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Úvod 

 
Výročná správa o hospodárení má za účel poskytnúť súhrnný obraz o hospodárskej 

situácii Vedeckého parku UK (ďalej len „VP UK“),  o aktívach a pasívach, nákladoch a výnosoch 
a výsledku hospodárenia dosiahnutého v roku 2016. 

 
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 popisuje 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, 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. VP 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.  

 
Napriek tomu, že VP UK bol zriadený v máji 2015, kedy boli nastavené základné procesy 

pre fungovanie VP UK ako samostatnej hospodáriacej súčasti UK, rok 2016 bol prvým rokom 
existencie v novovybudovaných priestoroch na Ilkovičovej ul. 8 v Bratislave. Postupne boli 
uvádzané do prevádzky priestory pre vedecko-výskumnú činnosť a začala sa rozbiehať činnosť 
jednotlivých vedeckých tímov. Infraštruktúru VP UK využívali nielen interní zamestnanci 
VP UK, zamestnanci fakúlt UK a to najmä Prírodovedeckej, Farmaceutickej a Lekárskej fakulty 
UK, ale aj spolupracujúci partneri. V tejto súvislosti sa manažment VP  UK zameral na 
definovanie vzťahov s fakultami UK, ako aj externými subjektami. Bolo potrebné legislatívne 
ukotviť  spoločné pracoviská v rámci VP UK a nastaviť model ich financovania. 

 
V zmysle podmienok fázovaných projektov vedeckých parkov sa od 1.1.2016 začala 

realizácia 2. fázy projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej 
len „2. fáza projektu“), v rámci ktorej bolo  plánované ukončenie výskumných úloh z prvej fázy 
projektu naviazaných na využitie infraštruktúry inštalovanej koncom roka 2015 a zároveň 
dodávka infraštruktúry, ktorá nebola dodaná v rámci prvej fázy.  
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V roku 2016 boli VP UK po prvý krát poskytnuté neúčelové finančné prostriedky zo 
štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŠVVaŠ SR (dotácia). Z týchto dôvodov neobsahuje 
správa porovnania s predchádzajúcimi obdobiami. 

 
V sledovanom období realizované dva granty Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 

pričom v jednom vystupuje VP UK ako hlavný riešiteľ, v druhom ako spoluriešiteľ. 
 
Cieľom finančného riadenia VP UK v roku 2016, aj vzhľadom na výšku poskytnutých 

dotačných prostriedkov, bolo maximalizovať využitie projektových a grantových prostriedkov, 
z ktorých sa hradili mzdy odborných zamestnancov a náklady na spotrebný materiál do 
laboratórií. Dotačné prostriedky boli použité na prevádzku budovy a výskumnej infraštruktúry, 
ktorú okrem zamestnancov VP UK využívajú aj zamestnanci ostatných fakúlt UK. 

 
 

1. Zamestnanci a náklady na mzdy 
 
Tabuľka č. T6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2016: 
 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2016: 

Administratívni zamestnanci 12,9 

Výskumní pracovníci 12,4 

 
Počet zamestnancov VP UK sa v roku 2016 odvíjal najmä od disponibilných zdrojov na 

úhradu mzdových nákladov. Koncom roka 2015 boli v súvislosti s ukončením realizácie 1. fázy 
projektu Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „1. fáza 
projektu“) ukončené pracovné zmluvy s vedecko-výskumnými pracovníkmi a časťou 
administratívy. Od 1.1.2016 pokračoval pracovný pomer s administratívnymi pracovníkmi, 
ktorí zabezpečovali činnosti nevyhnutné pre základnú prevádzku SHS, finančné 
a administratívne ukončenie 1. fázy projektu a prípravu 2. fázy projektu - ich počet bol počas 
roka znížený. V prvej polovici roka 2016, po vyhlásení výzvy na podávanie Žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok, t.j. po ujasnení spôsobu financovania, boli vyhlásené 
výberové konania na pozície vedecko-výskumných pracovníkov.  

 
Z uvedených dôvodov uvádzame štruktúru zamestnancov ku 31.12.2016, ktorá 

reálnejšie ako tabuľka č. T6 popisuje štruktúru zamestnancov VP UK: 
 

Štruktúra zamestnancov VP UK ku 31.12.2016: 

Administratívni zamestnanci, prevádzka 
budovy (PP, dohoda) 

13 

Výskumní pracovníci (PP, dohoda) 29 
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Mzdové výdavky administratívy a vedecko-výskumných pracovníkov boli hradené 

z pôžičky a nastavené na refundáciu z prostriedkov 2. fázy projektu po podpise Zmluvy 
o poskytnutí NFP. 
 

Z dotačných zdrojov a čiastočne z inej činnosti bola hradená mzda správcu budovy, 
údržbára a správcu IKT. 
 
