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Časť 1 

Všeobecné ustanovenia 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Tento organizačný poriadok je podľa ustanovenia § 15 ods. 1 písm. f)  zákona  č. 131/2002 

Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) vnútorným 
predpisom Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „UNIZA“).  

 
2. Organizačný poriadok upravuje vzťahy súčastí UNIZA. Organizačná schéma je prílohou č. 

1. Vzťahy v rámci súčastí UNIZA upravuje organizačný poriadok alebo organizačná 
štruktúra príslušnej súčasti. 

 
3. UNIZA sa člení na tieto súčasti: 

a) fakulty, 
b) rektorát, 
c) pedagogické, vedeckovýskumné pracoviská a  
d) univerzitné pracoviská, 
e) účelové zariadenia. 

 
4. Tento organizačný poriadok určuje štruktúru a počet pracovných miest, vzťahy 

nadriadenosti a podriadenosti a vzťahy zodpovednosti súčastí UNIZA a je záväzný pre 
všetkých zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere k UNIZA.  

5. Pre zamestnancov s miestom výkonu práce v súčastiach UNIZA je záväzný organizačný 
poriadok príslušnej súčasti, ak ho má vyhotovený. Organizačný poriadok súčastí musí byť 
v súlade s týmto organizačným poriadkom. 

 

Časť 2 
Členenie súčastí UNIZA 

 
Článok 2 
Fakulty 

 

1. UNIZA má tieto fakulty: 
a) Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, 
b) Strojnícka fakulta, 
c) Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, 
d) Stavebná fakulta, 
e) Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 
f) Fakulta riadenia a informatiky, 
g) Fakulta humanitných vied. 

 
2. Organizačnú štruktúru fakulty upravuje organizačný poriadok príslušnej fakulty, ktorý 

schvaľuje akademický senát fakulty podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o VŠ. 
 

Článok 3 
Rektorát 

 

1. Rektorát sa člení na:   
a) kanceláriu rektora,  
b) kanceláriu kvestora, 
c) odbory, 
d) oddelenia, 
e) referáty. 
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2. Rektor priamo riadi:   
a) kanceláriu rektora, 
b) právne oddelenie, 
c) oddelenie personálnej a sociálnej  práce, 
d) referenta krízového riadenia, 
e) oddelenie kontroly a vnútorného auditu, 
f) prorektorov, 
g) kvestora, 
h) Tajomníka Akreditačnej rady, 
i) dekanov v rozsahu § 28 zákona o VŠ, 
j) riaditeľov, resp. vedúcich súčastí okrem fakúlt. 

Súčasti UNIZA a účelové zariadenia riadia riaditelia, resp. správcovia, ktorí sú priamo 
zodpovední rektorovi.  

 
3. Kvestor:  -  priamo riadi: 

a) kanceláriu kvestora, 
b) odbor ekonomický, 
c) oddelenie mzdového účtovníctva, 
d) odbor hospodárskej správy, 
e) oddelenie pre verejné obstarávanie. 

- hospodársky a administratívne riadi: 

a)    účelové zariadenia. 

Pracoviská riadia vedúci odborov a vedúci oddelení, ktorí sú priamo zodpovední kvestorovi.  
 
4. Prorektor pre vzdelávanie  

Do pôsobnosti prorektora pre vzdelávanie patrí: 
a) oddelenie pre vzdelávanie, 
b) Ústav telesnej výchovy, 
c) ubytovacie  zariadenia, 
d) Ústav celoživotného vzdelávania,  
e) Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum, 
f) EDIS – vydavateľstvo UNIZA, 
g) manažérstvo kvality, 
h) študentské organizácie, 
i) Poradenské a kariérne centrum UNIZA. 

 
5. Prorektor pre vedu a výskum 

Do pôsobnosti prorektora pre vedu a výskum patrí: 
a) koordinátor vedy a výskumu UNIZA, 
b) oddelenie pre vedu a výskum, 
c) oddelenie medzinárodných výskumných projektov – ERAdiate+ 
d) Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, 
e) Výskumný ústav vysokohorskej biológie so sídlom v Tatranskej Javorine, 
f) Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, 
g) Výskumné centrum UNIZA, 
h) Univerzitný vedecký park UNIZA, 
i) Vedeckovýskumné centrá UNIZA: 

I. Centrá excelentnosti, 

II. Kompetenčné centrá, 

III. Centrá  aplikovaného výskumu, 

IV. ďalšie vedeckovýskumné ústavy na UNIZA. 

Vedeckovýskumné centrá UNIZA metodicky riadi prorektor pre vedu a výskum, ale 
organizačne sú zaradené na jednotlivých fakultách UNIZA. 
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6. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing 
Do pôsobnosti prorektora pre medzinárodné vzťahy a marketing patrí: 

a) oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, 
b) eTwinning Slovensko, 
c) Centrum pre popularizáciu vedy. 

 
7. Prorektor pre rozvoj  

Do pôsobnosti prorektora pre rozvoj patrí: 
a) oddelenie pre rozvoj, 
b) odbor prípravy a realizácie projektov. 

 
8. Prorektor pre informačné systémy 

Do pôsobnosti prorektora pre informačné systémy patrí: 
a) oddelenie pre informačné systémy, 
b) organizačno-správne oddelenie, 
c) Centrum informačných a komunikačných technológií, 
d) Univerzitná knižnica UNIZA, 
e) Referent pre ochranu osobných údajov.  
 

 
 

Článok  4 
Pedagogické pracoviská 

 
1. Ústav telesnej výchovy, 
2. Ústav celoživotného vzdelávania, 
3. Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum. 

Činnosť ústavov a pracovísk je riadená riaditeľom, ktorý za ňu zodpovedá rektorovi. 
 

Článok 5 
Vedeckovýskumné pracoviská 

 
1. Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, 
2. Výskumný ústav vysokohorskej biológie so sídlom v Tatranskej Javorine, 
3. Ústav konkurencieschopnosti a inovácií, 
4. Univerzitný vedecký park UNIZA, 
5. Výskumné centrum UNIZA, 

Činnosť ústavov, centier a parku je riadená riaditeľom, ktorý za ňu zodpovedá rektorovi. 

6. Vedeckovýskumné centrá UNIZA: 
I. Centrá excelentnosti, 
II. Kompetenčné centrá, 
III. Centrá  aplikovaného výskumu, 
IV. ďalšie vedeckovýskumné ústavy na UNIZA. 

