáte a aspoň v jednej rozmnoženine u tajomníka fakulty. Aspoň 

jeden podpísaný originál každého vnútorného predpisu fakulty, ktorý schvaľuje 

akademický senát fakulty, je uschovávaný v príručnej registratúre akademického 

senátu fakulty.  
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4. Vnútorné predpisy fakulty sa menia a dopĺňajú formou dodatkov, ktoré sa číslujú 

chronologicky vo vzťahu k vnútornému predpisu fakulty, ktorý menia alebo dopĺňajú. 

Po nadobudnutí účinnosti každého nového dodatku vnútorného predpisu fakulty je 

dekan splnomocnený vydať úplné znenie vnútorného predpisu fakulty, v ktorom sú 

zapracované všetky platné a účinné dodatky; ak ide o vnútorný predpis fakulty 

schválený akademickým senátom fakulty, dekan vydáva úplné znenie vnútorného 

predpisu fakulty za súčinnosti predsedu akademického senátu fakulty.  

5. Platné a účinné vnútorné predpisy fakulty vrátane ich úplného znenia sa zverejňujú 
na webovom sídle fakulty. 

Čl. XVII. Úradná výveska fakulty 

1. Základné náležitosti úradnej vývesky fakulty upravuje čl. 91 štatútu univerzity a čl. 73 

štatútu fakulty.  

2. Úradná výveska fakulty je umiestnená v budove fakulty na Račianskej 59 
v Bratislave. 

3. Elektronická úradná výveska fakulty je umiestnená na adrese  
https://www.fedu.uniba.sk/o-fakulte/uradna-vyveska/ 

4. Na úradnej výveske sa môže okrem povinne zverejňovaných písomností podľa čl. 91 
ods. 1 štatútu univerzity zverejňovať aj ďalšie písomnosti podľa rozhodnutí 
akademických funkcionárov fakulty, vedúcich zamestnancov fakulty, orgánov 
akademickej samosprávy fakulty, poradných orgánov dekana alebo osôb, ktoré 
zodpovedajú za čiastkové úradné vývesky. 

5. Písomnosti zverejňované v listinnej podobe na úradnej výveske fakulty sa súčasne 
zverejňujú aj na elektronickej úradnej výveske fakulty. 

Čl. XVIII. Záverečné ustanovenia 

Organizačný poriadok Pedagogickej fakulty UK v Bratislave bol schválený v Akademickom 
senáte Pedagogickej fakulty UK v Bratislave dňa 30.08.2021. Platnosť nadobúda dňom jeho 
schválenia v Akademickom senáte Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a účinnosť 
nadobúda dňom 01.01.2022, okrem Čl. 6, ktorý nadobúda účinnosť 01.09.2021. Dňom 
nadobudnutia účinnosti sa ruší dovtedy platný Organizačný poriadok Pedagogickej fakulty 
UK v Bratislave. 

doc. RNDr. Edita Partová, CSc., v.r. 
dekanka fakulty 
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