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Rokovací poriadok Rady  
Univerzity Komenského v Bratislave, Vedeckého parku  

 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
(1) Riaditeľ Univerzity Komenského v Bratislave, Vedeckého parku (ďalej len „VP UK“) v postavení 

samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydáva 
v súlade s čl. 6 ods. 7 Organizačného poriadku VP UK tento Rokovací poriadok Rady VP UK (ďalej 
len „Rokovací poriadok“), ktorým sa upravuje spôsob ustanovenia a pôsobnosť Rady VP UK, 
prípravu a zvolávanie zasadnutí Rady VP UK, priebeh rokovania Rady VP UK, spôsob 
prijímania uznesení Rady VP UK, organizačno-technické zabezpečenie činnosti Rady VP UK, 
ako aj ďalšie podrobnosti organizácie a činnosti Rady VP UK.   
 

(2) Tento Rokovací poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov VP UK, členov Rady VP UK a pre 
rektora UK v rozsahu článkov 3, 4, 5 a 13 tohto Rokovacieho poriadku. Na účely tejto smernice sa 
pod pojmom zamestnanec rozumie riaditeľ  VP UK, zamestnanec VP UK, ktorý vykonáva prácu pre 
VP UK na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru.  

 
Článok 2 

Rada VP UK, jej poslanie a právomoci 
 

(1) Rada VP UK je kolektívnym orgánom VP UK1.  
 

(2) Poslaním Rady VP UK je2 najmä strategické stanovenie smeru a rozvoja činnosti VP UK 
v nadväznosti na trendy vývoja v oblasti odborného záujmu VP UK, formulovanie strednodobých 
a dlhodobých cieľov a rozhodovanie o návrhoch v zásadných veciach súvisiacich s činnosťou VP UK.  

 
(3) V rámci svojich právomocí Rada VP UK3 najmä:  

a) schvaľuje pre daný kalendárny rok návrh výšky a štruktúry rozpočtu VP UK,  
b) schvaľuje návrh zmeny organizačného poriadku a organizačnej štruktúry VP UK,  
c) schvaľuje návrh ročného, strednodobého a dlhodobého plánu aktivít VP UK,  
d) schvaľuje návrhy správy o činnosti a výročné správy o hospodárení VP UK za kalendárny rok,  
e) schvaľuje návrhy pravidiel personálnej politiky VP UK,  
f) odporúča kandidátov na pozície vedúcich výskumných oddelení,  
g) vyslovuje sa k spôsobu nakladania s výsledkami činnosti VP UK,  
h) formuluje odporúčania v záležitostiach nakladania s právami duševného vlastníctva UK, ktoré 

ochraňuje a spravuje VP UK,  
i) analyzuje úroveň, rozsah a výsledky spolupráce s partnerskými vedecko–výskumnými 

inštitúciami a s priemyslovými partnermi.  
 

 
 

 
1 Čl. 6 ods. 1 prvá veta Organizačného poriadku VP UK. 
2 Čl. 6 ods. 1 druhá veta Organizačného poriadku VP UK. 
3 Čl. 6 ods. 2 Organizačného poriadku VP UK. 
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Článok 3 

Členovia Rady VP UK 
 

(1) Rada VP UK má sedem členov4.  
 

(2) Predsedom Rady VP UK je riaditeľ  VP UK5. Predsedu Rady VP UK vymenúva rektor UK a to priamo 
vymenovaním do funkcie riaditeľa VP UK. Riaditeľa VP UK do funkcie vymenúva a odvoláva rektor 
UK6. Funkčné obdobie predsedu Rady VP UK je viazané na obdobie výkonu funkcie riaditeľa 
VP UK.  

 
(3) Funkčné obdobie členov Rady VP UK (okrem predsedu Rady VP UK podľa ods. 2 tohto čl.) je 

trojročné. Členov Rady VP UK vymenúva a odvoláva rektor UK7.  
 