 
Centrá excelentnosti, kompetenčné centrá a centrá aplikovaného výskumu metodicky 
riadi prorektor pre vedu a výskum, ale organizačne sú zaradené na jednotlivých fakultách 
UNIZA. 

Článok 6 
Univerzitné pracoviská 

 
1. Centrum informačných a komunikačných technológií, 
2. Univerzitná knižnica UNIZA, 
3. EDIS – vydavateľstvo UNIZA, 
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4. eTwinning Slovensko, 
5. Centrum pre popularizáciu vedy, 
6. Poradenské a kariérne centrum UNIZA. 

Činnosť ústavov a pracovísk je riadená riaditeľom, resp. vedúcim, ktorý za ňu zodpovedá 
rektorovi. 
 

Článok 7 
Účelové zariadenia 

 
1. Univerzitné stredisko Zuberec, 
2. Ubytovacie zariadenie Veľký Diel, 
3. Ubytovacie zariadenie Hliny V, 
4. Stravovacie zariadenie UNIZA. 

Činnosť účelových zariadení  je riadená riaditeľom, resp. správcom, ktorý za ňu zodpovedá 
rektorovi. 

 

Časť 3 
Pôsobnosť a kompetencia  

 
Článok 8 
Rektorát  

 
Rektorát UNIZA je hospodársko-správnym pracoviskom UNIZA s výkonnou funkciou. 
Poskytuje služby fakultám a ostatným súčastiam UNIZA, pripravuje podklady pre rokovania 
orgánov akademickej samosprávy a vedúcich zamestnancov UNIZA a zabezpečuje ich výkon.  
 

Článok 9 
Rektor 

 
1. Rektor je štatutárnym orgánom UNIZA, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. 

Za svoju činnosť zodpovedá Akademickému senátu UNIZA.  
2. Právomoci rektora sú vymedzené v § 10 zákona o VŠ. 
 

Článok 10 
Prorektori 

 
1. Prorektor pre vzdelávanie  

je priamo podriadený rektorovi. Je prvým prorektorom  a zastupuje rektora v čase jeho 
neprítomnosti vo vymedzenom rozsahu, podpisovanie vykonáva v mene rektora. 
Prorektor pre vzdelávanie je oprávnený podpisovať bežnú agendu a zmluvné vzťahy pre 
oblasti, ktoré mu  vyplývajú z písomného poverenia rektorom.  

 
2. Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing 

je priamo podriadený rektorovi. Je oprávnený podpisovať bežnú agendu a   zmluvné vzťahy 
pre oblasti, ktoré mu vyplývajú z písomného poverenia rektorom. 

 
3. Prorektor pre vedu a výskum  

je priamo podriadený rektorovi. Je oprávnený podpisovať bežnú agendu a  zmluvné vzťahy 
pre oblasti, ktoré mu vyplývajú z písomného poverenia rektorom. 

 
4. Prorektor pre rozvoj  

je priamo podriadený rektorovi. Je oprávnený podpisovať bežnú agendu a zmluvné vzťahy 
pre oblasti, ktoré mu vyplývajú z písomného poverenia rektorom. 

5. Prorektor pre informačné systémy 
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      je priamo podriadený rektorovi. Je oprávnený podpisovať bežnú agendu a zmluvné vzťahy 
pre oblasti, ktoré mu vyplývajú z písomného poverenia rektorom. 

 

Článok 11 
Kvestor 

 
Kvestor je priamo podriadený rektorovi. V mene univerzity koná v rozsahu podľa § 14 ods. 2 
zákona o VŠ a § 9 ods.4 Štatútu UNIZA.  

 
Článok 12 

Dekan 
 
1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, zastupuje a koná vo veciach fakulty. Vo veciach 

podľa § 23 ods. 1 zákona o VŠ koná v mene UNIZA. 
2. V ďalších veciach upravených v Štatúte UNIZA a vo veciach podľa písomného poverenia 

rektorom koná v mene Žilinskej univerzity v Žiline. 
 

 

Časť 4 
 

Článok 13 
Kompetenčné spory 

 
Rektor rozhoduje spory o výkone činnosti a zodpovednosti zamestnancov za činnosť, ktorá je 
upravená v organizačných poriadkoch fakúlt, vo vnútorných poriadkoch iných súčastí UNIZA 
a v pracovných náplniach zamestnancov UNIZA. 

 
Článok 14 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
 

1. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov UNIZA upravuje zákon o VŠ, zákon č. 552/2003 
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 
Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a Pracovný poriadok UNIZA. 

 

2. Vnútorné organizačné poriadky súčastí UNIZA, ktoré schvaľuje rektor, upravujú: 
a)  pôsobnosť a oblasť ich činností, 
b)  zastupovanie prorektorov, kvestora  a ostatných vedúcich zamestnancov. 

 

3. Akademický senát UNIZA môže na návrh rektora kedykoľvek schváliť zmeny alebo doplnky 
tohto organizačného poriadku. 

 

4. Tento Organizačný poriadok Žilinskej univerzity v Žiline schválil podľa § 9 ods. 1 písm. b) 
zákona o VŠ Akademický senát UNIZA dňa 24.10.2016 s prílohami č. 1 až č. 21, ktoré sú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto smernice. 

 

5. Touto smernicou sa ruší smernica č. 121 zo dňa 15.12.2014 v znení dodatkov. 
 

6. Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 01.11.2016. 
 

