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Zmluva o združení
výskumné a technicky orientovaných univerzít Slovenskej
republiky (ďalej len „zmluva")

uzatvorená podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov
Článok I.
Členovia združenia
1)

Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej tiež „UK")
Sídlo:
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava
Štatutárny orgán:
prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor
IČO:
00 397 865

2)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej tiež „STU")
Sídlo:
Vazovova 5, 812 43 Bratislava
Štatutárny orgán:
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., rektor
IČO:
00 397 687

3)

Technická univerzita v Košiciach (ďalej tiež „TUKE")
Sídlo:
Letná 9, 042 00 Košice
Štatutárny orgán:
Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., rektor
IČO:
00 397 610

4)

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej tiež „UPJŠ")
Sídlo:
Šrobárova 2, 041 80 Košice
Štatutárny orgán:
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor
IČO:
00 397 482

5)

Žilinská univerzita v Žiline (ďalej tiež „UNIZA")
Sídlo:
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
Štatutárny orgán:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor
IČO:
00 397 563

6)

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (ďalej tiež „SPU")
Sídlo:
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Štatutárny orgán:
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD., rektorka
IČO:
00 397 482

7)

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (ďalej tiež „UVLF")
Sídlo:
Komenského 73, 041 81 Košice
Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka
IČO:
00 397 474

Zmluva o združení výskumné
a technicky orientovaných
univerzít 02.12.2019
ďalej spoločne všetci účastníci aj ako „zmluvné strany" alebo „členovia združenia"; uzatvárajú
túto zmluvu o združení za účelom koordinácie a spoločného postupu pri presadzovaní
podpory vedy, výskumu a inovácií na vysokých školách.

Článok II.
Spoločné východiská združenia
Nadväzujúc na doterajšie aktivity Združenia výskumné a technicky orientovaných univerzít
Slovenskej republiky založeného dňa 28. 02. 2013 a s ohľadom na nové a aktuálne
spoločenské priority SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií, zmluvné strany ako významné
vysokoškolské inštitúcie Slovenskej republiky sa zhodli na tom, že:
1. Združenie je tvorené a bude otvorené pre subjekty, pre ktoré sú charakteristické
všeobecne uznávané atribúty výskumných univerzít v ERA, najmä:
a) disponujú
špičkovou
vedeckovýskumnou
infraštruktúrou
reprezentovanou
univerzitnými vedeckými parkami a centrami excelentnosti, v ktorých sú vytvorené
podmienky pre rozvoj inovácií a transfer poznatkov vedeckého výskumu do praxe,
b) majú významný podiel na publikáciách slovenských výskumníkov v časopisoch
registrovaných v renomovaných databázach,
c) poskytujú kvalitné, vedecky zamerané doktorandské štúdium,
d) dôstojne reprezentujú slovenské vysoké školy v renomovaných rankingových
agentúrach,
2. ďalej sa zhodli na tom že slovenská spoločnosť nutne potrebuje zabezpečovať
vysokoškolské vzdelávanie priamo prepájané s výskumom a orientované na potreby
hospodárskej a spoločenskej praxe, ako systémový nástroj na rozvoj odborných
kompetencií, technického rozvoja, inovácií a ďalšej tvorivej činnosti;
3. členovia združenia si uvedomujú svoj vlastný podiel zodpovednosti za rozvoj poznania,
na získavanie nových vedeckých poznatkov vlastným výskumom, ich šírenie vzdelávaním
a publikovaním, ako aj ich aplikáciu v konkrétnych riešeniach získavaných tvorivou
činnosťou;
4. vyznávajú kultúru priameho zapájania študentov do výskumnej, inovatívnej a ďalšej
tvorivej činnosti, čím zabezpečujú rozvoj tvorivých zručností mladej generácie ako aj ich
profesijnú adaptovateľnosť a pripravenosť na prácu s novými poznatkami a technológiami
pri vstupe na trh práce;
5. majú uspôsobené vnútorné postupy a tradíciou vybudovanú inštitucionálnu kultúru
k výraznému podielu výskumných, inovatívnych a ďalších tvorivých aktivít v prioritných
úlohách a strategických cieľoch vo svojich dlhodobých zámeroch.