(4) Členov Rady VP UK rektor UK vymenúva na základe návrhu predsedu Rady VP UK. Predseda Rady 
VP UK návrh kandidáta na člena Rady VP UK (vzor na konci tohto Rokovacieho poriadku) 
predkladá rektorovi UK na schválenie a vymenovanie a to minimálne 10 pracovných dní pred 
navrhovaným začiatkom funkčného obdobia člena Rady VP UK.  

 
(5) Predseda Rady VP UK alebo ním poverená osoba vedie evidenciu ohľadom členov Rady VP UK a to 

najmä o: ich mene, dátume začiatku (prip. konca) funkčného obdobia, korešpondenčnej adrese, 
kontaktnom tel. čísle a kontaktnej e-mailovej adrese.  

 
(6) Člen Rady VP UK je povinný bezodkladne Predsedovi Rady VP UK nahlasovať zmenu svojich 

kontaktných údajov a to najmä v záujme flexibilnej komunikácie s predsedom Rady VP UK 
a flexibilného zvolávania zasadnutí Rady VP UK. 

 
(7) Členstvo v Rade VP UK zaniká: 

a) ukončením výkonu funkcie riaditeľa VP UK (v prípade predsedu Rady VP UK) podľa čl. 3 ods. 2 
tohto Rokovacieho poriadku, 

b) uplynutím funkčného obdobia (v prípade iného člena Rady VP UK ako jej predsedu) podľa čl. 3 
ods. 3 tohto Rokovacieho poriadku, 

c) vzdaním sa funkcie člena Rady VP UK podľa prvej vety čl. 5 ods. 4 tohto Rokovacieho 
poriadku.  

 
Článok 4 

Predseda Rady VP UK 
 

(1) Predseda Rady VP UK je orgánom Rady VP UK, ktorý najmä:  
a) zastupuje Radu VP UK navonok, predovšetkým v styku s inými orgánmi alebo organizačnými 

útvarmi UK, orgánmi akademickej samosprávy iných vysokých škôl, reprezentáciami vysokých 
škôl a ďalšími inštitúciami,  

b) zvoláva a vedie zasadnutia Rady VP UK (ak zvolaním a/alebo vedením zasadnutí nepoveril inú 
osobu),   

c) podpisuje uznesenia Rady VP UK a zápisnice zo zasadnutí Rady VP UK, a to aj vtedy ak 
zasadnutie Rady VP UK viedla ním poverená osoba,  

d) riadi administratívne a organizačno-technické záležitosti Rady VP UK,  
e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poveril rektor UK alebo Rada VP UK ako kolektívny orgán. 
 

 
4 Čl. 6 ods. 3 prvá veta Organizačného poriadku VP UK. 
5 Čl. 6 ods. 3 druhá veta Organizačného poriadku VP UK. 
6 Čl. 5 ods. 2 Organizačného poriadku VP UK. 
7 Čl. 6 ods. 3 štvrtá veta Organizačného poriadku VP UK. 
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(2) Predsedu Rady VP UK v plnení jeho úloh vymenovaných v ods. 1 tohto čl. (okrem zvolávania 
a vedenia zasadnutí Rady UV UK) môže zastupovať iný člen Rady VP UK a to len v rozsahu 
písomného poverenia predsedu Rady VP UK.  

 
 

Článok 5 
Práva a povinnosti členov Rady VP UK 

 
(1) Rada VP UK a jej členovia zodpovedajú za svoju činnosť rektorovi UK. Pri výkone svojej funkcie sú 

členovia Rady VP UK viazaní len svojím svedomím, všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
vnútornými predpismi UK a vnútornými predpismi VP UK a týmto Rokovacím poriadkom. Pri 
výkone svojej funkcie členovia Rady VP UK dbajú na záujmy UK a jej súčastí.  
 

(2) Členstvo v Rade je čestné a nezastupiteľné8.  
 

(3) K základným právam člena Rady VP UK patria najmä:  
a) právo predkladať návrhy na rokovanie Rady VP UK, ako aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 

k návrhom materiálov prerokovávaných Radou VP UK,  
b) právo vyjadrovať sa k všetkým otázkam a materiálom, o ktorých Rada VP UK rokuje,  
c) právo klásť otázky a žiadať na zasadnutiach Rady VP UK vysvetlenia od predsedu Rady VP UK 

a iných členov Rady VP UK vo veciach podliehajúcich ich právomoci,  
d) právo vzdať sa funkcie člena Rady VP UK.  