7. Prílohy organizačného poriadku: 
č. 1  -  Organizačná štruktúra UNIZA 
č. 2  -  Organizačná štruktúra útvarov riadených kvestorom  
č. 3  -  Organizačná štruktúra Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania 
č. 4  -  Organizačná štruktúra Ústavu telesnej výchovy 
č. 5  -  Organizačná štruktúra Ústavu celoživotného vzdelávania 
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č. 6  -  Organizačná štruktúra Výskumného ústavu vysokohorskej biológie 
č. 7  -  Organizačná štruktúra Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra  
č. 8  -  Organizačná štruktúra Centra informačných a komunikačných technol. 
č. 9 -  Organizačná štruktúra Univerzitnej knižnice UNIZA 
č. 10 -  Organizačná štruktúra EDIS – vydavateľstva UNIZA 
č. 11 -  Organizačná štruktúra Ústavu konkurencie schopností a inovácií 
č. 12 - Organizačná štruktúra eTwinning Slovensko 
č. 13 -  Organizačná štruktúra Univerzitného vedeckého parku UNIZA 
č. 14 -  Organizačná štruktúra Výskumného centra UNIZA 
č. 15 -  Organizačná štruktúra Ubytovacieho zariadenia Hliny V 
č. 16 -  Organizačná štruktúra Ubytovacieho zariadenia Veľký Diel 
č. 17 -  Organizačná štruktúra Stravovacieho zariadenia UNIZA 
č. 18 -  Organizačná štruktúra Univerzitného strediska Zuberec 
č. 19 -   Zoznam oficiálne používaných skratiek organizačných útvarov UNIZA 
č. 20 -  Štruktúra pôsobnosti jednotlivých prorektorov UNIZA 
č. 22 -  Organizačná štruktúra Poradenského a kariérneho centra UNIZA. 
 

8. Touto smernicou sa ruší smernica č. 27 Štruktúra funkčných miest vysokoškolských 
učiteľov mimofakultných súčastí Žilinskej univerzity zo dňa 17.12.2002. 

9. Dodatok č. 1 bol schválený AS UNIZA dňa 12. decembra 2016 s prílohou č. 1  Organizačná 
štruktúra UNIZA a s prílohou č. 11 Organizačná štruktúra EDIS – vydavateľského centra 
Žilinskej univerzity s účinnosťou od 1.1.2017.  

10. Dodatok č. 2 bol schválený AS UNIZA dňa 6. marca 2017 s prílohou č. 1  Organizačná 
štruktúra UNIZA a s prílohou č. 14 Organizačná štruktúra Univerzitného vedeckého parku 
UNIZA s účinnosťou od 1.4.2017. 

11.  Dodatok č. 3 bol schválený AS UNIZA dňa 27. marca 2017 s prílohou č. 2  Organizačná 
štruktúra útvarov riadených kvestorom s účinnosťou od 1.4.2017. 

12.  Dodatok č. 4 bol schválený AS UNIZA dňa 2. októbra 2017 s prílohou č. 1  Organizačná 
štruktúra UNIZA s účinnosťou od 9.10.2017. 

13. Dodatok č. 5 bol schválený AS UNIZA dňa 23. októbra 2017 s prílohou č. 9 Centrum 
informačných a komunikačných technológií s účinnosťou od 1.11.2017. 

14. Dodatok č. 6 bol schválený AS UNIZA dňa 11. decembra 2017 s prílohou č. 1 Organizačná 
štruktúra UNIZA a prílohou č. 2 Organizačná štruktúra útvarov riadených kvestorom 
s účinnosťou od 1.1.2018. 

15. Dodatok č. 7 bol schválený AS UNIZA dňa 26. februára 2018 s prílohou č. 1  

Organizačná štruktúra UNIZA a prílohou č. 21 Štruktúra pôsobnosti jednotlivých 
prorektorov UNIZA s účinnosťou od 1.3.2018. Dodatok č. 8 bol schválený AS UNIZA dňa 
23. apríla 2018 s prílohou č. 2 Organizačná štruktúra útvarov riadených kvestorom s 
účinnosťou od 1.7.2018, s prílohou č. 3 Organizačná štruktúra Ústavu znaleckého 
výskumu a vzdelávania s účinnosťou  od  1.5.2018,  s prílohou č. 6 Organizačná štruktúra 
CETRA - Ústavu dopravy s účinnosťou od 1.5.2018, s prílohou č. 9 Organizačná štruktúra 
Centra informačných a komunikačných technológií s účinnosťou od 1.5.2018, s prílohou 
č. 12 Organizačná štruktúra Ústavu konkurencie schopností a inovácií s účinnosťou od 
1.5.2018, s prílohou č. 14 Organizačná štruktúra Univerzitného vedeckého parku UNIZA 
s účinnosťou od 1.5.2018, s prílohou č. 15 Organizačná štruktúra Výskumného centra 
UNIZA s účinnosťou od 1.5.2018 a s prílohou č. 17 Organizačná štruktúra Ubytovacieho 
zariadenia Veľký Diel s účinnosťou od 1.7.2018.  

16. Dodatok č. 9 bol schválený AS UNIZA dňa 24. septembra 2018 s prílohou č. 1  
Organizačná štruktúra UNIZA s účinnosťou od 1.10.2018. 

17. Dodatok č. 10 bol schválený AS UNIZA dňa 25. februára 2019 s prílohou č. 1 Organizačná 
štruktúra UNIZA, s prílohou č. 20 Zoznam oficiálne používaných skratiek organizačných 
útvarov UNIZA, s prílohou č. 4 Organizačná štruktúra Ústavu telesnej výchovy, s prílohou 
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č. 2 Organizačná štruktúra útvarov riadených kvestorom, s prílohou č. 5 Organizačná 
štruktúra Ústavu celoživotného vzdelávania. Zmeny v prílohe č. 1 a v prílohe č. 20 sú 
účinné dňom doručenia Rozhodnutia o registrácií Dodatku č. 5 k Štatútu UNIZA.  Ostatné 
zmeny sú účinné od 1.3.2019. 

18. Dodatok č. 11 bol schválený AS UNIZA dňa 16. mája 2019 s prílohou č. 1 Organizačná 
štruktúra UNIZA a s prílohou č. 14 Organizačná štruktúra Univerzitného vedeckého parku 
UNIZA s účinnosťou od 01.07.2019. 

19. Dodatok č. 12 bol schválený AS UNIZA dňa 28. októbra 2019 s prílohou č. 1 Organizačná 
štruktúra UNIZA s účinnosťou od 01.11.2019, s prílohou č. 18 Organizačná štruktúra 
Stravovacieho zariadenia UNIZA s účinnosťou od 01.11.2019, s prílohou č. 20 Zoznam 
používaných skratiek organizačných útvarov UNIZA s účinnosťou od 01.11.2019 
a s prílohou č. 21 Prechodné a záverečné ustanovenia s účinnosťou od 01.11.2019. 

20. Dodatok č. 13 bol schválený AS UNIZA dňa 08.06.2020 s prílohou č. 2 Organizačná 
štruktúra útvarov riadených kvestorom s účinnosťou od 01.09.2020. 

