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N á v r h  u zn es e n i a  AS  U K 

 

Akademický senát UK 

podľa čl. V bod 3 Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. 

schvaľuje návrh na doplnenie čl. II Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. 

o nasledujúci predmet činnosti spoločnosti: 

- reklamné a marketingové služby, 

- vydavateľská činnosť, 

- organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 



Prerokovanie materiálu v Akademickom senáte UK 

I. Doručenie materiálu 

Materiál doručený v listinnej podobe  
Materiál doručený v elektronickej podobe 10. mája 2016 
Zhoda listinnej a elektronickej podoby materiálu  
Číslo v registratúrnom denníku Rektorátu UK  
Číslo v pomocnom registratúrnom denníku KAS 98/2016 
Predkladateľ materiálu doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 

konateľ UK Veda, s.r.o. 
Materiál vypracovali Ing. Igor Václav 

UK Veda, s.r.o. 
 
II.  Sprievodné dokumenty 

žiadne 
 
III.  Vecne príslušné komisie AS UK na prerokovanie materiálu 
 
Právna komisia AS UK 
materiál bol postúpený dňa 10. mája 2016 

čl. 11 ods. 6 písm. e) 
Rokovacieho poriadku AS UK 

Dozorná rada UK Veda, s.r.o. 
materiál bol postúpený dňa 10. mája 2016 

Čl. VIII bod 5 písm. j) 
Zakladateľskej listiny UK Veda, s.r.o. 

 
IV.  Výsledok prerokovania materiálu v komisiách AS UK 
 
Stanovisko Právnej komisie AS UK z 3. zasadnutia dňa 11. mája 2016: 
 
Materiál bol prerokovaný v Právnej komisii AS UK dňa 11. mája 2016. Predložený návrh 
obsahuje len zámer rozšíriť predmet činnosti obchodnej spoločnosti a nejde o návrh na zmenu 
zakladateľskej listiny. Podľa členov komisie nejde o materiál, ktorý by mala prerokovať 
Právna komisia. Z tohto dôvodu členovia komisie návrh zobrali na vedomie, ale neprijali 
k nemu uznesenie o odporučení na schválenie.  
„ Právna komisia AS UK v Bratislave berie na vedomie návrh na rozšírenie predmetu činnosti 
obchodnej spoločnosti UK Veda, s.r.o..“ 
 
Zasadnutie Dozornej rady UK Veda, s.r.o. sa uskutočnilo v stredu 18. mája 2016. 
 
Dozorná rada UK Veda, s.r.o. odporučila AS UK predložený návrh schváliť. 
 
V.  Výsledok prerokovania materiálu v Predsedníctve AS UK 
 
Uznesenie č. 5 zo 4. zasadnutia Predsedníctva AS UK dňa 18. mája 2016: 
 

Predsedníctvo Akademického senátu UK 
I. 

berie na vedomie informáciu predsedníčky Právnej komisie AS UK o prerokovaní materiálu 
na 3. zasadnutí Právnej komisie AS UK dňa 11. mája 2016, 

II. 
berie na vedomie informáciu predsedu Dozornej rady UK Veda, s.r.o. o prerokovaní materiálu 
na zasadnutí Dozornej rady UK Veda, s.r.o. dňa 18. mája 2016, 

III. 
odporúča predsedovi Akademickému senátu UK zaradiť materiál do návrhu programu  
5. zasadnutia Akademického senátu UK dňa 25. mája 2016. 



UK Veda, s. r. o.  
Šafárikovo námestie č. 6 
814 99 Bratislava 
Tel. č.: 02/592 44 427 
 

 

Konatelia: prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.,Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 
Kontaktná osoba: Ing. Igor Václav, e-mail: igor.vaclav@uniba.sk 

 

 

Vážený pán  
prof. RNDr. Daniel Ševčovič, PhD. 

      Predseda AS UK v Bratislave  
      TU   

      V Bratislave dňa 5. 5.  2016 

 

Vážený pán predseda, 

 dovoľujem si Vám predložiť návrh rozšírenia predmetu činnosti  pre dcérsku 

spoločnosť Univerzity Komenského v Bratislave,  UK Veda, s.r.o.  nasledovne: 

7301* Reklamné a marketingové služby, 

5801* Vydavateľská činnosť, 

9302* Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, 

4701* Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), 
alebo prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod). 
 
*v zmysle „Zoznamu odporúčaných označení voľných živností vydaných 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy odboru 

živnostenského podnikania“.        

Svoj návrh odôvodňujeme nasledovne: 

- predaj marketingových predmetov UK sa v súčasnosti realizuje 

prostredníctvom informačného centra UK (kamenné centrum) výlučne 

v hotovosti, preto je potrebné zriadiť univerzitný e-shop, cez ktorý by sa 

realizoval tento predaj, 

- prostredníctvom e-shop-u by bola zabezpečená spolupráca medzi 

Vydavateľským oddelením UK a UK Vedou, s.r.o. pri  výrobe a  predaji 

publikácii, učebníc, učebných textov, monografií prostredníctvom e-shopu, 

- väčšia prezentácia vo virtuálnom prostredí (na sociálnych sieťach s možnosťou 

prelinkovania priamo na produkty), 

- dosiahnuť vyššiu flexibilitu pri predaji, 

- zasiahnuť širší územný záber, neviazaný len na Bratislavu  

 

S úctou 

 prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 

  konateľ spoločnosti    konateľ spoločnosti 
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