Štruktúra mzdových nákladov: 
 

Kategória zamestnancov 

Náklady na 
mzdy  

poskytované 
z 

prostriedkov 
štátneho 

rozpočtu * 

z toho: 
Náklady na 

mzdy 
poskytované z 

dotácie 
MŠVVaŠ SR   

Náklady na 
mzdy 

poskytované 
z iných 

zdrojov **  
  

Náklady na 
mzdy spolu  

Administratívni 
zamestnanci spolu  

212 152,35 15 043,06 18 519,54 230 671,89 

Výskumní pracovníci alebo 
umeleckí pracovníci 

161 439,58   8 808,64 170 248,22 

Prevádzkoví zamestnanci  5 950,02 5 950,02 850,08 6 800,10 

Spolu  379 541,95 20 993,08 28 178,26 407 720,21 

Pozn.: * Náklady na refundáciu z projektu.  
            ** napr. APVV, zdaňovaná činnosť a pod. 
 
 
 
2. Ročná účtovná závierka  
 

Ročná účtovná závierka bola na VP UK spracovaná v súlade s príslušnými 
ustanoveniami zákona NR SR č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v platnom znení, metodickým 
usmernením MŠVVaŠ SR k termínu 31. december 2016. Účtovníctvo sa  vedie  
prostredníctvom  finančného  informačného systému SOFIA. Ročná  účtovná  závierka  VP UK 
je  jednou  z čiastkových  ročných  účtovných  závierok  súčastí UK.   

 
 
 
 

Štruktúra zamestnancov podľa 
zdrojov na úhradu mzdových 
nákladov 

projekt, grant dotačné prostriedky 

Administratíva 11  

Prevádzka budovy (správca, údržbár, 
správca IKT na dohodu) 

 
2 PP + 1 dohoda 

Výskumní pracovníci 29  
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• Súvaha a výkaz ziskov a strát: 
 

Údaje uvedené vo výkazoch sú do veľkej miery ovplyvnené realizáciou projektu 
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci ktorého bol 
nadobudnutý majetok prevedený na VP UK. V roku 2016 zároveň prebehlo vysporiadanie 
finančných vzťahov (presuny prostriedkov z prijatých refundácií) medzi VP UK, RUK 
a fakultami UK. VP UK vrátil z prijatých refundácií z 1. fázy projektu pôžičku z GARI účtu 
poskytnutú v predchádzajúcom období a prijal ďalšiu  pôžička na úhradu refundovateľných 
výdavkov 2. fázy projektu. 

 
Vysvetlenie ku niektorým položkám: 
 
Súvaha: 
- r. 53: výšku zostatku v objeme 449 tis. Eur na bankových účtoch ovplyvňuje aj: 

• zostatok pôžičky z GARI účtu na úhradu projektových miezd vo výške 
188 tis. Eur, ktorý bude dočerpaný v roku 2017; 

• zostatok na bežnom účte vo výške 96 tis. Eur, tvorený prijatou refundáciou 
z 1. fázy projektu, ktorá bude vrátená v roku 2017 ako splátka pôžičky. 

 
Výkaz ziskov a strát: 
- r. 73 vo výške 3 891 184 Eur je tvorený bežnou prevádzkovou dotáciou, prijatou 

refundáciou z 1. fázy v roku 2016 a prostriedkami prijatými v minulých rokoch 
z prvej fázy projektu, ktorá kryje odpisy majetku v roku 2016 vo výške 
2 800 749 Eur. 

 
 
3. Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov  
 

• Dotácia zo štátneho rozpočtu: 
 

Zdrojom financovania prevádzky infraštruktúry VP UK bola dotácia zo štátneho 
rozpočtu pridelená na základe rozpisu neúčelových finančných prostriedkov fakultám a ďalším 
súčastiam UK poskytnutých Dodatkom č. 2 ku zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho 
rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2016, ktorá mala po úprave 
nasledovnú štruktúru: 

 
- podprogram 077 13 vo výške 571 595 Eur 
- podprogram 077 12 vo výške 6 219 Eur 
- spolu: 577 814 Eur. 
 
Z týchto prostriedkov boli hradené náklady súvisiace s prevádzkou budovy, ako 

elektrická energia, dodávka tepla, upratovanie, strážna služba, dovybavenie budovy a servis 
vyhradených technických zariadení. Zároveň boli z dotačných prostriedkov hradené mzdové 
náklady na správcu budovy, údržbára a technika IKT. 
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• Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo 
programu 077: 

 
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo 

programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ boli dva granty Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja, z ktorých sme obdržali prostriedky vo výške 51 790 Eur. Tieto prostriedky 
boli využité na nákup materiálu, služby, mzdy a odvody riešiteľov grantov. 
 
 

• Dotácie zo ŠF EÚ: 
 
 V roku 2016 sme prijímali refundácie prostriedkov projektu Univerzitný vedecký park 

Univerzity Komenského v Bratislave (1. fáza). Tieto prostriedky sa následne presúvali na 

súčasti UK -fakulty, resp. RUK, ktoré tieto výdavky hradili. V tabuľke T17 Dotácie zo ŠF EU 

evidujeme dotáciu vo výške 710 893 Eur, z ktorej časť vo výške 320 589,50 Eur tvorili výdavky 

hradené ešte z úrovne RUK, ktoré sme RUK postúpili. Časť vo výške 390 303,50 Eur, ktorú 

tvorili výdavky hradené z úrovne VP UK, sme využili na vrátenie pôžičky z GARI účtu 

poskytnutej na úhradu refundovaných miezd.  

