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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta (ďalej len „PriF UK“) vydáva 
podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po schválení v Akademickom senáte PriF UK 
dňa 4. 12. 2020 tento Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského 
v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty (ďalej len „dodatok“), schváleného Akademickým senátom 
PriF UK dňa 27. 3. 2015 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4. 
 

Čl. I  

 
Organizačný poriadok PriF UK v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 sa 
mení a dopĺňa takto: 

 
1. V čl. 2 ods. 2 znie:  

„Fakulta sa člení na:  

a) Katedry a vedecké ústavy  
b) Centrá excelentnosti  
c) Celofakultné pracoviská  
d) Dekanát fakulty 

 
a)  Katedry a ústavy 

1.  Biologická sekcia, v ktorej sú združené pracoviská:  

1.1. Katedra antropológie 
1.2. Katedra botaniky  
1.3. Katedra ekológie 
1.4. Katedra fyziológie rastlín 
1.5. Katedra genetiky 
1.6. Katedra mikrobiológie a virológie 
1.7. Katedra molekulárnej biológie 
1.8. Katedra zoológie 
1.9. Katedra živočíšnej fyziológie a etológie 

2.  Environmentálna sekcia, v ktorej sú združené pracoviská:  

2.1. Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny  
2.2. Katedra geochémie  
2.3. Katedra pedológie  

3.  Geografická sekcia, v ktorej sú združené pracoviská:  

3.1. Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky  
3.2. Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja  
3.3. Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov  

4.  Geologická sekcia, v ktorej sú združené pracoviská:  

4.1. Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky  
4.2. Katedra geológie a paleontológie  
4.3. Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie 
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4.4. Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov  

5.  Chemická sekcia, v ktorej sú združené pracoviská:  

5.1. Katedra analytickej chémie  
5.2. Katedra anorganickej chémie  
5.3. Katedra biochémie  
5.4. Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie  
5.5. Katedra jadrovej chémie  
5.6. Katedra organickej chémie  
5.7. Laboratórium pokročilých materiálov 

6.  Katedry s celofakultnou pôsobnosťou: 

6.1. Katedra jazykov 
6.2. Katedra telesnej výchovy  
6.3. Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky 

b)  Centrá excelentnosti  

1. Centrum excelentnosti metód a procesov zelenej chémie  
2. Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení 

a pre zlepšenie kvality života  

c)  Celofakultné pracoviská  

1. Ústredná knižnica − centrum knižničných, informačných a propagačných služieb  
2. Oddelenie informačných technológií 
3. Projektové centrum 
4. Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov 
5. Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia  
6. Referát zahraničných vzťahov 
7. Výskumná stanica Šúr 

d)  Dekanát fakulty  

1. Sekretariát dekana a sekretariát tajomníka fakulty 
2. Ekonomické oddelenie  
3. Oddelenie ekonomiky práce 
4. Finančné oddelenie  
5. Personálne a mzdové oddelenie 
6. Oddelenie pracovných ciest 
7. Oddelenie prevádzky 
8. Referát evidencie a správy majetku  
9. Referát pre verejné obstarávanie  
10. Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany (BOZP a PO)  
11. Referát civilnej ochrany 
12. Referát právnych služieb  
13. Registratúrne stredisko fakulty – „archív“.". 
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2. V čl. 10 je nahradený pôvodný názov „Ústredná knižnica PriF UK“ novým názvom 
„Ústredná knižnica – centrum knižničných, informačných a propagačných služieb“. Zároveň 
č. 10 ods. 1 znie: 

„Ústredná knižnica – centrum knižničných, informačných a propagačných služieb (ďalej aj 
"knižnica") je akademické pracovisko, ktorého poslaním je informačné zabezpečenie 
vedeckovýskumného a pedagogického procesu na fakulte ako aj propagácia prírodných vied 
a prírodovedného vzdelávania. Knižnica sa člení na referáty:  

a) knižničných služieb, 
b) evidencie publikačnej činnosti, 
c) propagácie.“. 

 
3. V čl. 10 ods. 2 sa slová "Ústredná knižnica PriF UK" nahrádzajú slovom "knižnica". 
 
4. Čl. 10 ods. 3 znie: 

"Knižnicu riadi vedúci knižnice. Referát knižničných služieb a referát publikačnej činnosti 
zodpovedá prodekanovi pre vedeckovýskumnú a projektovú činnosť, referát propagácie 
zodpovedá prodekanovi pre propagáciu fakulty a zelenú univerzitu." 

 
5. V čl. 11 je nahradený pôvodný názov „Centrálne výpočtové stredisko“ novým názvom 

„Centrum informačných technológií“ 
 
6. V čl. 10 ods. 1 sa slová "Centrálne výpočtové stredisko" nahrádzajú slovami "Centrum 

informačných technológií". 
 
7. V čl. 10 ods. 2 sa slová "Celofakultné výpočtové stredisko" nahrádzajú slovami "Centrum 

informačných technológií". 
 