21. Dodatok č. 14 bol schválený AS UNIZA dňa 30.11.2020 s prílohou č. 1 Organizačná 
štruktúra UNIZA s účinnosťou od 01.01.2021., s prílohou č. 20 Zoznam oficiálne 
používaných skratiek organizačných útvarov UNIZA s účinnosťou od 01.01.2021, 
s prílohou č. 21 Štruktúra pôsobnosti jednotlivých prorektorov UNIZA s účinnosťou od 
01.01.2021, s prílohou č. 14 Organizačná štruktúra Univerzitného vedeckého parku UNIZA 
s účinnosťou od 01.12.2020, s prílohou č. 15 Organizačná štruktúra Výskumného centra 
UNIZA s účinnosťou od 01.12.2020, s prílohou č. 2 Organizačná štruktúra útvarov 
riadených kvestorom s účinnosťou od 01.01.2021 a s prílohou č. 7 Organizačná štruktúra 
Výskumného ústavu vysokohorskej biológie s účinnosťou od 01.01.2021. 

22. Dodatok č. 15 bol schválený AS UNIZA dňa 22.02.2021 s prílohou č. 1 Organizačná  

štruktúra UNIZA s účinnosťou od 01.03.2021., s prílohou č. 13 Organizačná  

štruktúra Univerzitného vedeckého parku UNIZA s účinnosťou od 01.03.2021, s prílohou 
č. 20 Štruktúra pôsobnosti jednotlivých prorektorov UNIZA s účinnosťou od 01.03.2021, s 
prílohou č. 21 Štruktúra pôsobnosti koordinátora vedy a výskumu UNIZA s účinnosťou od 
01.03.2021. 

23. Dodatok č. 16 bol schválený AS UNIZA dňa 07.06.2021 s prílohou č. 1 Organizačná 
štruktúra UNIZA s účinnosťou od 01.09.2021, s prílohou č. 2 Organizačná štruktúra 
útvarov riadených kvestorom s účinnosťou od 01.09.2021, s prílohou č. 15 Organizačná 
štruktúra Ubytovacieho zariadenia Hliny V s účinnosťou od 01.09.2021, s prílohou č. 19 
Zoznam oficiálne používaných skratiek organizačných útvarov UNIZA s účinnosťou od 
01.09.2021, s prílohou č. 20 Štruktúra pôsobnosti jednotlivých prorektorov UNIZA s 
účinnosťou od 01.09.2021, s prílohou č. 22 Organizačná štruktúra Poradenského 
a kariérneho centra UNIZA s účinnosťou od 01.09.2021. 

24. Dodatok č. 17 bol schválený AS UNIZA dňa 04.10.2021 s prílohou č. 1 Organizačná 
štruktúra UNIZA s účinnosťou od 01.11.2021, s prílohou č. 4 Organizačná štruktúra 
Ústavu telesnej výchovy s účinnosťou od 01.11.2021, s prílohou č. 6 Organizačná 
štruktúra Výskumného ústavu vysokohorskej biológie s účinnosťou od 01.11.2021, 
s prílohou č. 9 Organizačná štruktúra Univerzitnej knižnice UNIZA s účinnosťou od 
01.11.2021, s prílohou č. 10 Organizačná štruktúra EDIS – vydavateľstva UNIZA s 
účinnosťou od 01.11.2021, s prílohou č. 12 Organizačná štruktúra eTwinning Slovensko 
s účinnosťou od 01.11.2021, s prílohou č. 19 Zoznam oficiálne používaných skratiek 
organizačných útvarov UNIZA s účinnosťou od 01.11.2021, s prílohou č. 20 Štruktúra 
pôsobnosti jednotlivých prorektorov UNIZA s účinnosťou od 01.11.2021. 

25. Dodatok č. 18 bol schválený AS UNIZA dňa 13.06.2022 s prílohou č. 2 Organizačná 
štruktúra útvarov riadených kvestorom s účinnosťou od 01.07.2022, s prílohou č. 4 
Organizačná štruktúra Ústavu telesnej výchovy s účinnosťou od 01.07.2022.  

26. Dodatok č. 19 bol schválený AS UNIZA dňa 26.09.2022 s prílohou č. 1 Organizačná 
štruktúra UNIZA účinnosťou od 01.10.2022, prílohou č. 2 Organizačná štruktúra útvarov 
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riadených kvestorom s účinnosťou od 01.10.2022, s prílohou č. 5 Organizačná štruktúra 
Ústavu celoživotného vzdelávania s účinnosťou od 01.10.2022, s prílohou č. 8 
Organizačná štruktúra Centra informačných a komunikačných technológií s účinnosťou 
od 01.10.2022, s prílohou č. 20 Štruktúra pôsobnosti jednotlivých prorektorov s účinnosťou 
od 01.10.2022. 

 
 

 
    prof. Ing. Ján Čelko, CSc. 
                      rektor 



 
Príloha č.1: Organizačná štruktúra UNIZA   
Účinnosť od 01.10.2022 
 
 

