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1. 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 2020. 

 
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.  

 
Vedecký park UK hospodáril v sledovanom období s dotačnými prostriedkami 

poskytnutými z kapitoly MŠVVaŠ SR a grantovými prostriedkami. 
 
Dotačné prostriedky boli použité na prevádzku budovy a výskumnej infraštruktúry, 

ktorú okrem zamestnancov VP UK využívajú aj zamestnanci ostatných fakúlt UK. Na úhrade 
prevádzkových nákladov infraštruktúry VP UK sa podieľali aj subjekty, ktoré pôsobia v rámci  
spoločných pracovísk vo VP UK na základe zmlúv o spolupráci.  

 
V roku 2020, najmä v druhom polroku sa začala realizácia 8 nových projektov 

realizovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a projektu 
realizovaného v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Tieto projekty 
poskytujú zdroje na financovanie mzdových nákladov výskumných pracovníkov, ktorých počet 
sa ku konca roku významne zvýšil. Rovnako poskytujú aj zdroje na obstaranie spotrebného 
materiálu na výskum a v menšej miere aj doplnenia prístrojového vybavenia. Vzhľadom na 
proces verejného obstarávania predpokladáme realizáciu nákupov v roku 2021.  

 
Ďalším zdrojom financovania výskumných činností, najmä obstarania spotrebného 

materiálu, bolo 10 pokračujúcich APVV grantov a 2 granty VEGA.  
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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 2020. 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: 
 

Vysvetlenie ku niektorým položkám: 
 

Súvaha: 
- r. 53: výšku zostatku v objeme 275 tis. Eur na bankových účtoch ovplyvňuje najmä: 

• zostatok na zostatkovom účte vo výške 121 916 tis. Eur, tvorený  zostatkom 
dotačných prostriedkov vo výške 43 tis. Eur dočerpaný začiatkom roku 2021 
na prevádzkové výdavky budovy a nedočerpaný objem APVV/VEGA grantov 
vo výške 66 tis. Eur; 

• prijaté refundácie z projektov ŠF EÚ na bežnom účte; 

• zostatok na podnikateľskom účte, ktorý bude v roku 2021 využitý na krytie 
spolufinancovania projektov ŠF EÚ. 
 

-  r. 96: Iné záväzky: tvorí najmä pôžička poskytnutá VP UK  z GARI účtu UK.  

Zároveň je v účtovnej evidencii na tejto položke zahrnutý záväzok vo výške 

385 379 Eur označený ako pôžička VŠMLŠ, pričom v tomto prípade sa nejedná 

o pôžičku, ale o nenávratný transfer prostriedkov. Nakoľko bol tento záväzok 

prenesený z RUK do účtovníctva VP UK, rieši sa s RUK správne evidovanie tejto 

finančnej operácie. 

 
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 2020, ktorá mala po úprave 
nasledovnú štruktúru: 

 
- podprogram 077 11 vo výške 434 062 Eur 
- podprogram 077 12 vo výške 129 068 Eur 
- spolu: 563 130 Eur. 
 

Z týchto prostriedkov boli hradené náklady súvisiace s prevádzkou budovy, ako 
elektrická energia, dodávka tepla, upratovanie vlastnými zamestnancami, strážna služba, do 
vybavenie budovy a servis vyhradených technických zariadení. Zároveň boli z dotačných 
prostriedkov hradené mzdové náklady na správcu budovy, údržbára, upratovačiek, 
účtovníčky, personalistky a technika IKT. 

 
Zároveň sa zamestnanci podieľali na riešení 2 VEGA grantov, na ktoré boli poskytnuté 

prostriedky vo výške 17 431 Eur (podprogram 077 12). 
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• Príjmy verejnej vysokej školy majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií: 
 

VP UK bol spoluriešiteľom troch grantov Agentúry na podporu výskumu a vývoja, 
z ktorých sme obdržali prostriedky vo výške 97 681 Eur, ktoré boli použité na nákup 
spotrebného materiálu, služieb a mzdových nákladov riešiteľov. 

 

• 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 šiestich grantov Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja (ďalej len APVV“), z ktorých sme obdržali prostriedky vo výške 181 271 Eur. 
Tieto boli použité na nákup spotrebného materiálu, služieb a mzdových nákladov riešiteľov. 
 

• Dotácie zo ŠF EÚ: 
 

 V roku 2020 sme prijali refundácie z projektov financovaných Výskumnou agentúrou 

z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 39 760 Eur. 

