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Príkaz rektora
Univerzity Komenského v Bratislave
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ktorým sa stanovuje postup pri príprave zmlúv
smerujúcich k založeniu združení s členstvom UK

Ročník 2015

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „rektor“) vydáva v súlade
s ustanoveniami Organizačného poriadku UK tento príkaz:
1.

Právne úkony smerujúce k zriadeniu združení1, ktorých členom bude Univerzita
Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“), a to najmä:
a) návrhy zakladateľských zmlúv,
b) návrhy stanov združení,
c) návrhy zmlúv o združení,
d) návrhy memoránd a zmlúv o spolupráci, ktorých cieľom a účelom je zriadenie
združenia ( ďalej a. až d. pod spoločným názvom „zmluva/zmluvy“),
ako aj prípadné zmeny vyššie uvedených zmlúv pripravuje Univerzita Komenského
v Bratislave, Vedecký park (ďalej len „UVP UK“), fakulta UK, prípadne iná samostatne
hospodáriaca súčasť UK (ďalej len „SHS“) v spolupráci so zúčastnenými zmluvnými
stranami.

2.

Návrh zmluvy predkladá rektorovi riaditeľ UVP UK, resp. inej SHS (ďalej len „riaditeľ“)
alebo dekan fakulty v konečnom a úplnom znení v písomnej aj elektronickej podobe
cestou kancelárie rektora. Za obsah návrhu podľa tohto a nasledujúceho bodu zodpovedá
rektorovi riaditeľ súčasti alebo dekan fakulty.

3.

Súčasťou návrhu zmluvy sú sprievodné materiály obsahujúce obligatórne úvodný
sprievodný list riaditeľa, resp. dekana fakulty s odôvodnením deklarujúcim účel,
hospodársky, vedecký, výskumný a obchodný zámer, špecifikované majetkové
postavenie UK, využívanie priestorov, vedeckej a výskumnej infraštruktúry UK
združením, špecifikované personálne postavenie UK (najmä pôsobenie zamestnancov UK
v združení), otázku duševného vlastníctva (najmä dopad na už existujúce duševné
vlastníctvo UK, využívanie duševného vlastníctva UK, ošetrenie duševného vlastníctva,
ktoré môže vzniknúť v rámci združenia) a predpokladaný profit UK. Vzor sprievodného
listu s odôvodením je prílohou č. 1 tohto príkazu rektora.

4.

Na rektoráte UK sa k doručeným návrhom zmlúv podľa bodu 2. a 3. pred zasadnutím
vedenia UK z právneho hľadiska vyjadruje prorektor UK pre legislatívu (Oddelenie
legislatívy a právnych služieb Rektorátu UK) a z vecného hľadiska prorektor UK pre
vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium (Oddelenie projektov Rektorátu
UK).

5.

Vedenie UK na základe vyjadrení podľa bodu 4 odporučí alebo neodporučí rektorovi
podpísanie predloženého návrhu. V prípade, že návrh a sprievodný list s odôvodnením
nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v bode 2. a 3. tohto príkazu môže rektor po

1

Najmä združenia osôb bez právnej subjektivity založené podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), záujmové združenia
právnických osôb založené podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka, občianske združenia založené podľa
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, konzorciá založené na základe
inominátnych zmlúv uzavretých podľa § 51 Občianskeho zákonníka a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

prerokovaní vo vedení UK vyzvať riaditeľa, resp. dekana fakulty na doplnenie týchto
dokumentov a na zapracovanie pripomienok. Postup spisovej agendy podľa tohto príkazu
je zhrnutý v prílohe 2.
6.

Na založenie združenia, ktoré má právnu subjektivitu, je potrebný predchádzajúci
písomný súhlas (schválenie) Akademického senátu UK (ďalej len „AS“) a Správnej rady
UK (ďalej len „SR“).2 Návrh do AS a SR predkladá rektor spolu s návrhom zmluvy
a sprievodnými materiálmi podľa bodu 2. a 3. Písomné vyhotovenia návrhu do AS a SR
vypracuje príslušný vecný gestor a pripojí ho k materiálom podľa bodu 2. a 3.

7.

Návrhy zmlúv podpisuje po zapracovaní prípadných pripomienok rektor. Podpísané
zmluvy sa evidujú a v jednom vyhotovení zakladajú na OLP RUK v súlade s príkazom
rektora č. 1/2004 o povinnej evidencii zmlúv v znení dodatku č. 1 a 2.

8.

Zverejnenie povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv zabezpečuje
v súlade s príkazom rektora č. 1/2011 na realizáciu povinného zverejňovania zmlúv
vecný gestor.

9.

Zápis do registra združení vykonáva riaditeľ UVP UK, SHS, resp. dekan fakulty na
základe poverenia rektora.

10. Riaditeľ UVP UK, inej SHS a dekan fakulty zodpovedá rektorovi za hospodárenie
súčasti, resp. fakulty a za svoju činnosť, v ktorej koná v mene UK3, vrátane činnosti
spojenej so založením združenia a postavením UK v rámci združenia.
11. Tento príkaz sa analogicky vzťahuje na právne úkony súvisiace so zakladaním
neinvestičných fondov, neziskových organizácií alebo nadácií s vecnou gesciou na
fakultách alebo SHS UK.
12. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania.

V Bratislave 28. júla 2015

prof. RNDr. Karol Mičieta PhD.
rektor UK
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§ 41 ods. 1 písm. d) a § 9 ods. 1 písm. i) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. 36 ods. 2 a 3 Štatútu UK (Úplné znenie 9/2015).