8. Za čl. 12 sa vkladá čl. 12a, ktorý znie: 

„Čl. 12a 
Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov 

1. Oddelenie je svojou činnosťou naviazané na bakalársky a magisterský stupeň štúdia, 
v rámci ktorého:  

a) kontroluje dodržiavanie študijného poriadku,  
b) organizačne, administratívne a výkonne realizuje činnosti súvisiace s prijímacími 

skúškami, zápisom študentov, pedagogickým procesom a štátnymi skúškami, 
c) zabezpečuje a organizuje otvorenie akademického roka, prípravu a priebeh 

imatrikulácií študentov 1. roka štúdia, prípravu a priebeh promócií absolventov,  
d) zabezpečuje hodnotenie študijnej agendy,  
e) plní úlohy v oblasti sociálnej starostlivosti o študentov,  
f) plní úlohy súvisiace s organizačným zabezpečením a kontrolou študijných 

programov. 

2.  Oddelenie bakalárskeho a magisterského štúdia a sociálnych záležitostí študentov sa 
člení na referáty:  

a) bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, 
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b) sociálnej starostlivosti o študentov.  

3.  Oddelenie riadi vedúci oddelenia. Za činnosť oddelenia zodpovedá prodekanovi pre 
bakalárske a magisterské štúdium a sociálne záležitosti študentov.“. 

 
9. Za čl. 12a sa vkladá čl. 12b, ktorý znie: 

„Čl. 12b 
Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia 

1.  Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti a doktorandského štúdia je svojou činnosťou 
naviazané na agendu doktorandského štúdia v programoch akreditovaných na PriF UK 
a vedeckovýskumnej činnosti. Člení sa na referáty: 

a) doktorandského štúdia, 
b) rigorózneho konania, 
c) vedeckovýskumnej činnosti. 

2.  Referát doktorandského štúdia v pôsobnosti doktorandského stupňa štúdia: 

a)  kontroluje dodržiavanie študijného poriadku,  
b)  organizačne, administratívne a výkonne realizuje činnosti súvisiace s  prijímacími   

skúškami, zápisom študentov, pedagogickým procesom a štátnymi skúškami, 
c)  zabezpečuje hodnotenie študijnej agendy,  
d)  plní úlohy súvisiace s organizačným zabezpečením a kontrolou študijných 

programov, realizáciou rámcových dohôd PriF UK s externými vzdelávacími 
inštitúciami v pôsobnosti jednotlivých odborových komisií, 

e)  je riadený prodekanom pre doktorandské štúdium a zahraničné styky. 

3.  Referát rigorózneho konania má vo svojej pôsobnosti agendu rigorózneho konania a je 
riadený prodekanom pre doktorandské štúdium a zahraničné styky.  

4.  Referát vedeckovýskumnej činnosti:  

a)  kontroluje plnenie výskumných úloh,  
b)  organizačne a administratívne vykonáva činnosti spojené s vedeckou výchovou,  
c)  vykonáva činnosti spojené s habilitáciami docentov a menovaním profesorov,  
d)  organizačne a administratívne zabezpečuje zasadnutia vedeckej rady, pripravuje 

podklady pre akreditáciu, evaluáciu a výročné správy v rozsahu svojej pôsobnosti,  
e)  je riadený prodekanom pre vedecko-výskumnú a projektovú činnosť. 

5.  Oddelenie riadi vedúci oddelenia.  
 

10. Za čl. 12b sa vkladá čl. 12c, ktorý znie: 

„Čl. 12c 
Referát zahraničných vzťahov 

1. Referát zahraničných vzťahov: 

a) zodpovedá za agendu zahraničných vzťahov a mobilít študentov a pracovníkov fakulty, 
b) vedie agendu incomming mobilít študentov a pracovníkov v rámci Erasmus+, SAIA 

a iných verejných schém, vrátane správy ALUMNI zahraničných účastníkov mobility na 
PriF UK, 
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c) administratívne podporuje internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania a transfer 
ESN procesov a služieb na úrovni fakulty, 

d) realizuje propagáciu štúdia a excelentnej vedy na PriF UK v zahraničí, a to individuálne 
aj v súčinnosti s kompetentnými autoritami v rámci RUK, 

e) koordinuje a administratívne zabezpečuje medziinštitucionálne mobilitné a vzdelávacie 
projekty, 

2.  Referát zahraničných vzťahov je riadený prodekanom pre doktorandské štúdium a zahraničné 
styky.“. 

 
11. Za čl. 12c sa vkladá čl. 12d, ktorý znie: 

„Čl. 12d 
Výskumná stanica Šúr 

Výskumná stanica Šúr je vedeckovýskumným a edukačným pracoviskom fakulty v oblasti 
prírodných vied. Situovaná je v lokalite Šúr pri Svätom Jure.". 
 
12. Doterajší čl. 14 sa označuje ako čl. 15a. 

13. Čl. 16 sa vypúšťa. 

14. Čl. 17 sa vypúšťa. 

15. Doterajší čl. 22 sa označuje ako čl. 18a. 

16. Doterajší čl. 21 sa označuje ako čl. 19a. 

17. Doterajší čl. 23 sa označuje ako čl. 19b. 

18. Doterajší čl. 25 sa označuje ako čl. 20a. 
 
 

Čl. II  
 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Akademickým senátom PriF UK dňa 
4. 12. 2020 a účinnosť 1. 1. 2021. 
 
 
 
V Bratislave 4. decembra 2020 
 
 
 
 

  

prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. doc. Dr. Pavel Neogrády, DrSc. 

dekan PriF UK predseda AS PriF UK 
 