 
(4) Člen Rady VP UK sa môže vzdať funkcie člena Rady VP UK písomným vyhlásením adresovaným 

predsedovi Rady VP UK. Predseda Rady VP UK o tejto skutočnosti bezodkladne informuje rektora 
UK a súčasne rektorovi UK predkladá na schválenie a vymenovanie návrh kandidáta na člena Rady 
VP UK podľa čl. 3 ods. 4 tohto Rokovacieho poriadku.  
 

(5) Základnou povinnosťou člena Rady VP UK je zúčastňovať sa na práci a zasadnutiach Rady VP UK. 
Ak sa člen Rady VP UK nemôže zúčastniť na zasadnutí Rady VP UK, alebo zasadnutie Rady VP UK 
predčasne opustí, je povinný o tom bezodkladne informovať predsedu Rady VP UK.  

 
 

Článok 6 
Zasadnutia Rady VP UK 

 
(1) Zasadnutia Rady VP UK zvoláva jej predseda podľa potreby, a to najmenej jedenkrát za rok9. Na 

základe žiadosti min. troch členov Rady VP UK o zvolanie zasadnutia Rady VP UK predseda Rady 
VP UK zvolá zasadnutie Rady VP UK najneskôr do 20 pracovných dní od prijatia žiadosti.  
 

(2) Prípravu zasadnutí Rady VP UK zabezpečuje predseda Rady VP UK.  
 

(3) Pozvánku na zasadnutie Rady VP UK (s určením dňa, hodiny a miesta, s návrhom programu 
a jednotlivými materiálmi) v elektronickej podobe zasiela Predseda Rady VP UK alebo v mene 
predsedu Rady VP UK ním poverená osoba minimálne 10 pracovných dní vopred. Predseda Rady 
VP UK alebo ním poverená osoba si po zaslaní pozvánky elektronicky e-mailom alebo telefonicky 
vyžiada stanovisko člena Rady ohľadom jeho účasti na zasadnutí Rady VP UK.  

 
(4) Členovia Rady VP UK môžu navrhovať zaradenie ďalších materiálov do programu zasadnutia Rady 

VP UK a to najneskôr v lehote do 5 pracovných dní pred konaním zasadnutia a to elektronickým 
zaslaním materiálov všetkým členom Rady VP UK. O zaradení ďalších materiálov do programu 
zasadnutia Rady VP UK rozhoduje Rada VP UK na začiatku svojho zasadnutia uznesením.  

 
8 Čl. 6 ods. 4 Organizačného poriadku VP UK. 
9 Čl. 6 ods. 5 prvá veta Organizačného poriadku VP UK. 
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(5) Zasadnutia Rady VP UK sa zúčastňujú jej členovia a iné osoby prizvané na zasadnutie Rady VP UK 

jej predsedom. Svoju účasť na zasadnutí potvrdzujú svojim podpisom na prezenčnej listine.  
 

(6) Zasadnutia Rady VP UK vedie jej predseda alebo ním poverený člen Rady VP UK (ďalej len 
„predsedajúci“). Predsedajúci rozhoduje o poradí jednotlivých bodov programu zasadnutia 
a o podrobnostiach spôsobu hlasovania.  

 
(7) Zápisnicu zo zasadnutia Rady VP UK do 10 pracovných dní od zasadnutia vyhotovuje 

a elektronicky rozpošle členom Rady VP UK predseda Rady VP UK alebo ním poverená osoba, 
ktorá bola prítomná na zasadnutí. 

 
(8) Rada VP UK sa ako kolektívny orgán vyjadruje k otázkam, ktoré sú predložené jej členom.  

 
(9) Rada VP UK je na zasadnutí schopná uznášať sa, ak je prítomná minimálne dvojtretinová väčšina 

jej členov10. Na platnosť uznesenia Rady VP UK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 
členov Rady VP UK11. 

