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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 2017. 

 
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.  

 
V roku 2017 bola ukončená 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. Uvedené výrazne ovplyvnilo hospodárenie VP UK v roku 2017. 

 
V sledovanom období bolo realizovaných 5 grantov Agentúry na podporu výskumu 

a vývoja, pričom v troch vystupuje VP UK ako hlavný riešiteľ, v dvoch ako spoluriešiteľ. 
 
Cieľom finančného riadenia VP UK v roku 2017, 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. Rozdiel medzi 
skutočnou výškou prevádzkových nákladov budovy a poskytnutou dotáciou bol hradený 
z prostriedkov prijímaných od partnerov VP UK ako náhrada za prevádzkové náklady 
spoločných pracovísk. 
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1. Zamestnanci a náklady na mzdy 
 
Tabuľka č. T6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2017: 
 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2017: 

Administratívni zamestnanci 10,8 

Výskumní pracovníci 13,0 

 
Počet zamestnancov VP UK, najmä výskumných pracovníkov, sa v roku 2017 odvíjal 

najmä od disponibilných zdrojov na úhradu mzdových nákladov. Ku 30.6.2017 boli v súvislosti 
s ukončením realizácie 2. fázy projektu ukončené pracovné zmluvy s viacerými vedecko-
výskumnými pracovníkmi a časťou administratívy. V 1. polroku 2017 mal VP UK 25 
výskumných pracovníkov, tento počet klesol ku koncu roku na 13. V druhom polroku 2018 
očakávame nárast počtu výskumných pracovníkov v nadväznosti na plánovaný začiatok 
projektov realizovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. 

 

 
Mzdové výdavky administratívy a vedecko-výskumných pracovníkov boli hradené 

z pôžičky a refundované 2. fázy projektu, príp. nastavené na refundáciu z pripravovaných 
projektov. Z dotačných zdrojov a čiastočne z inej činnosti bola hradená mzda účtovníka, 
personalistu, 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  

Administratíva 175 619 58 723 39 129 214 747 

Výskumní pracovníci alebo 
umeleckí pracovníci 

133 161 1 655 65 405 198 566 

Prevádzkoví zamestnanci  10 611 10 611  10 611 

Spolu  319 391 70 989 104 534 423 924 

Pozn.: * Zahŕňa aj náklady, ktoré sú/budú refundované z projektov.  
            ** napr. APVV, zdaňovaná činnosť a pod. 
 

Štruktúra zamestnancov podľa 
zdrojov na úhradu mzdových 
nákladov ku 31.12.2017 

Projekt, resp. 
plánovaná refundácia 

dotačné prostriedky 

Administratíva a riadenie 11 2,2 

Prevádzka budovy (správca, údržbár, 
správca IKT) 

 
2 PP + 1 dohoda 

Výskumní pracovníci 29  
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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 2017. Účtovníctvo sa  vedie  
prostredníctvom  finančného  informačného systému SOFIA. Ročná  účtovná  závierka  VP UK 
je  jednou  z čiastkových  ročných  účtovných  závierok  súčastí UK.   

 

• Súvaha a výkaz ziskov a strát: 
 

Údaje uvedené vo výkazoch sú do veľkej miery ovplyvnené realizáciou 2. fázy projektu 
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. 

 
Vysvetlenie ku niektorým položkám: 
 
Súvaha: 
- r. 53: výšku zostatku v objeme 344 tis. Eur na bankových účtoch ovplyvňuje najmä: 

• zostatok na bežnom účte vo výške 133 tis. Eur, čo je zostatok pôžičky z GARI 
účtu na úhradu projektových miezd vo výške 155 tis. Eur, ktorý bude 
dočerpaný v roku 2018; 

• zostatok na zostatkovom účte vo výške 133 tis. Eur, ktorý bude čiastočne 
čerpaný v roku 2018 na prevádzkové výdavky budovy a periodický servis 
prístrojového vybavenia laboratórií, ktorých nárast v roku 2018 
predpokladáme v súvislosti s ukončením záručnej doby týchto zariadení 
koncom roka 2017.  

 
Výkaz ziskov a strát: 
- r. 73 vo výške 4 342 tis. Eur je tvorený bežnou prevádzkovou dotáciou a 

prostriedkami prijatými v minulých rokoch z prvej fázy projektu, ktorá kryje odpisy 
majetku v roku 2016 vo výške 2 953 tis. Eur. Zároveň je tvorený prijatými 
prostriedkami z 2. fázy projektu UVP UK, ktoré boli využité na nákup majetku 
v hodnote 702 tis Eur a prijatými refundáciami mzdových výdavkov. 

 
 
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 prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2017, ktorá mala po úprave 
nasledovnú štruktúru: 

 
- podprogram 077 11 vo výške 492 135 Eur 
- podprogram 077 12 vo výške   10 744 Eur 
- spolu: 502 879 Eur. 
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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, účtovníčky, personalistky a technika IKT. 

 

• Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo 
programu 077: 

 
VP UK bol spoluriešiteľom dvoch grantov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 

z ktorých sme obdržali prostriedky vo výške 44 953 Eur, ktoré boli použité na nákup 
spotrebného materiálu, služieb a mzdy a odvody riešiteľov grantu a administratívy. 

 

• Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR 
poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ  
 
VP UK (resp. UK) boli hlavným riešiteľom troch grantov Agentúry na podporu výskumu 

a vývoja, z ktorých sme obdržali prostriedky vo výške 161 292 Eur, ktoré boli použité na nákup 
spotrebného materiálu, služieb a mzdy a odvody riešiteľov grantu a administratívy. 
 
