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VYSOKÁ  ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA  A  SOCIÁLNEJ  PRÁCE SV.  ALŽBETY, 

N. O., Bratislava 

Zásady uzatvárania, zmien a skončenia zmluvných vzťahov 

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave 

Smernica Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave 

 

Článok 1 

Predmet a pôsobnosť úpravy 

1. Smernica Zásady uzatvárania, zmien a skončenia zmluvných vzťahov Vysokej školy 

zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave (ďalej len „VŠZaSP“) obsahuje 

normatívnu úpravu postupu VŠZaSP a potenciálnych/existujúcich zúčastnených zmluvných 

partnerov v oblastiach: 

a) uzatvárania, zmien a skončenia zmluvných vzťahov VŠZaSP, 

b) uzatvárania, zmien a skončenia osobitných zmlúv s občianskymi združeniami, 

s neziskovými organizáciami, s neinvestičnými fondami alebo s nadáciami; 

uzatvárania, zmien alebo skončenia zakladateľských zmlúv, príslušného memoranda 

o spolupráci, združením osôb bez právnej subjektivity, záujmovými združeniami 

právnických osôb, konzorciami (inominátne zmluvy) podľa príslušných ustanovení 

Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a ďalších relevantných právnych 

predpisov atď. (ďalej len „zmluva“). 

2. Uzatváranie, zmeny a skončenie zmlúv VŠZaSP je v právomoci rektora VŠZaSP, dekana 

príslušnej fakulty v pôsobnosti VŠZaSP, písomne poverených vedúcich 

zamestnancov/vedúcich pracovísk VŠZaSP alebo písomne poverených ostatných 

zamestnancov VŠZaSP.  

3. VŠZaSP pripravuje návrhy budúcich dvojstranných/viacstranných konsenzuálnych 

právnych úkonov v súčinnosti a v spolupráci s budúcimi zmluvnými stranami.  

Článok 2 

Zásady postupu uzatvárania, zmien a skončenia zmlúv, ktoré smerujú k členstvu 

príslušných právnických osôb s členstvom VŠZaSP  

1. Návrh príslušnej zmluvy, podpisovanej rektorom VŠZaSP predkladá rektorovi dekan 

fakulty alebo vedúci príslušného pracoviska v písomnej forme i v elektronickej forme 



v plnom znení, s odôvodnením návrhu, ako i s podstatnými náležitosťami zmluvy, s jej 

pravidelnými náležitosťami a s ostatnými zložkami.  

2. K návrhu zmluvy sa vyjadrujú príslušné pracoviská Rektorátu VŠZaSP, príslušní 

prorektori, kvestor a ostatní zainteresovaní zamestnanci, príslušná fakulta a zainteresované 

pracoviská VŠZaSP.  

Článok 3 

1. V prípadoch, uvedených v právnej regulácii vysokých škôl Slovenskej republiky sa 

vyžaduje súhlas Akademického senátu VŠZaSP a/alebo Správnej rady VŠZaSP s návrhom 

uzavretia, zmeny alebo skončenia zmluvného vzťahu, predloženého rektorom VŠZaSP.  

2. Rektor/dekan VŠZaSP môže poveriť rokovaním o uzavretí príslušnej zmluvy 

zamestnanca/zamestnancov VŠZaSP.     

3. Schválenú zmluvu zmluvnými stranami, jej zmeny a záznam o skončení, z ktorých jednou 

zmluvnou stranou je VŠZaSP, podpisuje rektor VŠZaSP.  

4. Podpísané zmluvné právne úkony VŠZaSP sa evidujú a v jednom vyhotovení zakladajú na 

príslušnom útvare Rektorátu VŠZaSP.   

 

5. Povinné zverejňovanie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečuje kvestor VŠZaSP. 

Článok 4 

1. Ustanovenia článkov 1 až  3 tejto smernice sa vzťahujú analogicky na postup uzatvárania, 

zmien a skončenia zmluvných vzťahov v kompetencii dekana fakulty VŠZaSP alebo 

vedúceho príslušného pracoviska VŠZaSP.  

2. Táto smernica sa nevzťahuje na právne úkony, zakladajúce, meniace alebo končiace 

príslušné pracovnoprávne vzťahy alebo obdobné pracovné vzťahy. 

3. Dekan fakulty a príslušný poverený vedúci pracoviska v pôsobnosti VŠZaSP doručia na 

evidenciu jedno vyhotovenie právneho úkonu, ktorým sa zakladá, mení alebo ruší zmluvný 

vzťah fakulty/príslušného pracoviska s externou právnickou osobou na Rektorát VŠZaSP.  

 

 



Článok 5 

1. Smernicu pod názvom „Zásady uzatvárania, zmien a skončenia zmluvných vzťahov  

Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave“  

- schválila Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,  

n. o. v Bratislave dňa 31. januára 2022  

 

2. Táto smernica je účinná odo dňa 01.02.2022. 

 

 

V Bratislave dňa 30. januára 2022  

       

                                                                                                                                                                 

                                                                      Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH 

        rektor VŠZaSP  


