UK VEDA, s.r.o., Šafarikovo nám. 6, Bratislava

Váž. pán
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Rektor Univerzity Komenského v Bratislave

V Bratislave, 27. 04. 2015

Správa o činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. v roku 2014

Vážený pán rektor, ako štatutárnemu orgánu zakladateľa spoločnosti UK VEDA,
s.r.o. si dovoľujeme podať správu o činnosti dcérskej spoločnosti Univerzity Komenského
v Bratislave.
Spoločnosť UK VEDA, s.r.o. vyhotovila k 31.12.2013 účtovnú závierku s prílohami
a daňové priznanie, s využitím služieb spoločnosti EKOPRAKTIK, s.r.o. V roku 2013
spoločnosť nevyvíjala žiadne aktivity.
Účtovná závierka bola predložená rokovanie Akademického senátu UK dňa
18.6.2014. Daňové priznanie bolo podané príslušnému správcovi dane dňa 30.6.2014.
Z dôvodu oznámenia spoločnosti EKOPRAKTIK, s.r.o. o tom, že s ohľadom na
umiestnenie sídla spoločnosti v Trnave, nevie táto spoločnosť realizovať kontakt so správcom
dane ani s poisťovňami sa vykonal prieskum trhu, na základe ktorého sa uzavrela zmluva
o poskytovaní služieb v účtovníctve a personalistike so spoločnosťou NELL FIN, s.r.o.
Koncom júna 2014 (účasť v ponukovom konaní schválená vedením UK v máji 2014)
sa sfinalizovala zmluva o poskytnutí služieb na dodávku služieb pre Univerzitu Komenského
v Bratislave. Cena plnenia =49.500,- eur. Vykonanie služieb v projekte CEETechnology do
15.11.2014.
Personálna matica
Spoločnosť UK Veda, s.r.o. má 2 kmeňových zamestnancov, ktorými sú JUDr. Tatiana
Máhrová a Dr. techn. Michal Ries. Z dôvodu odstúpenia JUDr. Evy Takácsovej z funkcie
konateľky spoločnosti UK Veda, s.r.o. bol dňa 17.10.2014 Okresnému súdu v Bratislave 1

odovzdaný návrh na začatie konania vo veci zmeny konateľa v spoločnosti UK Veda, s.r.o.
Okresný súd Bratislava I vykonal na základe návrhu na zápis zmenu konateľa. Doc. Mgr.
Vincent Múcska, PhD. bol ustanovený za konateľa spoločnosti UK VEDA, s.r.o. namiesto
JUDr. Evy Takácsovej.
Účtovníctvo a personalistiku naďalej vykonáva obstaraná spoločnosť NELL FIN, s.r.o.
Kontakt so štátnou pokladnicou zabezpečuje pani Reichová.

Projekt SEETechnology
Za Slovenskú republiku je partnerom projektu Univerzita Komenského v Bratislave.
Projekt SEETechnology bol realizovaný v rámci Operačného programu Juhovýchodná
Európa.
Názov projektu
Co-operation of SEE science parks for the promotion of transnational market
uptake of R&D results and technologies by SMEs (Spolupráca vedeckých parkov krajín
Juhovýchodnej Európy za účelom podpory nadnárodných trhov a výsledkami výskumu a
vývoja a technológií v prospech malých a stredných podnikov.)
Cieľ projektu
Hlavným cieľom projektu je navrhnúť a vylepšiť existujúce podporné služby, nástroje a
rámce zamerané na podporu využívania vedeckých poznatkov a vyvinutých technológií
inovatívnymi malými a strednými podnikmi na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Spoločnosť UK Veda, s.r.o. s Univerzitou Komenského uzatvorila dňa 30.06.2014
„Zmluvu o dielo vrátane poskytnutia služieb a odborného poradenstva pri realizácii
vybraných činností v rámci projektu SEETechnology“ (Ďalej len „Zmluva“). Výstupy boli
dodané v troch etapách, a to september 2014, október 2014 a november 2014. Výstupy boli
spracované dr. Ries, dr. Máhrová, dr. Bratková.