Fakulty

Fakulta  
prevádzky a 
ekonomiky 
dopravy a 

spojov

Strojnícka 
fakulta

Fakulta 
elektrotechniky 
a infomačných 

technológií

Stavebná 
fakulta

Fakulta 
bezpečnostnéh
o inžinierstva

Fakulta

riadenia a 
informatiky

Fakulta 
humanitných 

vied

Kancelária 
rektora  

Vedúci 
kancelárie 

rektora

T1

Asistent rektora 
pre organizačno 
- administratívne 

záležitosti    

T1

Asistent 
rektora           

pre právne 
poradenstvo a 

styk                   
s verejnosťou

T1/2

Vodič rektora  
T1

Referent 
krízového 
riadenia         

T1

Referent pre 
ochranu 

osobných 
údajov 

T1         

Právne 
oddelenie

Vedúci 
oddelenia 

T1

Právnik   
T1

Referent           
právneho 
oddelenia             

T1

Oddelenie 
personálnej 
a sociálnej 

práce

Vedúci 
oddelenia 

T1

Referent  
personálnej 
a sociálnej 

práce          
T4

Oddelenie 
kontroly a 

vnútorného 
auditu

Vedúci 
oddelenia 

T1

Referent 
kontroly a 

vnútorného 
auditu

T1

Kvestor

Kancelári
a kvestora

Asistent

Referent 
pre životné 
prostredie  
a BOZP

Referent 
požiarnej 
ochrany

Odbory a 
oddelenia

Odbor 
ekonomický

Oddelenie 
mzdového 
účtovníctva

Odbor 
hospodárskej 

správy

Oddelenie         
pre verejné 

obstarávanie

Prorektori

Prorektor                
pre vzdelávanie        

Oddelenie         
pre 

vzdelávanie

Vedúci 
oddelenia 

T1

Referent 
T7

Manažér 
kvality           

T1

Prorektor                
pre vedu a výskum                

Oddelenie 
pre vedu a 

výskum

Vedúci 
oddelenia 

T1

Referent 
T3

Oddelenie 
medzinárodných 

výskumných 
projektov - ERAdiate+

Vedúci 
oddelenia

T1

Výskumný 
zamestnanec

T8

Odborný 
zamestnanec

T2

Koordinátor vedy 
a výskumu 

UNIZA 

T1

Prorektor                        
pre medzinárodné 
vzťahy a marketing                     

Oddelenie                
pre 

medzinárodné 
vzťahy a 

marketing

Vedúci 
oddelenia 

T1

Referent 
T6

PR 
špecialista  

T1

Referent 
programu 

ERASMUS+ 
T1

Prorektor                
pre rozvoj            

Oddeleni
e pre 
rozvoj

Referent 
T1

Odbor 
prípravy     

a 
realizácie 
projektov

Vedúci 
odboru    

T1

Investičné 
oddelenie

Vedúci 
oddelenia 

T1

Referent 
T3

Projektové 
oddelenie

Vedúci 
oddelenia 

T1

Referent 
T6

Prorektor                
pre informačné 

systémy               

Oddelenie          
pre informačné 

systémy

Referent 
T2

Referent 
podateľne a 

registr. faktúrt 

T2

Referent archívu 
T2

Správca 
registratúry 

T1

Organizačno 
-správne 
oddelenie

Referent pre 
organizačnú činnosť             

T1

Vedeckovýskumn
é pracoviská

Ústav znaleckého 
výskumu a 
vzdelávania

Výskumný ústav 
vysokohorskej 

biológie

Ústav 
konkurencieschopnos

ti a inovácií

Výskumné centrumm 
UNIZA

Univerzitný vedecký 
park UNIZA

Vedeckoýskumné 
centrá UNIZA

Univerzitné 
pracoviská

Centrum 
informačných a 
komunikačných 

technológií

Univerzitná 
knižnica UNIZA

EDIS -
vydavateľstvo 

UNIZA

eTwinning 
Slovensko

Centrum pre 
popularizáciu 

vedy

Poradenské 
a kariérne 

centrum UNIZA

Pedagogické 
pracoviská

Ústav 
telesnej 
výchovy

Ústav 
celoživotného 
vzdelávania

Letecké 
výcvikové a 
vzdelávacie 

centrum

Účelové 
zariadenia

Stravovacie 
zariadenie 

UNIZA

Univerzitné 
stredisko 
Zuberec

Ubytovacie 
zariadenie 
Veľký Diel

Ubytovacie 
zariadenie 

Hliny V

Rektor 

 

• čná 
rada 

Tajomník  
Akreditačnej rady 

T1 

Akreditačná 

rada 

 



Príloha č.2: Organizačná štruktúra útvarov riadených kvestorom 
Účinnosť od 01.10.2022 
 
 

 

Kvestor 
T1

Odbor 
ekonomický

Vedúci 
odboru        

T1

Oddelenie 
účtovníctva

Vedúci 
oddelenia     

T1

Referent 
finančného 
účtovníctva 
T10+T1/2

Referent        
pre 

pohľadávky v 
obchodnom 

styku               
T2

Referent pre 
záväzky v 

obchodnom 
styku 

T3

Oddelenie 
rozpočtu a 

financovania

Vedúci 
oddelenia     

T1

Metodik 
rozpočtu a 

financovania              
T1

Referent 
rozpočtu a 

financovania 
T4

Analytik 
rozpočtu       

T1

Referent
pokladne

T1

Metodik           
pre dane                

T1

Metodik  pre 
účtovanie ŠF      

T1

Oddelenie 
mzdového 

účtovníctva

Vedúci 
oddelenia    

T1

Referent            
mzdového 
účtovníctva     

T5

Odbor 
hospodárskej 

správy

Vedúci odboru      
T1

Oddelenie 
správy a 

údržby budov

Vedúci 
oddelenia   

T1

Správca budov 
(ZA,PD)            

T2

Technik výťahov       
T1

Technik 
parkovacieho 

systému            
T1

Prevádzkový 
zamestnanec 

R15

Vrátnik            
R56 

Upratovačka   
R70

Prevádzkový 
technik

T1

Oddelenie 
autodopravy

Vedúci 
oddelenia    

T1

Vodič     
R4

Oddelenie 
energetiky

Vedúci 
oddelenia   

T1
Správca 

energetickej a 
informačnej 

sústavy              
T1

Samostatný              
technik 

energetiky          
T3

Samostatný              
odborný technik 

energetiky          
T1

Revízny technik             
T1

Dispečer 
energetickej 

sústavy              
T5

Prevádzkový 
technik 

energetiky         
R9

Administratívny 
referent

T1

Referát 
ekonomiky 

OHS
Referent 

ekonomiky 
OHS        T2

Referent 
prípravy a 
realizácie    

stavebnej údržby                   
T1

Oddelenie pre 
verejné 

obstarávanie

Vedúci 
oddelenia    

T1

Referent         
pre verejné 

obstarávanie  
T6

Administratívny 
referent              

T1

Kancelária 
kvestora

Asistent       
T1

Referent pre životné 
prostredie a BOZP         

T2

Referent 
požiarnej 
ochrany      

T1

Referent ekonomiky  
T1 



Príloha č.3: Organizačná štruktúra Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania 
Účinnosť od 1.5.2018 
 
 

 