 
Článok 7 

Materiály na zasadnutie Rady VP UK 
 

(1) Materiály na zasadnutie Rady VP UK (ďalej len „materiál“) sa predkladajú v elektronickej forme.  
 

(2) Materiál na zasadnutie Rady VP UK ako navrhovateľ predkladá:  
a) predseda Rady VP UK a to jeho elektronickým zaslaním všetkým členom Rady VP UK spolu 

s pozvánkou na zasadnutie Rady VP UK podľa čl. 6 ods. 3 tohto Rokovacieho poriadku,  
b) člen Rady VP UK a to jeho elektronickým zaslaním všetkým členom Rady VP UK podľa čl. 6 

ods. 4 tohto Rokovacieho poriadku, 
 

(3) Materiál musí obsahovať predkladaný návrh, návrh na uznesenie (ak navrhovateľ žiada prijať 
uznesenie) a ak je to nevyhnutné aj ďalšie listiny súvisiace alebo obsahovo dopĺňajúce predkladaný 
návrh. Materiál musí byť spracovaný prehľadne, zrozumiteľne a vecne správne. Predkladateľ 
materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
a vnútornými predpismi UK a VP UK.   
 

(4) Ak materiál neobsahuje všetky povinné obsahové a formálne náležitosti podľa predchádzajúceho 
ods. tohto čl. predseda Rady VP UK o tom upovedomí navrhovateľa a požiada ho, aby materiál:  
a) v určenej lehote doplnil a/alebo upravil alebo 
b) doplnený a/alebo upravený materiál predložil na iné zasadnutie Rady VP UK.  

 
 

Článok 8 
Otvorenie zasadnutia Rady VP UK a schválenie programu 

 
(1) Zasadnutie Rady VP UK možno otvoriť, ak je na zasadnutí podľa prezenčnej listiny prítomná 

minimálne dvojtretinová väčšina jej členov.   
 
(2) Ak členovia Rady VP UK do návrhu programu zasadnutia podľa čl. 6 ods. 4 navrhli zaradenie ďalších 

materiálov, o ich zaradení do programu zasadnutia Rady VP UK rozhoduje Rada VP UK na začiatku 
svojho zasadnutia uznesením, čím súčasne dochádza k schváleniu programu zasadnutia.  

 

 
10 Čl. 6 ods. 5 tretia veta Organizačného poriadku VP UK. 
11 Čl. 6 ods. 5 posledná veta Organizačného poriadku VP UK. 
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(3) AK členovia Rady VP UK svoje právo navrhovať zaradenie ďalších materiálov do programu 
zasadnutia Rady VP UK podľa čl. 6 ods. 4 nevyužili, programu zasadnutia je v zmysle návrhu 
programu zasadnutia, ktorý v rámci pozvánky predložil predseda Rady VP UK. V tomto prípade 
program zasadnutia Rada VP UK neschvaľuje.  

 
 

Článok 9 
Priebeh rokovania 

 
(1) Jednotlivé body programu zasadnutia sa prerokúvajú na základe predložených materiálov.   

 
(2) Predkladateľ v úvodnom vystúpení predložený materiál uvedie, zdôvodní jeho obsah a predloží 

návrh uznesenia. Predsedajúci následne k materiálu otvorí rozpravu.  
 

(3) V rozprave udeľuje slovo predsedajúci a to spravidla v takom poradí, v akom sa do rozpravy 
prihlásili jednotliví rečníci. Predkladateľ má v rozprave právo vystúpiť kedykoľvek o to požiada. 
Vystúpenie rečníka v rozprave je vecné a stručné. Predsedajúci môže v nevyhnutných prípadoch ad 
hoc rozhodnúť o maximálnej dĺžke rečníckej doby a o počte vystúpení jedného rečníka v tej istej 
veci. V rozprave môžu rečníci predkladať aj pozmeňujúce a/alebo doplňujúce návrhy materiálu. 
O všetkých pozmeňujúcich a/alebo doplňujúcich návrhoch jednotlivo rozhoduje Rada VP UK pri 
schvaľovaní materiálu v podobe uznesenia. Po skončení rozpravy má predkladateľ právo na 
záverečné slovo, v ktorom sa môže stručne vyjadriť k priebehu rozpravy a k podaným 
pozmeňujúcim a/alebo doplňujúcim návrhom.  