• Prevádzkové náklady VP UK: 
 

Financovanie mzdových nákladov výskumných pracovníkov a projektovej 
administratívy bolo realizované z vlastných zdrojov s postupnou refundáciou zo schválených 
projektov ŠF EÚ. 

 
Štruktúra hlavných prevádzkových nákladov budovy VP UK hradených z dotačných zdrojov 
a príspevkov partnerov na prevádzkové náklady:  
 

oblasť výdavkov suma 

strážna služba 173 120 

elektrická energia 141 290 

správa budovy, účtovníctvo, IT, povinné revízie, opravy 138 970 

teplo 72 314 

upratovanie – mzdy a materiál 49 847 

poistenie majetku 5 633 

vodné a stočné 1 837 

BOZP 1 440 

odvoz odpadu 1 394 

 
V porovnaní s predchádzajúcim rokom nenastali v súvislosti s prevádzkou budovy 

významnejšie zmeny vo výške prevádzkových nákladov. 
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• Zamestnanci a náklady na mzdy 
 

Tabuľka č. T6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2020: 
 

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2020: 

Administratívni zamestnanci + IT 8 

Prevádzkoví zamestnanci 4 

Výskumní pracovníci 9 

* v tabuľke sú uvádzané priemerné prepočítané počty 
 

Počet zamestnancov VP UK, najmä výskumných pracovníkov, sa v roku 2020 odvíjal 
najmä od disponibilných zdrojov na úhradu mzdových nákladov. V druhom polroku sa 
v súvislosti s nábehom realizácie projektov OP II sa počet výskumných pracovníkov významne 
navýšil.  

 

Štruktúra zamestnancov – stav ku 31.12.2020 

Ekonomika, personalistiky, projekty, IT 10 (6,9 FTE) 

Prevádzkoví zamestnanci   6  (5,3 FTE) 

Výskumní pracovníci 30 (20,3 FTE) 

 
Mzdové výdavky časti administratívy a vedecko-výskumných pracovníkov boli 

hradené z nabiehajúcich projektov. Z dotačných zdrojov a úhrad od partnerov bola hradená 
mzda účtovníka, personalistu, správcu budovy, údržbára, upratovačiek 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 148 203 101 872 7 564 155 767 

Prevádzkoví 
zamestnanci  

 41 679      41 235      1 025     42 704 

Výskumní pracovníci   221 469      66 689      21 750     243 220 

Spolu  419 104 217 461 30 540 449 643 

 
 

• 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. V sledovanom období sa nerealizoval významnejší nákup 
majetku. 
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4. Vývoj fondov 
 

• Fond reprodukcie:  
 

 Stav fondu reprodukcie ku 1.1. bol 153 232 Eur, tvorba fondu v kalendárnom roku bola  
26 161 Eur, čerpanie 158 015, stav fondu ku 31.12. je 21 378 Eur. 
 

• Sociálny fond:  
 

Stav Sociálneho fondu k 1.1.2020 predstavoval 1 694,90 Eur, stav ku 31.12.2020 bol 

1646,67  Eur. Tvorba  fondu v priebehu roka 2020 bola zabezpečená v súlade so Zákonom o 

sociálnom fonde a Kolektívnou zmluvou z objemu vyplatených miezd a platov, čo 

predstavovalo sumu 4782,07  Eur. Použitie finančných prostriedkov fondu predstavovalo 

celkovú čiastku 4830,30  Eur. Sociálny fond bol priebežné čerpaný na príspevok na stravovanie 

zamestnancov, na konci roka bol zamestnancom poskytnutý príspevok na regeneráciu 

pracovnej sily. 

 
5. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom 
 

Bežná dotácia  - podprogram 077 11, 077 12 Eur 

zostatok bežnej dotácie z roku 2019 60 835 

príjmy bežnej dotácie v roku 2020 582 761 

výdavky bežnej dotácie v roku 2020 586 419 

zostatok bežne dotácie k 31.12.2020 57 177 
 
Bilanciu dotačných prostriedkov ovplyvňuje úhrada prevádzkových nákladov spoločných 
pracovísk od partnerov, ktoré sú účtované ako vrátenie dotačných prostriedkov na zdroj 111. 
 
 
6. Záver 
 

 V nasledujúcom období bude VP UK pokračovať v efektívnom využívaní projektových 
a grantových zdrojov na nákup materiálu a úhradu miezd zamestnancov, čo umožní zvýšiť 
intenzitu vedecko-výskumnej činnosti.  

   
 

Bratislava, 28.04.2021 

 

 
 prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. 
 poverený zastupovaním 
 riaditeľa VP UK 
 
Prílohy: 
1) Tabuľková časť 
 