Riaditeľ                                    
Ústavu znaleckého výskumu         

a vzdelávania                                     
T1

Sekcia vzdelávania

Vedúci sekcie               
vysokoškolský učiteľ             

odborný asistent                
zástupca riaditeľa                   

T1

Vysokoškolský učiteľ        
docent                                     

T2

Vysokoškolský učiteľ      
odborný asistent                     

T2

Sekcia výskumu

Vedúci sekcie             
výskumný pracovník                     

T1

Výskumný pracovník               
T7

Sekretárka                       
T1

Vysokoškolský učiteľ  
profesor                          

T1



Príloha č.4: Organizačná štruktúra Ústavu telesnej výchovy 
Účinnosť od 01.07.2022 
 

 

Riaditeľ 

Ústavu telesnej výchovy

T1

Vysokoškolský učiteľ lektor 
zástupca riaditeľa

T1

Vysokoškolský učiteľ lektor

T12

Správca atletického štadióna 

T1

Odborný garant
atletického štadióna

T1

Sekretárka

T1



  Príloha č.5: Organizačná štruktúra Ústavu celoživotného vzdelávania 
             Účinnosť od 01.10.2022 
 
 

 

Riaditeľ                     

Ústavu celoživotného 
vzdelávania                     

T1

Sekcia cudzích 
jazykov

Vedúci sekcie 
vysokoškolský učiteľ 

odborný asistent              
T1

Vysokoškolský učiteľ
odborný asistent

T3

Vysokoškolský učiteľ
asistent

T8

Vysokoškolský učiteľ
lektor
T14

Sekcia              
pre ďalšie 

vzdelávanie

Vedúci sekcie           
T1

Koordinátor 
Univerzitnej školy 

jazykov               
T1

Koordinátor 
Autorizovaného 

Cambridge ESOL 
Centra                 

T1

Administrátor 
Autorizovaného 

Cambridge ESOL 
Centra                

T1

Koordinátor   
Univerzity tretieho 

veku                          
T3 Koordinátor 

programov 
ďalšieho 

vzdelávania          
T1

Finančný manažér            
T1

Administratívny 
pracovník                  

T1

Vysokoškolský učiteľ 
asistent                     

T1



Príloha č.6: Organizačná štruktúra Výskumného ústavu vysokohorskej biológie 
Účinnosť od 01.11.2021 
 
 

 

Riaditeľ               
Výskumného ústavu 

vysokohorskej biológie        
T1

Oddelenie 
molekulovej 

ekológie

Vedúci oddelenia 
T1

Vysokoškolský 
učiteľ docent                 

T1

Technický zamestnanec v 
laboratóriu

T1

Výskumný 
pracovník - projekt 

T1

Výskumný 
pracovník            

T1

Oddelenie 
mikrobiológie a 

botaniky

Vedúci oddelenia 
T1

Vysokoškolský 
učiteľ docent                 

T1

Výskumný 
pracovník         

T2

Oddelenie 
aplikovanej 

zoológie

Vedúci oddelenia 
T1

Vysokoškolský učiteľ 
profesor                 

T1

Vysokoškolský učiteľ 
profesor                    

T1

Výskumný pracovník 
T3

Výskumný   
pracovník - projekt 

T1

Bioinformatik 
výskumný pracovník 

T1

Vysokoškolský 
učiteľ docent                 

T1

Údržbár           
R1

Upratovačka    
R1

Sekretárka       
T1

Administratívny 
pracovník         

T1



Príloha č.7: Organizačná štruktúra Leteckého výcvikového a vzdelávacieho centra  
Účinnosť od 01.11.2016 
 
 

 

 

Letecké výcvikové a vzdelávacie 
centrum 

Riaditeľ LVVC / Zodpovedný vedúci (AM) 
Vysokoškolský  učiteľ  T1 

CFI 

Vedúci 
inštruktor 
letového 

výcviku  T1 

Technik zachovania letovej 

spôsobilosti T2 

 
 

Administrátor T2 

  
Hodnotiaci, Skúšajúci 

 

Žiadatelia o preskúšanie  
 

 

Oddelenie schválenej výcvikovej organizácie 
(Letový výcvik) 

Vedúci  oddelenia HT T1 

 
 

Oddelenie organizácie 
údržby 

Vedúci oddelenia T1 

 
 

Oddelenie organizácie 
zachovania letovej 

spôsobilosti 
Vedúci oddelenia   T1 

Oddelenie organizácie na 
preskúšanie jazykovej 

spôsobilosti                    
Vedúci oddelenia 

Zástupca riaditeľa T1 

CTKI 
Vedúci inštruktor 

teoretického 
výcviku  

Vysokoškolský učiteľ 

Oddelenie riadenia zhody (CMS) a 
systému kvality  

 Manažér zhody (CM) T1 
Manažér kvality (QM) T1 

 

Výcvik 
posádok 

Vedúci 
 

T1 

Oddelenie organizácie na 
vykonanie leteckých prác  

Vedúci oddelenia  T1 
 

 

Člen posádky lietadiel   T4 
Letecký personál  

Legenda: 

Funkčná väzba 
 
Väzba riadenia zhody 
Oblasť sledovania zhody 
 
Väzba riadenia bezpečnosti 
Oblasť riadenia bezpečnosti 

Oddelenie riadenia bezpečnosti 
(SMS) 

Manažér riadenia bezpečnosti (SM)   
T1 

SK.ATO.01 SK.MF.006 SK.MG.025 TSP001/2011 SK/052 

Sklad 
 

Skladník 

R1 

Letová 
prevádzka 

Vedúci  
 

T1 

Technik údržby (TÚL) R4 

 
 

Bufet 

Predavač a 

výdajca stravy R1 

 
 

STDM 
Vedúci 

prevádzk
y STD    

T1 

Inštruktor  T4  
Piloti, Študenti vo výcviku 

 



Príloha č.8: Organizačná štruktúra Centra informačných a komunikačných technológií 
Účinnosť od 01.10.2022 
 

 

Riaditeľ                           
Centra informačných a 

komunikačných technológií                     
T1

Oddelenie vzdelávacích  
a informačných systémov

Vedúci oddelenia          
T1

Programátor analytik IS          
T6

Špecialista prevádzky IS

T3

Oddelenie výpočtových 
systémov a 

komunikačných 
technológií

Vedúci oddelenia          
T1

Administrátor VS a KT                         
T4

Technik IKT

T2

Oddelenie podpory 
používateľov a 

multimediálnych 
technológií

Vedúci oddelenia           
T1

Špecialista podpory IKT

T5

Multimediálny špecialista                        
T4

Asistent riaditeľa           
T1

Referent majetkovej 
evidencie                       

T1



Príloha č.9: Organizačná štruktúra Univerzitnej knižnice UNIZA 
Účinnosť od 1.11.2021 
 

