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Úvod 
 

Výročná   správa   o hospodárení   samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského 
v Bratislave, Vedecký park (ďalej len „SHS UVP UK“)  za   rok   2015   je   spracovaná   v súlade   
s metodickým usmernením Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. Zahŕňa všetky oblasti 
hospodárenia UVP UK.  

 
Podľa Čl. 13 ods. 1 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave, v súlade s § 39a zákona č. 

131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 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. Podľa ods. 5 
citovaného článku UK  môže  vytvárať  špecializované  výskumné  a vývojové  pracoviská  
a špecializované umelecké  pracoviská  ako  svoje  súčasti  alebo  samostatné  právnické  osoby  
založené verejnou vysokou školou alebo spoločne s inými právnickými osobami. 

 
Akademický senát UK v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválil dňa 25.3.2015 
uznesením č. 6.2/2015 vnútorný predpis č. 6/2015 Dodatok č. 4 k vnútornému predpisu č. 10/2008 
Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave v znení dodatkov č. 1 až 3 (viď. príloha č. 5 MS), v ktorom 
vkladá medzi samostatne hospodáriace súčasti UK Vedecký park. 

 
Rektor UK rozhodnutím  č.j. 592/2015-KR zo dňa 12.5.2015 v súlade s § 10 ods. 5 zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov po vyjadrení Akademického senátu UK zo dňa 25.3.2015, uzn. č. 6.2/2015 zriadil 
s účinnosťou od 15.05.2015 samostatne hospodáriacu súčasť Univerzity Komenského v Bratislave, 
Vedecký park. UVP UK je v zmysle § 39a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách a podľa čl. 13 ods. 2 
písm. a) a čl. 13 ods. 5 vnútorného predpisu č. 10/2008 Štatútu UK v platnom znení špecializovaným 
výskumným a vývojovým pracoviskom UK. UVP UK riadi riaditeľ, ktorého vymenúva do funkcie rektor 
UK. Postavenie, vnútornú organizáciu a pôsobnosť UVP UK upravuje Organizačný poriadok UVP UK 
schválený rektorom UK (viď. príloha č. 5 MS).  

 
Od účinnosti rozhodnutia rektora UK o zriadení SHS UVP UK sa postupne rozbiehala činnosť 

UVP UK. Riaditeľ UVP UK prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. bol menovaný do funkcie riaditeľa UVP UK ku 
1.7.2015, rovnako ku tomuto dňu bola uzatvorená pracovná zmluva s 58 zamestnancami, z ktorých 
bolo 43 vedeckých pracovníkov a 18 zamestnancov administratívy, vrátane pracovníkov 
vykonávajúcich stavebný dozor na stavbe UVP UK. V priebehu sledovaného obdobia, v súvislosti   
s ukončovaním vedecko-výskumnej činnosti na projekte UVP UK a nábehom prevádzky SHS UVP UK, 
nastávali zmeny v počte zamestnancov a ku 31.12.2015 malo SHS UVP UK 2 vedeckých pracovníkov 
a 22 zamestnancov administratívy vrátane pracovníkov vykonávajúcich stavebný dozor na stavbe 
UVP UK. 

 
Po prevzatí stavby UVP UK dňa 28.8.2015 prebiehala kolaudácia, na ktorú naviazala inštalácia 

vedecko-technickej infraštruktúry v mesiacoch október – november 2015. Koncom roka 2015 sa 
začala skúšobná prevádzka v budove UVP UK. 

 
 Hlavným predmetom činnosti SHS UVP UK v sledovanom období bola okrem zabezpečovania 
bežných administratívnych a prevádzkových činností, realizácia projektu Univerzitný vedecký park 
Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS kód 26240220086 (ďalej len „projekt“).  
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Vedeckí pracovníci sa podieľali na realizácii odborných aktivít, zamestnanci administratívy 
zabezpečovali manažment projektu, zúčtovanie výdavkov projektu a v neposlednom rade dostavbu 
budovy UVP UK a dodávku a inštaláciu prístrojov a technológií. 
 

Mzdy zamestnancov boli následne predložené na refundáciu z projektu. Na preklenutie 
časového rozdielu medzi úhradou výdavku a jeho preplatením z riadiaceho orgánu, ktoré 
predpokladáme v roku 2016, boli využité vnútro-univerzitné pôžičky.  