 
(4) Predkladateľ môže svoj návrh vziať kedykoľvek späť a to až do momentu, keď predsedajúci dá 

o návrhu hlasovať.  
 

(5) O spôsobe hlasovania rozhoduje predsedajúci. Hlasovanie je verejné alebo tajné.  
 

(6) Pri verejnom hlasovaní sa hlasuje zdvihnutím ruky. Výsledok verejného hlasovania vyhlasuje 
predsedajúci a to tak, že oznámi počet hlasov odovzdaných za návrh, proti návrhu a počet hlasov 
členov Rady VP UK, ktorí sa hlasovania zdržali, súčasne oznámi to, či bol predložený návrh 
schválený alebo nebol schválený. 

 
(7) Pri tajnom hlasovaní sa hlasuje pomocou hlasovacích lístkov, ktoré sa vhadzujú do hlasovacej 

schránky. Pri tajnom hlasovaní sa za počet prítomných členov Rady VP UK považuje počet 
odovzdaných hlasovacích lístkov (bez ohľadu na ich platnú úpravu). Výsledok tajného hlasovania 
na základe spočítania odovzdaných hlasovacích lístkov priamo počas rokovania vyhlasuje 
predsedajúci obdobne ako pri verejnom hlasovaní. 

 
(8) V prípade prijatia návrhu s pozmeňujúcim a/alebo doplňujúcim návrhom, návrh na uznesenie 

predkladá predsedajúci v spolupráci s predkladateľom.  
 

 
Článok 10 

Hlasovanie spôsobom per-rollam 
 

(1) V neodkladných a odôvodnených prípadoch môže predseda Rady VP UK požiadať členov Rady VP 
UK o prijatie uznesenia mimo zasadnutia Rady VP UK spôsobom per-rollam.  
 

(2) Predseda Rady VP UK zašle návrh materiálu spolu s návrhom uznesenia všetkým členom Rady VP 
UK v elektronickej podobe a určí lehotu na hlasovanie.  
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(3) Na prijatie platného uznesenia Rady VP UK sa vyžaduje, aby sa hlasovania per-rollam zúčastnila 
minimálne dvojtretinová väčšina jej členov a súčasne s návrhom uznesenia vyslovila súhlas 
nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady VP UK. Súhlas v elektronickej forme musí byť bez 
dôvodných pochybností prejavom vôle člena Rady VP UK.  

 
(4) Z hlasovania per-rollam predseda Rady VP UK bezodkladne vyhotovuje zápisnicu, ktorú je povinný 

v elektronickej forme bezodkladne zaslať všetkým členom Rady VP UK. Zápisnica obsahuje návrh 
uznesenia, výsledky hlasovania a uznesenie, ak bolo prijaté. Zápisnicu podpisuje predseda Rady VP 
UK. Prílohou zápisnice je výpis hlasovania jednotlivých členov Rady VP UK.  

 
(5) Uznesenie Rady VP UK prijaté spôsobom per-rollam musí byť opätovne prerokované a schválené 

na najbližšom zasadnutí Rady VP UK, inak dňom nasledujúcim po dni konania najbližšieho 
zasadnutia Rady VP UK stráca platnosť.  

 
 

Článok 11 
Komisie Rady VP UK 

 
(1) Rada VP UK si pre svoje potreby môže zriaďovať Komisie Rady VP UK (ďalej len „komisia“). 

Komisie Rada VP UK zriaďuje uznesením, pričom uznesenie musí obsahovať názov komisie 
a úlohy, ktorými bude komisia  poverená.  

 
(2) Komisia je iniciatívny, poradný a/alebo kontrolný orgán Rady VP UK, ktorý plní úlohy spojené so 

zabezpečovaním činnosti Rady VP UK vo vymedzenej oblasti. Komisia však nemá rozhodovaciu 
právomoc.  