 

 

Riaditeľ                  
Univerzitnej knižnice 

UNIZA

T1

Oddelenie  tvorby fondov a informačných 
zdrojov

Oddelenie služieb a používateľskej 
podpory

Vedúci oddelenia       

T1 

Referent         

T8

Referent

T1

 
Vedúci oddelenia 

T1 

 Referent 
T7 



Príloha č.10: Organizačná štruktúra EDIS – vydavateľstvo UNIZA 
Účinnosť od 01.11.2021 
 
 

 

Riaditeľ  EDIS -
vydavateľstva UNIZA                                  

T1

Redakcia

Vedúci redakcie

T1

Redaktor             
T3

Technický redaktor              
T3

Výroba

Vedúci výroby 
zástupca riaditeľa         

T1

Tlačiar                
T2

Tlačiar Fotograf             
T1

Kniháreň

Vedúci  knihárne         
T1

Knihár     

T4

Predaj

Vedúci predaja 

T1

Kopírant         

T1

Referent predaja           
T3

Ekonóm              
T1



Príloha č.11: Organizačná štruktúra Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií  
Účinnosť od 01.05.2018 
 
 

 

Riaditeľ                   
Ústavu 

konkurencieschopnosti  
a inovácií                      

T1

Oddelenie AMONAS

Vedúci oddelenia 
AMONAS                       

T1

Výskumný pracovník     
T6

Oddelenie ZIMS

Vedúci oddelenia       
ZIMS                             

T1

Výskumný pracovník     
T6

Oddelenie BIONIN

Vedúci oddelenia  
BIONIN                         

T1

Výskumný pracovník    
T6

Oddelenie SOFTING

Vedúci oddelenia 
SOFTING                      

T1

Výskumný pracovník
T1

Oddelenie MANPRO

Vedúci oddelenia 
MANPRO                      

T1

Manažér projektov         
T6

Administratívny pracovník 
T1

Zástupca riaditeľa         
T1



Príloha č.12: Organizačná štruktúra eTwinning Slovensko 
Účinnosť od 01.11.2021 
 
 

 

Koordinátor eTwinning                              
T1

IT špecialista

T1

Projektový špecialista

T2

Finančný manažér                                               
T1



 Príloha č.13: Organizačná štruktúra Univerzitného vedeckého parku UNIZA 
        Účinnosť od 01.03.2021 
 
 
 

 

Riaditeľ              
Univerzitného vedeckého 

parku UNIZA                          
T1

Divízia výskumu 
inteligentných 
dopravných 
systémov 

Koordinátor 
výskumu      

T1

Výskumný 
zamestnanec 

T6

Odborný 
zamestnanec

T2 

Divízia výskumu 
inteligentných 

výrobných 
systémov

Koordinátor 
výskumu     

T1

Výskumný 
zamestnanec 

T2

Odborný 
zamestnanec

T1 

Divízia výskumu 
progresívnych 
materiálov a 
technológií

Výskumný 
zamestnanec 

T1

Odborný 
zamestnanec 

T1

Koordinátor úlohy 
výskumu a vývoja  

T6

Divízia výskumu 
informačno-

komunikačných 
technológií 

Koordinátor 
výskumu     

T1

Výskumný 
zamestnanec 

T19

Odborný 
zamestnanec

T8 

Centrum       

pre transfer 
technológií

Koordinátor 
výskumu      

T1

Inkubátor  

UVP UNIZA

Výskumný 
zamestnanec 

T2

Výskumný 
zamestnanec 

T2

Koordinátor 
technologických 

úloh                

T1

Výskumný 
zamestnanec 

T1

Odborný 
zamestnanec 

T4

Tajomník       

T1

Koordinátor 
výskumných úloh 

UVP UNIZA          

T1

Právnik                

T1

Administratívne        a 
projektové centrum 

Vedúci 
administratívneho a 
projektového centra        

T1

Projektové 
centrum

Odborný 
zamestnanec     

T2

Referent 
finančného a 
projektového 

riadenia        

T2

Administratívny 
zamestnanec 

T2

Asistentka riaditeľa            
T1



Príloha č.14: Organizačná štruktúra Výskumného centra UNIZA 
Účinnosť od 01.12.2020 
 

 

 

Riaditeľ 
Výskumného 
centra UNIZA                    

T1

Divízia výskumu 
dopravnej 

infraštruktúry

Vedúci divízie výskumu 
dopravnej infraštruktúry             

T1

Výskumný 
zamestnanec        

T12

Odborný 
zamestnanec       

T2

Koordinátor úlohy 
výskumu a vývoja 

T8

Divízia výskumu 
materiálov pre 

dopravu

Vedúci divízie výskumu 
materiálov pre dopravu               

T1

Výskumný 
zamestnanec       

T21

Odborný 
zamestnanec       

T1

Koordinátor úlohy 
výskumu a vývoja 

T7

Divízia výskumu 
inteligentných budov a 
obnoviteľných zdrojov 

energií

Vedúci divízie výskumu 
intel. budov a obnov. 

zdrojov energií                    
T1

Výskumný 
zamestnanec       

T16

Odborný 
zamestnanec        

T1

Koordinátor úlohy 
výskumu a vývoja 

T7

Regionálne 
centrum

Vedúci       
regionálneho centra                         

T1

Odborný 
zamestnanec        

T1 

Inkubátor

Vedúci                 
inkubátora                 

T1

Odborný 
zamestnanec       

T1

Tajomník              
T1

Referent 
ekonomiky           

T1

Koordinátor úlohy 
výskumu a vývoja 

T2

Asistent riaditeľa  
T1



Príloha č.15: Organizačná štruktúra Ubytovacieho zariadenia Hliny V 
Účinnosť od 01.09.2021 
 
 

 

Riaditeľ             
Ubytovacieho zariadenia 

Hliny V                               
T1

Technický zamestnanec              
T3

Prevádzkový zamestnanec      
R50



Príloha č.16: Organizačná štruktúra Ubytovacieho zariadenia Veľký Diel 
Účinnosť od 01.07.2018 
 
 

 