 

• Úhrada mzdových nákladov a nákladov na spotrebný materiál v roku 2016, ktoré 
budú refundované z projektov: 

 
Na financovanie mzdových nákladov a nákladov na nákup chemikálií a materiálu na 

vedecko-výskumnú činnosť sme využili možnosť realizácie 2. fázy projektu Univerzitný 
vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, v ktorej boli plánované okrem obstarania 
infraštruktúry plánovanej ale nerealizovanej v rámci 1. fázy, aj personálne náklady a náklady 
na chemikálie spotrebný materiál do laboratórií. V súlade s podmienkami pre fázované 
projekty vedeckých parkov bola možnosť spätnej oprávnenosti výdavkov, ktorá sa premietla 
aj do Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. V nadväznosti na 
uvedené skutočnosti sa realizácia 2. fázy projektu začala 1.1.2016, t.j. ešte pred podpisom 
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 
V tejto súvislosti požiadal VP UK o pôžičku z Garančného a rizikového fondu UK 

v celkovej výške 1 105 000 Eur, z ktorej v roku 2016 uhradil mzdové výdavky vrátane odvodov  
vo výške 507 tis. Eur a obstaral chemikálie a pomôcky pre výskum v objeme 402 tis. Eur.  

 
Využitím prostriedkov 2. fázy projektu bude refundovaných 92 % mzdových výdavkov 

VP UK a 100% výdavkov na spotrebný materiál do laboratórií (na hlavnú činnosť) vynaložených 
v roku 2016.  
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Štruktúra hlavných prevádzkových nákladov VP UK: 
 

Položka Eur 

spotreba materiálu 474 221 

- z toho chemikálie a pomôcky do laboratórií hradené z 2. fázy 
projektu 

402 476 

spotreba elektrickej energie, teplo, vodné a stočné a pod. 151 795 

opravy a údržba 21 883 

cestovné náhrady (čiastočne refundované z 2. fázy projektu) 2 134 

služby (upratovanie, strážna služba, povinný servis zariadení atď...) 268 874 

mzdové náklady a poistné 571 238 

- z toho hradené z 2. fázy projektu 507 246 

Poistenie majetku nadobudnutého z 1. fázy projektu 19 834 

 
  

• Majetok  

Evidenciu  a správu majetku zabezpečuje VP UK v zmysle záväzných predpisov. 
Evidencia dlhodobého hmotného majetku (HIM), nehmotného majetku (NIM)  a drobného 
hmotného a nehmotného majetku (DHM a DNM ) sa vykonáva na základe došlých faktúr, 
zápisov o zaradení  dlhodobého  hmotného  a nehmotného  majetku. 

 

 V roku 2016 bol ukončený proces prevodu majetku nadobudnutého na konci roka 2016 
z 1. fázy projektu z Rektorátu UK na VP UK. V sledovanom období nebol vyradený žiaden 
majetok.  
 
 
4. Vývoj fondov 
 

• Fond reprodukcie: 
 
 Stav fondu reprodukcie ku 1.1. bol – 385 379 Eur, tvorba fondu z odpisov 
v kalendárnom roku bola 148 051 Eur, stav fondu ku 31.12. bol -237 328 Eur. 
 

• Sociálny fond: 
 

Stav Sociálneho fondu k 1. 1. predstavoval sumu 1 027,97 Eur, stav ku 31.12. bol 
2 364,36 Eur. Tvorba  fondu v priebehu roka 2016 bola zabezpečená v súlade so Zákonom o 
sociálnom fonde  a Kolektívnou zmluvou z objemu vyplatených miezd a platov, čo 
predstavovalo sumu 3 641,89 Eur. Použitie finančných prostriedkov fondu predstavovalo 
celkovú čiastku 2 305,50 Eur. Sociálny fond bol čerpaný na príspevok na stravovanie 
zamestnancov. 
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5. Zúčtovanie bežných a kapitálových dotácií poskytnutých z kapitoly MŠVVaŠ SR 
 

Bežná dotácia Eur 

zostatok bežnej dotácie z roku 2015 nebola 
poskytnutá 

príjmy bežnej dotácie v roku 2016 577 814 

výdavky bežnej dotácie v roku 2016 489 324 

zostatok bežne dotácie k 31.12.2016 (vrátane zostatku APVV) 88 490 

Pozn.: Nedočerpané dotačné prostriedky sa využili na začiatku roku 2017 na úhradu 
záväzkov z roku 2016 splatných v roku 2017 a zároveň na úhradu nákladov na povinné revízie 
zariadení plánovaných na koniec roka 2016.  
 
 
 
 
Záver 
 
 V nasledujúcom období bude VP UK naďalej klásť zvýšený dôraz na získavanie 
a využívanie projektových a grantových zdrojov na úhradu nákladov na prevádzku 
infraštruktúry a miezd zamestnancov, čo umožní zvýšiť intenzitu vedecko-výskumnej činnosti.  
 
  

   
Bratislava, 13.04.2017 

 
 
 prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. 
 riaditeľ VP UK 
 
 
 
Vypracovali: 

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