 
(3) Členmi komisie sú vždy predseda Rady VP UK a min. dvaja ďalší do komisie zvolení členovia Rady 

VP UK. Do komisie môžu byť zvolení aj zamestnanci VP UK. 
 

(4) Členstvo v komisii zaniká:  
a) uplynutím funkčného obdobia komisie, ak bola zriadená na určité funkčné obdobie,  
b) ukončením výkonu funkcie riaditeľa VP UK (v prípade predsedu Rady VP UK), 
c) zánikom členstva v Rade VP UK (v prípade zvoleného člena Rady VP UK za člena komisie),  
d) zánikom zamestnaneckého pomeru s VP UK na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (v prípade zvoleného zamestnanca VP UK 
za člena komisie),  

e) vzdaním sa funkcie člena komisie,  
f) odvolaním.  
 
 

Článok 12 
Organizačno-technické zabezpečenie činnosti Rady VP UK 

 
(1) Administratívu Rady VP UK a jeho organizačno-technické záležitosti zabezpečuje predseda Rady 

VP UK a ním poverené osoby.  
 

(2) V rámci organizačno-technických záležitostí je nevyhnutné zabezpečiť najmä:  
 

a) organizačno-technické zabezpečenie zasadnutí Rady VP UK,  
b) vyhotovenie zápisníc zo zasadnutí Rady VP UK,  
c) vedenie aktualizovaného zoznamu členov Rady VP UK,  
d) zverejňovanie zápisníc Rady VP UK na webovom sídle VP UK,  
e) vedenie registratúry a elektronického archívu Rady VP UK.  
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Článok 13 
Záverečné ustanovenia 

 
 

(1) Tento Rokovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť po jeho schválení rektorom UK a nahrádza 
Rokovací poriadok účinný od 15.03.2016.  

 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave 14. februára 2022 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 

poverený zastupovaním riaditeľa VP UK  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 14. februára 2022 prof. JUDr. Marek Števček, PhD. 

rektor UK 
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Návrh kandidáta  

na člena Rady Univerzity Komenského v Bratislave, Vedeckého parku 
 

Navrhovateľ:  
..................................., riaditeľ samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského v Bratislave, 
Vedecký park (ďalej len „VP UK“) 
Adresa:  

Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park, Ilkovičova  8, 841 04 Bratislava 4 
E-mail:  
 
Návrh kandidáta:  
Za kandidáta na člena v Rade VP UK na obdobie od ............................... do ............................... 
navrhujem:  
Meno, priezvisko a tituly: 
................................................................................................................................................. 
Korešpondenčná adresa: 
................................................................................................................................................ 
E-mail: 
................................................................................................................................................................
............. 
Pracovisko (názov a adresa zamestnávateľa): 
............................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
Odôvodnenie: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
Súhlas navrhovateľa:  
Svojim podpisom ako navrhovateľ kandidáta na člena Rady VP UK súhlasím so zverejnením môjho 
mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v tomto návrhu.  
 
V.......................................,             dňa ....................................     ..................................................... 
                                                                                                                                               podpis navrhovateľa  
        
Životopis kandidáta:  
Stručný pracovný životopis kandidáta na člena Rady VP UK max. v rozsahu dvoch strán (normostrana 
má 1 800 znakov) je v prílohe tohto návrhu.  
 
 
Súhlas kandidáta:  
Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím s mojou kandidatúrou podľa návrhu navrhovateľa a so 
zverejnením môjho mena, priezviska a ďalších identifikačných údajov obsiahnutých v tomto návrhu 
a v priloženom pracovnom životopise.  
 
 
V.......................................,             dňa ....................................     ..................................................... 
                                                                                                                                               podpis kandidáta 
 

Tento návrh kandidáta na člena Rady VP UK je potrebné doručiť rektorovi UK prostredníctvom 
podateľne Rektorátu UK.  
 
Príloha č. 1 – Pracovný životopis navrhovateľa         
 