Riaditeľ             

Ubytovacieho zariadenia 

Veľký Diel                               

T1

Technický zamestnanec                           

T3 

Prevádzkový zamestnanec      

R51



Príloha č.17: Organizačná štruktúra Stravovacieho zariadenia UNIZA 
Účinnosť od 01.11.2019 
 
 

Riaditeľ                                   
Stravovacieho zariadenia                 

UNIZA                                   
T1

Technický zamestnanec                                                                
T6

Prevádzkový zamestnanec                                                 
R61



Príloha č.18: Organizačná štruktúra Univerzitného strediska Zuberec 
Účinnosť od 01.11.2016 
 
 
 

Správca                                     
Univerzitného strediska Zuberec                                         

T1

Prevádzkový zamestnanec                                                                
R1

Kuchár                                                 
R2



Príloha č.19: Zoznam používaných skratiek organizačných útvarov UNIZA 

Účinnosť od 01.11.2021 

 

  

Fakulty: 

FPEDAS  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 
SjF   Strojnícka fakulta 
FEIT   Fakulta elektrotechniky a informačných technológií 
SvF   Stavebná fakulta 
FBI   Fakulta bezpečnostného inžinierstva 
FRI   Fakulta riadenia a informatiky 
FHV   Fakulta humanitných vied 

Mimofakultné súčasti univerzity: 

CeIKT   Centrum informačných a komunikačných technológií  
EDIS   EDIS – vydavateľstvo UNIZA 
LVVC   Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum UNIZA 
eTwinning eTwinning Slovensko 
UK   Univerzitná knižnica UNIZA 
UKaI   Ústav konkurencieschopnosti a inovácií UNIZA 
ÚCV   Ústav celoživotného vzdelávania UNIZA 
USZ   Univerzitné stredisko Zuberec 
ÚTV   Ústav telesnej výchovy UNIZA 
UVP  UNIZA  Univerzitný vedecký park UNIZA 
ÚZVV   Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania UNIZA 
UZVD   Ubytovacie zariadenie Veľký Diel 
UZH   Ubytovacie zariadenie Hliny V 
VC UNIZA  Výskumné centrum UNIZA 
VÚVB   Výskumný ústav vysokohorskej biológie UNIZA 
SZ    Stravovacie zariadenie UNIZA 

UCeVaV UNIZA Univerzitné centrum vedy a výskumu UNIZA 
MMC   Multimediálne centrum 
DPPD              Detašované pracovisko Prievidza 
LMIAS         Inštitút Aurela Stodolu (Vzdelávacie a vedecko-výskumné pracovisko FEIT) 

PKC UNIZA Poradenské a kariérne centrum UNIZA 

Rektorátne útvary: 

KR   Kancelária rektora 
OPaSP   Oddelenie personálnej a sociálnej práce 
PO   Právne oddelenie 
OKaVA   Oddelenie kontroly a vnútorného  auditu 
OPaRP   Odbor prípravy a realizácie projektov 
PRO   Projektové oddelenie 
IO    Investičné oddelenie 
OVaV   Oddelenie pre vedu a výskum 
OV   Oddelenie pre vzdelávanie 
OMVaM   Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing 
OMVP-ERA Oddelenie medzinárodných projektov ERAdiate+ 
OIS   Oddelenie pre informačné systémy 
OSO   Organizačno-správne oddelenie 
OE   Odbor ekonomický 
OU   Oddelenie účtovníctva 
ORaF   Oddelenie rozpočtu a financovania 
OR   Oddelenie pre rozvoj 
KK   Kancelária kvestora 
OVO   Oddelenie pre verejné obstarávanie 
OMU   Oddelenie mzdového účtovníctva 
OHS   Odbor hospodárskej správy 
OEN   Oddelenie energetiky 
OSaUB   Oddelenie správy a údržby budov 
OA   Oddelenie autodopravy 



Príloha č.20: Štruktúra pôsobnosti jednotlivých prorektorov UNIZA 
Účinnosť od 01.10.2022 
 
 

 

Rektor

Prorektor                           
pre vzdelávanie

Oddelenie            
pre vzdelávanie

Pedagogické 
pracoviská

Ústav telesnej 
výchovy

Ústav 
celoživotného 
vzdelávania

Letecké 
výcvikové   a 
vzdelávacie 

centrum

Ubytovacie 
zariadenia

Ubytovacie 
zariadenie        
Veľký diel

Ubytovacie 
zariadenie         

Hliny V

EDIS -
vydavateľstvo 

UNIZA

manažérstvo 
kvality

študentské 
organizácie

Poradenské 
a kariérne 

centrum UNIZA

Prorektor                           
pre vedu a 

výskum

Oddelenie                
pre vedu a 

výskum

Oddelenie 
medzinárodných 

výskumných 
projektov 

ERAdiate+

Vedeckovýskumné 
pracoviská

Ústav 
znaleckého 
výskumu a 
vzdelávania

Univerzitný 
vedecký park 

UNIZA

Výskumné 
centrum UNIZA

Výskumný ústav 
vysokohorskej 

biológie

Ústav   
konkurencieschopnosti   

a inovácií

Vedeckovýskumné 
centrá UNIZA

Centrá     
excelentnosti

Kompetenčné           
centrá

Centrá     
aplikovaného 

výskumu

ďalšie 
vedeckovýskumné 
ústavy na UNIZA

Koordinátor vedy 
a výskumu 

UNIZA

Prorektor                             
pre medzinárodné 
vzťahy a marketing

Oddelenie pre 
medzinárodné 

vzťahy a marketing

eTwinning 
Slovensko

Centrum pre 
popularizáciu 

vedy

Prorektor                           
pre rozvoj

Oddelenie                
pre rozvoj

Odbor prípravy a 
realizácie 
projektov

Investičné 
oddelenie

Projektové 
oddelenie

Prorektor                                  
pre informačné                   

systémy

Oddelenie                
pre informačné 

systémy

Organizačno-
správne 

oddelenie

Centrum 
informačných a 
komunikačných 

technológií

Univerzitná 
knižnica UNIZA

referent pre 
ochranu 

osobných údajov



Príloha č.22: Organizačná štruktúra Poradenského a kariérneho centra UNIZA 
Účinnosť od 01.09.2021 
 
 

 

Poradenské a kariérne 
centrum UNIZA

Kariérový poradca
T1

Psychologický poradca                 
T1


