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Vecný gestor VP/Vecne príslušný útvar VP: 

Právne oddelenie 

 

 

VP pripomienkoval: Návrh VP odoslaný: Pripomienky k návrhu VP 

prijaté: 

 

Ingrid Kútna Želonková 

 

4. decembra 2020 bez pripomienok 

Jana Hardoňová 

 

4. decembra 2020 bez pripomienok 

Zdena Korbeličová 

 

4. decembra 2020 bez pripomienok 

Alena Čirková 

 

4. decembra 2020 bez pripomienok 

Aneta Taňašiová 

 

4. decembra 2020 bez pripomienok 

Radoslav Grega 

 

4. decembra 2020 bez pripomienok 

Mária Dadová 

 

4. decembra 2020 bez pripomienok 

Michal Káčerík 

 

4. decembra 2020 9. decembra 2020 

VP schválil: 

Ingrid Kútna Želonková 

Platnosť od: 

17. decembra 2020 

Účinnosť od: 

17. decembra 2020 

Lokalizácia:  

VP v listinnej podobe – Kancelária riaditeľa (výtlačok č. 1), Právne oddelenie (výtlačok č. 2), 

                                      Archív UK (výtlačok č. 3), 

VP v elektronickej podobe – webové sídlo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

Vecný register: Vnútorná správa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 3 z 9 
 
 

Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny (ďalej 

len „riaditeľ“) vydáva v súlade s čl. 12 ods. 1 Organizačného poriadku Univerzity Komenského 

v Bratislave (ďalej len „UK“), Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra – Mlyny (ďalej len „VM Ľ. 

Štúra – Mlyny UK“) túto smernicu: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1) VM Ľ. Štúra – Mlyny UK ako samostatne hospodáriaca súčasť UK sa vo svojej činnosti 

riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi UK, ako aj 

vlastnými vnútornými predpismi. Sústavu vnútorných predpisov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

tvoria1:  

a) Organizačný poriadok VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, 

 b) organizačné a riadiace akty vydávané riaditeľom (smernice a príkazy). 

 

2) Vnútorné predpisy VM Ľ. Štúra – Mlyny UK musia byť v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a s vnútornými predpismi UK. 

  

Článok 2 

Predmet úpravy a vymedzenie niektorých pojmov 

 

1) Táto smernica upravuje postup prípravy vnútorných predpisov vo VM Ľ. Štúra – Mlyny 

UK, jeho jednotlivé fázy v závislosti od vecnej a personálnej pôsobnosti vnútorného 

predpisu, formálnu úpravu, ako aj schvaľovanie, podpisovanie, archiváciu, distribúciu, 

evidenciu a zverejňovanie vnútorných predpisov. 

 

2) Riaditeľ vydáva vnútorné predpisy výlučne v rámci vecnej a personálnej pôsobnosti VM 

Ľ. Štúra – Mlyny UK. Vecná pôsobnosť vnútorného predpisu vymedzuje okruh skutočností 

a právnych vzťahov, ktoré sú vnútorným predpisom upravené. Personálna pôsobnosť 

vnútorného predpisu zahŕňa okruh osôb, na ktoré sa vnútorný predpis vzťahuje. 

 

  3) Smernice sú vnútorné organizačné a riadiace predpisy VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktoré 

upravujú vymedzený okruh vzťahov a činností v rámci VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

a spravidla nemajú vopred obmedzenú časovú platnosť. Príkazy majú charakter 

individuálnych riadiacich aktov, ktoré sa vzťahujú na konkrétny prípad alebo skupinu 

prípadov v rámci VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a majú spravidla časovo vopred obmedzenú 

platnosť a účinnosť. 

 

 
1 Čl. 12 ods. 1 Organizačného poriadku VM Ľ. Štúra – Mlyny UK. 
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  4) Vecne príslušný útvar je organizačný útvar VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorého pôsobnosti 

sa vnútorný predpis ťažiskovo dotýka. 

 

  5) Vecný gestor je vecne príslušný útvar VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorý má predmetnú 

agendu v správe. Povinnosťou vecného gestora je upozorňovať na potrebu vydávania 

a aktualizácie vnútorných predpisov vo vzťahu k agende, ktorú má v správe. 

 

 6) Metodik je zamestnanec VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorý vedie centrálnu evidenciu 

a dokumentáciu vnútorných predpisov, aktívne sa zapája do celého procesu prípravy 

a vydávania vnútorných predpisov, ktorý zároveň koordinuje, a plní konkrétne úlohy, ktoré 

sú uvedené v tomto predpise. Metodik je zároveň kontaktnou osobou pre oznamovanie 

všetkých vnútorných predpisov vydávaných rektorom UK. 

 

Článok 3 

Štruktúra vnútorného predpisu 

 

1) Vnútorný predpis sa člení do článkov, ktoré sú označené arabskými číslicami a názvom. 

Články sú v závislosti od obsahu členené do jednotlivých odsekov označovaných 

arabskými číslicami. Odseky môžu byť členené do jednotlivých bodov, ktoré sú 

označované malými písmenami abecedy. 

