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Rokovací poriadok 

Rady STU pre vysokovýkonné počítanie 
(RVVP) 

 

Čl. 1 
Pôsobnosť Rady 

 
1. RVVP je  v súlade čl. 8, ods. 2 Organizačného poriadku STU stálym poradným 

orgánom rektora STU pre posudzovanie činnosti alebo sledovanie 
otázok  vysokovýkonného počítania v rámci projektov riešených na STU. 
RVVP pôsobí špecificky pre oblasť vysokovýkonného počítania na STU. 
Iniciatívne posudzuje, prerokováva a predkladá rektorovi návrhy na 
rozhodnutia v oblasti vysokovýkonného počítania.  

2. Výkonným pracoviskom pre oblasť vysokovýkonného počítania na STU je 
Centrum výpočtovej techniky ako celouniverzitné pracovisko (ďalej CVT). 

3. Rada posudzuje a predkladá rektorovi na schválenie najmä: 
 

- čerpanie prostriedkov na aplikačné programové vybavenie v rámci 
projektu SIVVP 

- návrh časti rozpočtu CVT na prevádzku,  obstaranie aplikačného 
programového vybavenia a iných prostriedkov určených pre 
vysokovýkonné počítanie na STU, spravovaných CVT, 

- správu o činnosti CVT pre vysokovýkonné počítanie za uplynulé 
hodnotiace obdobie  a plán činnosti na nasledujúce obdobie, 

- koncepciu a zásady  nasadzovania, prevádzkovania a údržby technických 
a programových prostriedkov vysokovýkonného počítania na STU, 

- návrhy na rozdelenie a využívanie výkonov a zdrojov celouniverzitného 
výpočtového systému pre vysokovýkonné počítanie 

 

Čl. 2 

Zloženie Rady 
 

1. Predsedom RVVP je prorektor pre vedu a výskum STU 
2. Členmi RVVP sú : 

-  zástupcovia fakúlt, delegovaní príslušným dekanom fakulty 
- zástupcovia CVT, delegovaní riaditeľom CVT 

3. Každá z fakúlt STU  je v RVVP zastúpená jedným zástupcom, ktorého na 
návrh príslušnej fakulty menuje rektor. 
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4. RVVP si môže zriadiť pre riešenie špecifických problémov pracovné komisie, 
do ktorých každý člen Rady nominuje  odborníkov na prerokúvanú 
problematiku. 

5. Na rokovanie Rady môžu byť prizvaní aj ďalší odborníci z iných inštitúcií. 
 

 

Čl. 3 
Rokovanie Rady 

 
1. Zasadnutia RVVP zvoláva jej predseda podľa potreby, najmenej 4x ročne. 
2. Administratívne záležitosti súvisiace s činnosťou RVVP zabezpečuje CVT. 

Materiály sa v elektronickej forme predkladajú minimálne s týždenným 
predstihom. 

3. Pri hlasovaní má každá fakulta, CVT a prorektor pre vedu a výskum  1 hlas, 
spolu 9 hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Hlasovať 
za fakultu môžu len členovia RVVP. Rada je uznášaniaschopná pri 
prítomnosti zástupcov  najmenej 4 fakúlt. Fakulta, ktorej zástupca nie je 
prítomný, môže svoje  stanovisko na zasadnutie  výnimočne zaslať písomne.  

4. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas najmenej 5 hlasov. 
5. Z každého rokovania RVVP sa vyhotoví zápis, ktorý dostane každý člen. 
6. Uznesenia RVVP po prerokovaní  vo vedení STU a po schválení rektorom sa 

stávajú záväznými pre všetky pracoviská STU. 
 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenie 
 
1. Rokovací poriadok nadobúda platnosť podpísaním rektorom STU. 
 
 
 

 

V Bratislave, dňa 1.2. 2013 
 

      Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
               rektor STU  

 
 
 
 
 
 