Výstupy UK Vedy, s.r.o. v projekte SEETechnology
• Analýza vonkajšieho a vnútorného prostredia UK v Bratislave a prípadne aj iných
verejných vedecko-výskumných inštitúcií na Slovensku, analýza najmä právnych,
procedurálnych prekážok a problémov vplývajúcich na transfer výstupov výskumu a
vývoja do praxe a na spoluprácu vedecko-výskumných inštitúcií s praxou.
• Analýza interných procedurálnych prekážok UK v Bratislave a prípadne aj iných
verejných vedecko-výskumných inštitúcií na Slovensku pri efektívnom prenose
výstupov výskumu a vývoja do praxe a vplývajúcich na spoluprácu vedecko-

výskumných inštitúcií s praxou. Identifikácia potenciálnych procesných prekážok na
inštitucionálnej úrovni.
Návrhy na zlepšenie činnosti UK Veda, s.r.o.
Rozšírenie predmetu činnosti

1. Predmet činnosti UK Veda v súčasnosti:
- výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Predmet činnosti spoločnosti UK Veda, s.r.o. v rozsahu v akom v súčasnosti je uvedený
v Obchodnom registri nie je dostačujúci pre vykonávanie činností UK Vedy, s.r.o.. Pre
možnosti uskutočňovania vzdelávania prostredníctvom UK Vedy, s.r.o. a možností
vypracovávania projektov z EU a zúčastňovania sa rôznych projektov na podporu
vzdelávania, ako aj v oblasti verejného obstarávania je potrebné rozšíriť predmet činnosti UK
Vedy, s.r.o. o ďalšie činnosti.

Rozšírenie predmetu činnosti UK Veda s.r.o. o ďalšie voľné živnosti, ktorými sú:
27. ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY A PORADENSTVO
27.1
Administratívne služby
27.1.2
27.1.5

Kancelárske a sekretárske služby
Korektúry textov

27.2

Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

27.2.4 Poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ
pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
27.2.5 Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre
Štrukturálne fondy a Kohézny fond
27.2.6 Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných
zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
27.2.7 Marketingové poradenstvo
27.2.8 Účtovné poradenstvo
27.2.9 Mediálne poradenstvo
27.2.10 Poradenská činnosť a vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných
údajov
27.2.11 Poradenstvo a vypracovanie bezpečnostných projektov podnikateľa
27.2.19 Konzultačné, poradenské, tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja
ľudských zdrojov.

28 VZDELÁVANIE
28.1 Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
28.1.1 Doučovanie a príprava žiakov a študentov formou skupinového alebo individuálneho
doučovania
28.1.2 Mimoškolská činnosť v záujmových krúžkoch
28.1.3 Organizovanie kurzov, školení a seminárov
28.1.4 Uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
31 OSTATNÉ ČINNOSTI INDE NEUVEDENÉ
31.9

Prieskum trhu a verejnej mienky

31.9.1 Zisťovanie potenciálu trhu, úrovne informovanosti, akceptácie a oboznámenia sa s
tovarom a službami, nákupných zvyklostí spotrebiteľov za účelom propagácie predaja a
vývoja nových tovarov a služieb, rozbory výsledkov
31.9.2 Zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o politických, hospodárskych a sociálnych
problémoch a ich analýza
31.46 Verejné obstarávanie

V súvislosti s pripravovanou novelou Obchodného zákonníka si dovoľujeme predložiť návrh
na zvýšenie základného imania spoločnosti UK Veda, s.r.o. na 25 000 eur. V spoločnosti je
potrebné riešiť otázku konateľov s perspektívou rozširovania činnosti s.r.o.
Finančné zdroje spoločnosti sú zabezpečené na činnosť spoločnosti do 30.6.2015, je preto
nevyhnutné riešiť ďalšie aktivity spoločnosti, ako aj ich personálne zabezpečenie. V prílohe
podklady k ÚZ za rok 2014.

S pozdravom,

Prof. Mária Patakyová
Doc. Vincent Múcska
Konatelia UK Veda, s.r.o.