Článok III.
Účel združenia
1. Členovia sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy,
výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore, najmä, že budú:
a) rozvíjať kultúru vedeckého výskumu, vývoja, inovácií a ďalšej tvorivej činnosti na
vysokých školách;
b) zapájať študentov do vedecko-výskumnej, inovatívnej a ďalšej tvorivej činnosti v rámci
ich študijných aktivít;
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c) vytvárať podporné schémy pre zvýšenie motivácie študentov zapájať sa do vedecko
výskumnej, inovatívnej a ďalšej tvorivej činnosti;
d) presadzovať pochopenie úlohy vedeckého výskumu, vývoja, inovácií a ďalšej tvorivej
činnosti pre kvalitu vysokoškolského vzdelávania v odbornej i laickej verejnosti a ich
dôležitosti pre hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj spoločnosti;
e) presadzovať využívanie výskumných kapacít vysokých škôl na riešenie potrieb
Slovenskej republiky, jej hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja;
f) presadzovať uspokojovanie potrieb a oprávnených požiadaviek vysokých škôl v oblasti
výskumu, vývoja, inovácií a ďalšej tvorivej činnosti na vysokých školách;
g) zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu
s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe;
h) poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej
správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, výskumu a
inovácií;
i) presadzovať férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja
v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;
j) koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z Európskych štrukturálnych
a investičných fondov v oblasti vedeckého výskumu, vývoja a inovácií;
k) vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri svojom sieťovaní sa s významnými
vedeckými inštitúciami doma i v Európskom výskumnom priestore;
l) podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej infraštruktúry najmä
v univerzitných vedeckých parkoch a centrách excelencie;
m) podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy vedeckej infraštruktúry SR.
2. Členovia združenia vyjadrujú vôľu formulovať zásady vzniku spoločného konzorcia, resp.
regionálnych konzorcií výskumné a technicky orientovaných univerzít podľa ust. § 2 ods.
14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Článok IV.
Názov, činnosť združenia a zastupovanie navonok
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Združenie ponesie názov „Združenie výskumné a technicky orientovaných univerzít".
Vnútorná činnosť združenia spočíva najmä vo výmene informácií, názorov počas
zasadnutí rektorov univerzít, ktoré sú členmi združenia (ďalej aj len „zasadnutie
združenia").
Rektor na zasadnutí združenia je nezastupiteľný. Každý rektor člena združenia má právo
zúčastňovať sa, hlasovať, podávať návrhy a pripomienky na zasadnutiach združenia.
Členovia združenia si zvolia zo svojich členov predsedu, a to na obdobie 2 rokov.
Predseda vystupuje za združenie ako hlavný reprezentant. Na predsedovi spočíva
formálna iniciatíva a formálne vystupovanie v mene združenia.
Predseda zvoláva zasadnutie združenia spravidla najmenej 2 krát do roka.
V mene združenia je navonok oprávnený vystupovať každý člen združenia, avšak vždy za
účelom presadzovania spoločných záujmov aj ostatných členov združenia a s napĺňaním
účelu združenia dohodnutého v tejto zmluve.
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Článok V.

Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

2.

3.

4.

5.

