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Zápis zo zasadnutia Rady VP UK 
konaného dňa 10.06.2020 

 
 

Program: 
 

1) Otvorenie 
2) Výročné správy za rok 2019 
3) Návrh rozpočtu VP UK na rok 2020 
4) Diskusia 
5) Záver 

 
 
Bod 1) 
 

Predseda Rady VP UK (ďalej len „rada“) prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. privítal členov rady na jej 5. zasadnutí.  
 
Bod 2) 
 

Prof. Masarik predložil členom rady Výročnú správu o činnosti VP UK a Výročnú správu o hospodárení VP UK 
za rok 2019. Ku správam prebehla diskusia, po ktorej boli obidve správy schválené. 
 
V rámci diskusie navrhli členovia rady, aby sa v nasledujúcej správe viac zdôrazňovala spoločenská hodnota 
VP UK, prínos jeho infraštruktúry pre konkrétne fakulty, ako aj význam Technologického centra pre spoluprácu 
s externými subjektami. Zároveň navrhli vo väčšej miere zdôrazniť počty výskumných pracovníkov z fakúlt, 
ktorí využívajú infraštruktúru VP UK, pričom však nie sú v správach zahrnutí v počtoch kmeňových 
zamestnancov VP UK. 
 
Bod 3) 
 

Prof. Masarik oboznámil členov rady s návrhom rozpočtu VP UK na rok 2020, ktorý vychádzal 
z predpokladaných prevádzkových nákladov. Návrh bol schválený s tým, že po schválení metodiky delenia 
dotácie a rozpočtu na rok 2020 Akademickým senátom UK bude v prípade potreby upravený podľa reálne 
poskytnutých dotačných prostriedkov. 
 
Bod 4) 
 

V rámci diskusie sa členovia rady venovali nasledujúcim oblastiam: 

- zvýšeniu participácie fakúlt na výskumnej činnosti, využívaní infraštruktúry a následne aj financovaní VP UK, 

- filozofii zabezpečenia udržateľnosti VP UK nielen v období udržateľnosti projektu, ale aj po jej skončení. 
V tejto súvislosti zdôraznili využitie potenciálu VP UK na zatraktívnenie účasti univerzity v medzinárodných 
projektoch. 
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- informácia o postupnom zazmluvňovaní projektov financovaných z OP II (Výskumná agentúra) s účasťou 
VP UK, ktoré v nasledujúcom období pozitívne ovplyvnia počet kmeňových výskumných pracovníkov VP UK. 

 
Bod 5) 
 
Viacerí členovia rady počas diskusie poukázali na potrebu lepšieho využitia potenciálu VP UK v rámci 
univerzitných výskumných činností ako aj medzinárodných výskumných projektov, s čím súvisí aj potreba 
zabezpečiť financovanie v objeme, ktorý by pokryl prevádzku v plnom režime a zároveň aj jeho rozvoj. 
 
 
V tejto súvislosti uložila rada riaditeľovi VP UK: 
 
1)  Informovať Vedeckú radu UK a Akademický senát UK o činnosti Vedeckého parku, s dôrazom na jeho prínos 

pre fakulty, ktoré využívajú jeho infraštruktúru a sumarizovať spoločné pracoviská fakúlt parku. Zároveň 
zdôrazniť atraktivitu VP UK v nadväznosti na účasť univerzitných tímov v medzinárodných projektoch. Rada 
odporúča v správe uviesť aj informáciu o financovaní parku, ktoré v terajšom objeme umožňuje iba 
financovanie základnej prevádzky budovy a prístrojovej infraštruktúry. 

 

 Termín: december 2020 
  
2)  Vytvoriť pracovnú skupinu so zastúpením členov rady a zamestnancov VP UK, ktorá bude formulovať úlohy 

VP UK do ďalšieho obdobia a jeho vzťahy s fakultami (výskumné a finančné), definovať spôsob využívania 
infraštruktúry zamestnancami fakúlt a pod. 

 

 Termín: september 2020 
 
 
 
V Bratislave, 10.06.2020 
 
 
Vyhotovil:   Ing. Michal Nemec         …………………………………………… 

 
 
 

Schválil:     prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.  …………………………………………… 
 predseda Rady VP UK    