 
SHS UVP UK nemal v roku 2015 schválený podiel v Rozpise štátnej dotácie poskytnutej 

z kapitoly MŠVVaŠ SR.  Rovnako nemal príjem zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových alebo 
dotačných schém, ako napr. AVPP, VEGA a pod. Výnosmi, resp. zdrojmi financovania výdavkov SHS 
UVP UK boli vnútro-univerzitné pôžičky. 

 
Textová časť ku jednotlivým tabuľkám: 
 

• Tabuľky č. 1 a 2 – netýka sa, nakoľko SHS UVP UK nemal schválený podiel v Rozpise štátnej 
dotácie, rovnako nemal príjem zo štrukturálnych fondov EÚ a iných grantových alebo 
dotačných schém, ako napr. AVPP, VEGA a pod.  
 

• Tabuľka č. 3 a 3a – Výnosy v roku 2015 z bežnej činnosti vo výške 1 684 Eur tvorilo plnenie 
z poistnej udalosti a výnosy z podnikateľskej činnosti – prenájom priestorov, ktoré boli vo 
výške 2 630 Eur (1 165 Eur záloha na energie a 1 465 Eur prenájom priestorov). 
 

• Tabuľka č. 4 – netýka sa 
 

• Tabuľka č. 5 a 5a – v tabuľkách uvádzame prehľad nákladov SHS UVP UK v roku 2015. 
Z celkovej výšky nákladov 591 550,47 Eur, boli mzdové náklady vo výške 306 869 Eur a 
zákonné sociálne poistenie vo výške 106 884 Eur (táto časť nákladov bola predložená na 
refundáciu z projektu, pričom preplatených bude 95% výdavkov ešte znížených o prípadné 
neoprávnené výdavky) a zákonné sociálne náklady vo výške 10 768 Eur. Zvyšnú časť nákladov 
vo výške 166 580 Eur tvorili prevádzkové náklady budovy (energie a služby) a drobné nákupy 
na dovybavenie budovy.  

 

• Tabuľka č. 6 – celkové náklady na mzdy boli vo výške 306 869 Eur, pričom v tabuľke sú 
rozdelené na sumu 289 952 Eur, ktoré boli predložené na refundáciu a náklady na mzdy 
z iného zdroja vo výške 16 918 Eur, čo je výška spolufinancovania prijímateľa zvýšené o časť 
mzdy zamestnancov, ktorí vykonávali aj činnosti nesúvisiace s projektom. 
 

• Tabuľky č. 7 – 12 – netýka sa 
 

• Tabuľka č. 13 – V tabuľke je uvedené čerpanie fondu reprodukcie vo výške 385 379 Eur, ktoré 
tvorila úhrada za inštaláciu časti štruktúrovanej kabeláže v budove SHS UVP UK. Prostriedky 
na túto úhradu poskytol Rektorát UK. 
 

• Tabuľka č. 16 – netýka sa 
 

• Tabuľka č. 17 – v roku 2015 neprijal SHS UVP UK bežnú ani kapitálovú dotáciu z prostriedkov 
EÚ, refundácie mzdových výdavkov uhradených v roku 2015 očakávame v roku 2016. 
 

• Tabuľky č. 18 - 23 – netýka sa 
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• Tabuľky č. 24a, b – 25 – Na strane aktív vykazuje SHS UVP UK neobežný majetok v hodnote 
13 927 894 Eur, z čoho majetok v hodnote 13 542 215 Eur nadobudnutý z projektu, ktorý bol 
zaradený do majetku Rektorátu UK  a následne prevedený na SHS UVP UK.  
 
Ďalšou položkou je majetok vedený na obstarávacom účte 042 v hodnote 385 379 Eur (časť 
štruktúrovanej kabeláže v budove SHS UVP UK), ktorý bol nadobudnutý z prostriedkov 
Rektorátu UK a bude presunutý na Rektorát UK ako súčasť obstarávacej ceny budovy SHS UVP 
UK.  
 
Ostatné záväzky vo výške 639 378 Eur tvoria pôžičky, ktoré boli použité na úhradu 
prevádzkových výdavkov a mzdových výdavkov SHS UVP UK. Mzdové výdavky boli následne 
predložené na refundáciu z projektu. 

 
 

Bratislava, 15.04.2016  
  
 
 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
 riaditeľ UVP UK 

 

 

 

Vypracovali: 
- tabuľková časť Ing. Katarína Sebíňová 
- textová časť: Ing. Michal Nemec 