Členovia združenia sa podpisom tejto zmluvy zaväzujú spoločne postupovať
v prospech záujmov združenia s náležitou odbornou starostlivosťou, chrániť jeho dobré
meno a starať sa o dosiahnutie účelu združenia. Členovia združenia sa budú po celú dobu
trvania združenia vzájomne podporovať a presadzovať záujem združenia ako svoj vlastný.
Členovia združenia sa zaväzujú informovať sa navzájom o aktuálnych otázkach súvisiacich
s vednou politikou SR.
Každý člen združenia je oprávnený na základe vlastnej aktivity, oslovením ostatných
členov združenia, požiadať o zasadnutie združenia, a to s určením jeho programu, termínu
a miesta konania. Členovia združenia budú akceptovať požiadavky ostatných členov
združenia o zvolanie zasadnutia združenia. Ak je to s ohľadom na program zasadnutia a
ostatné súvislosti technicky možné a potrebné, členovia združenia budú na konanie
svojich zasadnutí a ostatnú komunikáciu využívať aj elektronické formy a digitálne
technológie.
Iné podrobnosti o zvolávaní združenia, o prijímaní rozhodnutí a ostatných záverov,
prípadne o iných zásadných otázkach týkajúcich sa združenia, sú členovia združenia
oprávnení prijímať priamo na zasadnutiach združenia ako dohodu všetkých členov; v
takomto prípade ako spoločný dokument podpísaný všetkými členmi združenia.
Členovia združenia sa taktiež zaväzujú zaujímať postoj k návrhom predkladaným
ministrom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, najmä k tým, ktoré
priamo alebo nepriamo súvisia s vedeckým výskumom, vývojom, inováciami a ďalšou
tvorivou činnosťou.

Článok VI.
Financovanie aktivít združenia
1.

2.
3.

Členovia združenia financujú náklady svojich reprezentantov a hospodária vo vlastnom
mene a na vlastné náklady, využívajú pritom svoju vlastnú odbornú zručnosť a vkladajú ju
primerane do aktivít v spoločnom záujme.
Žiaden člen združenia nie je oprávnený zaväzovať združenie k majetkovým, finančným a
iným záväzkom právnej povahy.
V prípade, že povaha aktivít združenia bude vyžadovať spoločné financovanie, alebo iný
spôsob financovania, než je dohodnutý v bode 1 a 2 tohto článku, členovia združenia sa
dohodnú o spôsobe zabezpečenia financovania týchto aktivít vopred.

Článok VII.
Pristúpenie k združeniu a vystúpenie zo združenia
1.

2.

Združenie je otvorené, môžu doň pristúpiť aj ďalšie vysoké školy za podmienky, že budú
v plnom rozsahu a bez výhrad akceptovať účel združenia a ostatné podmienky dohodnuté
v tejto zmluve.
So vstupom nového člena do združenia musia súhlasiť všetci členovia združenia, a to
podpísaním dodatku k tejto zmluve vstupujúcim a tiež ostatnými členmi združenia.

3.

4.

5.
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Každý člen združenia môže vystúpiť zo združenia kedykoľvek, nie však na ujmu ostatných
členov združenia.
Za deň vystúpenia člena zo združenia v zmysle bodu 3 tohto článku a s tým spojený zánik
jeho práv a povinností podľa tejto zmluvy, sa považuje deň, v ktorom bol všetkým členom
združenia, a to či už jednotlivo alebo spoločne, doručený prejav vôle toho člena, ktorý
mieni vystúpiť zo združenia.
Člen, ktorý vystúpil zo združenia, sa nezbavuje zodpovednosti za záväzky z činnosti
združenia, ak také vznikli do dňa jeho vystúpenia zo združenia.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

V prípade sporov, resp. sporných otázok, neupravených touto zmluvou, ktoré nemožno
vyriešiť dohodou, sa bude postupovať podľa slovenského právneho poriadku.
Táto zmluva o združení nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu oprávnenými
zástupcami všetkých členov združenia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
Zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú prípustné len formou písomného číslovaného
dodatku, podpísaného oprávnenými zástupcami všetkých členov združenia.
Táto zmluva je vyhotovená v štrnástich rovnocenných origináloch v slovenskom jazyku,
pre každého člena po dvoch vyhotoveniach.

V Bratislave dňa 02. 12.2019
1. Za Univerzitu Komenskéhó v Bratislave:

prof. JUDr. Marek Števček, PhD.

2. Za Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave:

prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.

3. Za technickú univerzitu v Košiciach:

Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc
4. Za Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach:
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prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
5. Za Žilinskú univerzitu v Žiline:

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
6. Za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre:

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
7. Za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach:

Dr. h. c. prof. MVDr. Jaria Mojžišová, PhD.