 

2) Vnútorný predpis obsahuje najmä: 

 a) titulné strany, 

 b) úvodné ustanovenia, 

 c) vlastný text vnútorného predpisu, 

 d) spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia, 

 e) miesto a dátum podpisu, meno a podpis oprávnenej osoby s uvedením jej funkcie, 

 f) prílohy. 

 

Článok 4 

Pravidlá pre číslovanie a identifikáciu vnútorných predpisov 

 

1) Pridelenie poradového čísla vnútornému predpisu zabezpečuje metodik. 

 

2) Poradové číslo má tvar „vnútorný predpis č. xxx/rok“. 
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3) Číslovanie sa uvádza od čísla 1 až po xxx v danom roku. Každý nový rok sa začína číslovať 

číslom 1. Smernice a príkazy majú samostatné číslovanie. 

 

4) Názov predpisu musí byť jednoznačný, nezameniteľný s iným názvom, zrozumiteľný 

a výstižný. Musí obsahovať aj identifikáciu, o aký druh predpisu ide (smernica alebo 

príkaz). 

 

Článok 5 

Fázy prípravy vnútorného predpisu 

 

1) Príprava vnútorných predpisov podľa tejto smernice zahŕňa nasledujúce fázy: 

 a) predloženie a odsúhlasenie obsahového zámeru, 

 b) príprava obsahového návrhu predpisu, 

 c) formálnoprávna a legislatívna príprava konsolidovaného znenia návrhu predpisu, 

 d) pripomienkové konanie, 

 e) príprava konečného návrhu vnútorného predpisu. 

 

Článok 6 

Zámer na vydanie vnútorného predpisu 

 

1) Zámer na vydanie vnútorného predpisu je odôvodnená požiadavka na prípravu a vydanie 

predpisu, ktorá môže byť predložená v písomnej alebo ústnej forme a ktorá môže vyplynúť 

z vlastnej činnosti jednotlivých organizačných útvarov VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, 

z podnetu kontrolných orgánov, resp. iných štátnych orgánov alebo na základe zmeny 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

2) Vecne príslušný útvar predloží odôvodnený zámer na vydanie predpisu vedúcemu vecne 

príslušného útvaru. 

 

3) Vedúci vecne príslušného útvaru predloží zámer na vydanie predpisu na schválenie 

riaditeľovi, resp. predloží tento zámer na vedomie riaditeľovi. Riaditeľ rozhodne 

o schválení alebo akceptovaní odôvodneného zámeru, prípadne určí rámcové časové, 

organizačné alebo vecné podmienky prípravy predpisu vychádzajúc z postupu 

vymedzeného touto smernicou. Riaditeľ zároveň rozhodne o priorizácii požiadaviek na 

prípravu predpisu. 
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Článok 7 

Príprava obsahového návrhu vnútorného predpisu 

 

1) Vecne príslušný útvar pripraví v súlade s východiskami zámeru a na základe rozhodnutia 

riaditeľa obsahový návrh predpisu, ktorý predloží na odsúhlasenie vedúcemu vecne 

príslušného útvaru. Na príprave obsahového návrhu môžu podľa potreby spolupracovať 

viaceré dotknuté útvary. Proces prípravy obsahového návrhu koordinuje metodik. 

 

2) Obsahový návrh predpisu by mal obsahovať najmä: 

 a) východiskové vnútorné predpisy, 

 b) popis základných a súvisiacich procesov, 

 c) základné zodpovednosti príslušných útvarov, 

 d) účtovné procesy, 

 e) termíny/lehoty, 

 f) vnútorné kontrolné mechanizmy, 

 g) kompetencie, 

 h) iné súvislosti. 

 

3) Vedúci vecne príslušného útvaru postúpi obsahový návrh predpisu metodikovi. 

 

Článok 8 

Legislatívno-právna úprava návrhu vnútorného predpisu 

 

1) Metodik vypracuje na základe schváleného obsahového návrhu a v spolupráci s vecne 

príslušným útvarom konsolidovaný návrh vnútorného predpisu z právneho, legislatívneho 

a systematického hľadiska. 

 

2) Ak obsahový návrh obsahuje nezrozumiteľné pojmy, nejednoznačné ustanovenia, 

systémové a organizačné nedostatky, ustanovenia v rozpore so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a podobne, môže byť vrátený na dopracovanie vecne príslušnému 

útvaru so stanovením primeranej lehoty na odstránenie nedostatkov. 

 

3) Konsolidovaný návrh vnútorného predpisu postúpi metodik na pripomienkovanie. 
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Článok 9 

Pripomienkové konanie 

 

1) Pripomienkovanie vnútorných predpisov je proces, ktorého cieľom je skvalitniť návrh 

vnútorného predpisu. Pripomienka je v určenej lehote uplatnený a zdôvodnený písomný 

návrh na úpravu návrhu predpisu, ktorý sleduje zapracovanie nového textu alebo odporúča 

úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Zo 

znenia pripomienky musí byť zrejmé, v ktorých častiach a akým spôsobom sa má návrh 

predpisu upraviť. 