 

• Dotácie zo ŠF EÚ: 
 
 V roku 2017, po podpise zmluvy o NFP, sme prijímali refundácie prostriedkov projektu 

Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave - 2. fáza. Postupne boli 

refundované mzdové výdavky a výdavky na spotrebný materiál vo výške 870 tis. Eur, ktoré boli 

hradené z pôžičky poskytnutej z GARI účtu UK od 1.1.2016. Časť týchto prostriedkov bola 

využitá na úhradu ďalších refundovateľných miezd, prostriedky vo výške 700 tis. Eur  vrátil VP 

UK ako splátku pôžičky poskytnutej z GARI účtu. 

 Zároveň sme prijali prostriedky na nákup dlhodobého majetku 702 209 Eur. 

• Úhrada mzdových nákladov v roku 2017, ktoré budú refundované z projektov: 
 

Na financovanie mzdových nákladov výskumných pracovníkov a projektovej 
administratívy okrem zamestnancov prevádzky (správca budovy údržbár, 
účtovník, personalista, technik IT) bolo v 1. polroku 2017 zabezpečené z pôžičky z GARI účtu 
poskytnutej v roku 2016. Realizácia hlavných aktivít projektu bola ukončená ku 30.6.2017 
s výnimkou aktivity 2.7, ktorá bola ukončená ku koncu roka. Tieto mzdové výdavky budú 
zrefundované v roku 2018 z 2. fázy projektu. 

 
Od 1.7.2017 sa začala realizácia dvoch projektov financovaných z OP Výskum 

a inovácie, v ktorých bol zapojený VP UK ako partner. Mzdové náklady boli hradené z pôžičky 
poskytnutej v roku 2017 z GARI účtu UK. Ku 1.9.2017 bola realizácia týchto projektov zo strany 
poskytovateľa pozastavená. Zároveň bola plánovaná účasť výskumných pracovníkov VP UK 
v pripravovaným projektov v oblasti strategického výskumu.  
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V druhom polroku 2017 boli mzdy výskumných pracovníkov a projektového 
manažmentu hradené z pôžičky poskytnutej z GARI účtu UK v roku 2017 s tým, že tieto 
náklady budú hradené z pripravovaných projektov v prípade, že konkrétna výzva umožní 
spätnú oprávnenosť výdavkov. 
 
Štruktúra hlavných prevádzkových nákladov VP UK: 
 

upratovanie a vonkajšie plochy - externý dodávateľ 102 190 

strážna služba 128 206 

elektrická energia 98 907 

teplo 68 253 

povinné kontroly zariadení budovy, revízie, opravy 37 601 

poistenie majetku 16 662 

drobný materiál a opravy 1 666 

vodné a stočné 2 182 

BOZP 1 440 

telefóny 1 129 

odvoz odpadu 863 

 
S cieľom znižovať prevádzkové náklady budeme v roku 2018 realizovať upratovanie budovy VP 
UK vlastnými zamestnancami, kde predpokladáme úsporu približne 50% nákladov. 

 
Mzdové náklady: 

 

mzdové náklady na správu a prevádzku (správca, údržbár, účtovník, personalista) 
hradené z dotačných prostriedkov 

51 930 

mzdové náklady na výskumných pracovníkov a manažment projektu - hradené 
z projektových prostriedkov z realizovaných projektov a grantov, resp. pripravované 
na refundáciu z plánovaných projektov 

406 239 

 
  

• Majetok  

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

 

Najvýznamnejším obstaraním majetku v sledovanom období bol nákup softvéru 
a zariadení laboratória DPZ a GIS, Terénne meracie zariadenie a Eye tracking zariadenie 
z prostriedkov projektu: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave – 
2. fáza, časť prostriedkov v objeme 702 tis. Eur bola poskytnutá poskytovateľom systémom 
predfinancovania, spolufinancovanie prijímateľa vo výške 35 tis. Eur bolo hradené VP UK. 
Prostriedky vo výške 80 tis. Eur boli hradené z pôžičky GARI 2016 a budú zrefundované v roku 
2018. 
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4. Vývoj fondov 
 

• Fond reprodukcie: 
 
 Stav fondu reprodukcie ku 1.1. bol –426 783 Eur, tvorba fondu z odpisov 
v kalendárnom roku bola 269 559 Eur, stav fondu ku 31.12. je  -130 224 Eur. 
 

• Sociálny fond: 
 

Stav Sociálneho fondu k 1.1.2017 predstavoval 6 431 Eur, stav ku 31.12.2017 bol 
10 202 Eur. Tvorba  fondu v priebehu roka 2017 bola zabezpečená v súlade so Zákonom o 
sociálnom fonde a Kolektívnou zmluvou z objemu vyplatených miezd a platov, čo 
predstavovalo sumu 3 772 Eur. Použitie finančných prostriedkov fondu predstavovalo celkovú 
čiastku 4 232 Eur. Sociálny fond bol priebežné čerpaný na príspevok na stravovanie 
zamestnancov, na konci roka bol zamestnancom poskytnutý príspevok na regeneráciu 
pracovnej sily. 

 
 
5. Zúčtovanie bežných a kapitálových dotácií poskytnutých z kapitoly MŠVVaŠ SR 
 

Bežná dotácia Eur 

zostatok bežnej dotácie z roku 2016 63 330 

príjmy bežnej dotácie v roku 2017 502 879 

výdavky bežnej dotácie v roku 2017 378 354 

zostatok bežne dotácie k 31.12.2017 124 525 

Pozn.: Nedočerpané dotačné prostriedky sa využili na začiatku roku 2018 na úhradu 
záväzkov z roku 2017 splatných v roku 2018 a úhradu prevádzkových výdavkov na začiatku 
roku 2018.  

 
 
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, 13.04.2018 

 

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

- tabuľková časť Ing. Martina Poizlová 
 

- textová časť: Ing. Michal Nemec  


