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prof.RNDr. Karol Mičieta, PhD.
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Č.j. .....................................

Vážený pán predseda,
v zmysle § 9 ods. 1 písm. n) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých
školách“): „Akademický senát verejnej vysokej školy sa vyjadruje o návrhu rektora na
zriadenie, zmenu názvu, zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie súčastí verejnej vysokej
školy, ktoré nie sú fakultami.“
Podľa § 10 ods. 5 zákona o vysokých školách: „Rektor zriaďuje, zlučuje, nariaďuje
splynutie súčastí verejnej vysokej školy, rozdeľuje a zrušuje ich (§ 21 ods. 1) po vyjadrení
akademického senátu verejnej vysokej školy; ak ide o fakulty verejnej vysokej školy, robí tak
po schválení akademického senátu verejnej vysokej školy.“
V zmysle § 21 ods. 1 zákona o vysokých školách: „Verejná vysoká škola sa môže
členiť na tieto súčasti:
a) fakulty,
b) iné pedagogické, výskumné, vývojové, umelecké, hospodársko-správne a informačné
pracoviská,
c) účelové zariadenia.“
Podľa čl. 13 ods. 1 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatútu Univerzity Komenského
v Bratislave v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Štatút UK“): „Ďalšími súčasťami UK sú
jej pedagogické, výskumné, hospodársko-správne, informačné pracoviská a účelové
zariadenia. Postavenie a náplň činnosti jednotlivých súčastí upravuje Organizačný poriadok
UK, ktorý zároveň upravuje riadiace a organizačné vzťahy v rámci UK, základné ekonomické
a účtovné vzťahy, práva a povinnosti vedúcich a riaditeľov súčastí UK. Názvy ďalších súčastí
UK sú uvedené v Prílohe č. 2 tohto štatútu.“
Podľa čl. 13 ods. 2 Štatútu UK: „Ďalšie súčasti UK sa z hľadiska vnútorných riadiacich,
finančných a účtovných vzťahov členia na:
a) samostatne hospodáriace súčasti; majú vlastný rozpočet a hospodária na vlastný účet
v súlade so schváleným rozpočtom UK,
b) centrálne financované súčasti; sú finančnými vzťahmi napojené na rozpočet Rektorátu
UK.“
Podľa čl. 3 ods. 4 vnútorného predpisu č. 3/2007 Organizačného poriadku UK v znení
neskorších dodatkov: „Súčasťami univerzity sú fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a
centrálne financované súčasti.“

Na základe vyššie uvedeného si Vás dovoľujem požiadať, aby ste zaradili do
programu najbližšieho zasadnutia AS UK bod:
Vyjadrenie súhlasu s návrhom rektora na zriadenie samostatne hospodáriacej súčasti UK
s názvom Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (UVP UK) s účinnosťou od
15.05.2015.
UVP UK bude pôsobiť ako špecializované výskumné a vývojové pracovisko UK.
Jeho hlavným poslaním bude zabezpečenie prenosu výsledkov vedy a techniky do
hospodárskej praxe a spoločenskej praxe, ktorého cieľom je prepojenie Univerzity
Komenského v Bratislave s praxou. UVP UK ako vedecko-výskumné pracovisko vykonáva
koncentrovaný inovatívny výskum vo vybranej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých
vedných oblastiach a rieši projekty v rámci vnútorného grantového systému Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. UVP UK prostredníctvom inkubátora
podporuje vznik a rozvoj podnikov, ktoré využívajú výsledky výskumu a vývoja pre svoje
inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. UVP UK sa
zameriava aj na výskum, vývoj a inovácie nových technológií, výrobkov a služieb v úzkej
spolupráci s podnikateľskou praxou.

Návrh uznesenia AS UK:
AS UK na svojom zasadnutí dňa 18.02.2015 vyjadril súhlas s návrhom rektora na zriadenie
samostatne hospodáriacej súčasti UK s názvom Univerzita Komenského v Bratislave,
Vedecký park (UVP UK) s účinnosťou od 15.05.2015.

S pozdravom

Príloha: Návrh rozhodnutia rektora o zriadení súčasti UK – UVP UK

Titl.
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
predseda
Akademický senát UK
TU

REKTOR
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

V Bratislave dňa 18.02.2015
Č.j.:.......................................

Ro zho dnutie o zria dení súčasti
Univ erzity Komenského v Bra tislav e
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rektor UK“) v súlade s § 10 ods. 5
zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých predpisov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“), po predchádzajúcom
vyjadrení Akademického senátu UK dňa 18.02.2015, uzn. č...................
zriaďuje
súčasť Univerzity Komenského v Bratislave
Názov: Univerzita Komenského v Bratislave, Vedecký park (UVP UK)
Sídlo: Slovenská republika, Bratislava, Šafárikovo nám. 6
Forma: samostatne hospodáriaca súčasť UK
S účinnosťou: 15.05.2015
UVP UK je špecializované výskumné a vývojové pracovisko UK.
Hlavným poslaním UVP UK je zabezpečenie prenosu výsledkov vedy a techniky do
hospodárskej praxe a spoločenskej praxe, ktorého cieľom je prepojenie Univerzity
Komenského v Bratislave s praxou. UVP UK ako vedecko-výskumné pracovisko vykonáva
koncentrovaný inovatívny výskum vo vybranej vednej oblasti alebo prierezovo vo viacerých
vedných oblastiach a rieši projekty v rámci vnútorného grantového systému Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. UVP UK prostredníctvom
inkubátora podporuje vznik a rozvoj podnikov, ktoré využívajú výsledky výskumu a vývoja
pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykonávajú výskum a vývoj.
UVP UK sa zameriava aj na výskum, vývoj a inovácie nových technológií, výrobkov a
služieb v úzkej spolupráci s podnikateľskou praxou.
UVP UK riadi riaditeľ, ktorého do funkcie vymenúva rektor UK.
Postavenie, vnútornú organizáciu a pôsobnosť UVP UK podrobnejšie upraví Organizačný
poriadok UVP UK, ktorý schvaľuje rektor UK.
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