 

2) Konsolidovaný návrh smernice v elektronickej podobe postupuje metodik na 

pripomienkovanie vecne dotknutým útvarom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, so stanovením 

primeranej lehoty, a vecne príslušnému útvaru Rektorátu UK v súlade s čl. 10 ods. 9 

vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačný poriadok UK v znení neskorších dodatkov. Ak 

nie sú doručené pripomienky v lehote na predkladanie pripomienok, platí, že k návrhu 

smernice nie sú pripomienky. Na uplatnenie pripomienok po lehote metodik nie je povinný 

prihliadať. 

 

3) Doručené pripomienky vyhodnotí a zapracuje metodik v spolupráci s vecne príslušným 

útvarom, ktorý inicioval vydanie vnútorného predpisu. 

 

4) V prípade potreby, podľa závažnosti prijatých pripomienok, môže metodik postúpiť 

upravený návrh vnútorného predpisu na opätovné pripomienkovanie všetkým dotknutým 

útvarom so stanovením primeranej lehoty. 

 

5) Pripomienky k návrhu vnútorného predpisu sú súčasťou dokumentácie vnútorných 

predpisov vedenej metodikom. 

 

Článok 10 

Príprava konečnej verzie návrhu vnútorného predpisu 

 

1) Metodik spracuje a postúpi konečnú verziu návrhu vnútorného predpisu v elektronickej 

podobe na vedomie vecne dotknutým útvarom a konečnú verziu návrhu vnútorného 

predpisu v listinnej podobe na schválenie a podpísanie riaditeľovi. 

 

2) Technický proces schvaľovania, podpisovania, archivovania, distribúciu a zverejňovanie 

vnútorných predpisov v elektronickej podobe zabezpečuje metodik. 
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Článok 11 

Schvaľovanie, podpisovanie, archivácia, distribúcia a zverejňovanie vnútorných 

predpisov 

 

1) Vnútorné predpisy schvaľuje, vydáva a podpisuje riaditeľ. 

 

2) Originály vnútorných predpisov sa vyhotovujú v troch rovnopisoch, pričom jeden rovnopis 

sa archivuje na Právnom oddelení, druhý rovnopis sa archivuje v Kancelárii riaditeľa a tretí 

rovnopis sa archivuje v Archíve UK. 

 

3) Oznamovanie a zasielanie vnútorných predpisov v elektronickej podobe zabezpečuje 

metodik dotknutým osobám, ktorými sú zamestnanci VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, ubytované 

osoby vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK a iné osoby. Zamestnancom VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

sú vnútorné predpisy v pdf súbore, informácie o ich zmenách a zrušení zasielané na e-

mailovú adresu meno.priezvisko@uniba.sk, ktorá je vytvorená na pracovné účely. 

Ubytovaným osobám vo VM Ľ. Štúra – Mlyny UK sú informácie o vydaných vnútorných 

predpisoch, o ich zmenách a zrušení zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v systéme 

ISKaM. Ubytovacie oddelenie je povinné evidovať v systéme ISKaM e-mailovú adresu vo 

vzťahu ku každej ubytovanej osobe. Iné osoby sa s vnútornými predpismi oboznamujú 

prostredníctvom webovej stránky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK, kde sú zverejňované, alebo 

iným vhodne zvoleným spôsobom. 

 

4) Vnútorné predpisy v pdf súbore a bez podpisu sa zverejňujú na webovom sídle VM Ľ. Štúra 

– Mlyny UK v slovenskom jazyku a podľa potreby aj v anglickom jazyku. K zverejnenému 

predpisu sa uvádza aj prípadná informácia o obsahovej zmene oproti predchádzajúcemu – 

už zrušenému predpisu. 

 

Článok 12 

Platnosť a účinnosť vnútorných predpisov 

 

1) Vnútorný predpis je platný dňom jeho podpisu. Vnútorný predpis je účinný odo dňa, ktorý 

je v ňom ustanovený ako dátum účinnosti. 

 

2) Vnútorný predpis je platný a účinný, pokiaľ nie je zrušený riaditeľom. Ak je však platnosť 

a účinnosť vnútorného predpisu určená termínovanou normou (výslovne určená doba 

účinnosti predpisu vrátane skončenia), platnosť a účinnosť predpisu končí bez ďalšej 

derogácie (zrušenia), a to uplynutím doby. 

 

3) Údaj o tom, ktorý skorší vnútorný predpis sa zrušuje, obsahujú záverečné ustanovenia 

vnútorného predpisu, v ktorých sa tiež uvádza deň nadobudnutia platnosti a účinnosti 

vnútorného predpisu, prípadne doba, po ktorú je vnútorný predpis platný a účinný. 

mailto:meno.priezvisko@uniba.sk
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V záverečných ustanoveniach môže byť uvedené, 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. 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Kontrolou dodržiavania postupov vyplývajúcich z tejto smernice je poverený zamestnanec 

Oddelenia kontroly a sťažností. 

 

2) Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania. 

 

 

V Bratislave 17. decembra 2020 

                                                                                  Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. 

                                                                  poverená funkciou riaditeľky VM Ľ. Štúra – Mlyny UK 

                                                     
                                                                                                                                                      

 

 

 


