
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

AKADEMICKÝ SENÁT 

 

Materiál na 14. riadne zasadnutie Akademického senátu UK 

dňa 28. marca 2018 

 

 

 

 

Výročná správa o činnosti a účtovná závierka UK Veda, s.r.o.  

za rok 2017 

__________________________________________________ 

 

 

Materiál obsahuje: 

 

1. Návrhy uznesení. 

2. Informácia o prerokovaní materiálu komisiami AS UK. 

3. Výročná správa o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2017. 

4. Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky UK Veda, s.r.o. zostavená k 31.12.2017. 

5. Poznámky k mikro účtovnej závierke za rok 2017. 

 

 

 

 

Predkladajú:      Materiál vypracovali: 

 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD.   doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. 

Mgr. Agáta Jurášková     Mgr. Agáta Jurášková 

konatelia UK Veda, s.r.o.    konatelia UK Veda, s.r.o. 

 

 

marec 2018 



Návrhy uznesení 

 

1. 

Akademický senát UK  

berie na vedomie 

Výročnú správu o činnosti UK Veda, s.r.o. za rok 2017. 

 

2. 

Akademický senát UK  

schvaľuje 

účtovnú závierku UK Veda, s.r.o. zostavenú k 31. 12. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o prerokovaní materiálu 

komisiami AS UK 

 

Materiál bol prerokovaný na 7. zasadnutí Komisie pre rozvoj a informačné technológie AS UK dňa 

16. marca 2018. 

 

Uznesenie č. 1: 

Komisia pre rozvoj a IT Akademického senátu UK vzala na vedomie Výročnú správu o činnosti UK 

Veda s.r.o. za rok 2017 a zároveň odporúča Dozornej rade UK Veda s.r.o. zvážiť ďalšie smerovanie 

spoločnosti UK Veda s.r.o. 

 

 

Materiál bol prerokovaný na 16. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 14. marca 2018. 

 

Uznesenie č. 5: 

Finančná komisia Akademického senátu UK berie na vedomie výročnú správu o činnosti UK Veda, 

s.r.o za rok 2017. 



UK Veda, s.r.o., Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 
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1. Úvod 

 

UK Veda, s.r.o., založila Univerzita Komenského v Bratislave ako svoju dcérsku spoločnosť 

dňa 2. 3. 2011 na základe Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti s ručením 

obmedzeným v súlade s § 56 a nasl. a § 105 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov. Podnetom na založenie bola predovšetkým snaha 

vytvoriť podmienky na prenos výsledkov vedy, výskumu a vývoja, aplikovať ich do praxe za 

spoluúčasti zamestnancov jednotlivých fakúlt UK, ktorí sa podieľajú na výsledkoch vedy, 

výskumu a vývoja.  Zámerom bolo nastaviť vzájomne vyvážené podiely na aktivitách 

všetkých zúčastnených partnerov, najmä osobnú zainteresovanosť a motiváciu jednotlivcov 

pri riešení úloh. Medzi ďalšie predmety činnosti patria tiež vydavateľská činnosť, 

organizovanie kurzov, školení a seminárov, zisťovanie všeobecnej mienky verejnosti o 

politických, hospodárskych a sociálnych problémoch a ich analýza a ďalšie.   

 

 

2. Orgány spoločnosti 

 

Orgány spoločnosti sú: 

 

a) Valné zhromaždenie 

b) Štatutárny orgán - dvaja konatelia 

c) Dozorná rada 

 

a) Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva ako jediný spoločník zakladateľ. 

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a môže rozhodovať o 

schvaľovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK a schválení 

Akademickým senátom UK, schvaľovaní stanov spoločnosti a ich zmien. Rozhoduje o 

zmenách a doplnkoch zakladateľskej listiny, o zvýšení, alebo znížení základného 

imania a rozhodovania o nepeňažnom vklade, o zrušení, zlúčení, ale aj o rozdelení 

spoločnosti a v zmene jej právnej formy a o osobe likvidátora, vymenovanie, 

odvolanie a odmeňovanie konateľov spoločnosti a členov dozornej rady. 

 

b) Štatutárnym orgánom sú dvaja konatelia spoločnosti, v roku 2017 došlo na poste 

konateľa k personálnej zmene: 

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD, 

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD. do 8.3.2017   

Mgr. Agáta Jurášková od 9. 3. 2017 

V mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločne.  

 

c) Dozorná rada UK Vedy, s.r.o., má päť členov. V roku 2017 nahradila Mgr. Petronelu 

Luprichovú, ktorá ukončila svoje pôsobenie v rade 6. 12. 2016, nová členka Mgr. 

Zuzana Lisoňová. Zloženie Dozornej rady UK Veda, s. r. o.:  

prof. PhDr. František Gahér, CSc. predseda od 31.1. 2013 

doc. RNDr. Martin Putala,  člen od 2. 3. 2011  



prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., členka od 2. 3. 2011  

PhDr. Katarína Cabanová, PhD., členka od 2. 3. 2011  

Mgr. Zuzana Lisoňová, členka od 25. 1. 2017 

 

 

3. Personálne zabezpečenie spoločnosti 

 

Spoločnosť UK Veda, s.r.o. mala v roku 2017 jedného kmeňového zamestnanca, po 

personálnej výmene bol nový zamestnanec prijatý na skrátený polúväzok od 1. augusta 2017. 

Kontakt so Štátnou pokladnicou zabezpečovala počas roka 2017 pani Zuzana Reichová, 

zamestnankyňa Rektorátu UK. Účtovníctvo a personalistiku zabezpečuje spoločnosť Nell 

Finn s. r. o. na základe vykonaného prieskumu trhu, výsledkom čoho bola podpísaná Zmluva 

o poskytovaní služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 566 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

4. Prehľad činnosti spoločnosti v roku 2017 

 

Spoločnosť UK Veda sa v roku 2017 venovala trom novým projektom.  

Prvý projekt, na ktorom začala UK Veda s. r. o. minulý rok pracovať, si vyžaduje dlhodobú 

administratívnu, personálnu a organizačnú prípravu. Ide o ideu kariérnej podpory pre 

študentov UK. Cieľom je vybudovať Kariérne centrum UK, ktoré by malo poskytovať 

študentom univerzity predprofesijný servis a pomoc: komplexné informácie počnúc 

životopisom, pohovormi, vzormi potrebných dokumentov, komunikácia a povinnosti voči 

poisťovniam, druhy pracovných pomerov a rozdiely z toho plynúce, základný prehľad 

o zákonníku práce, a ďalšie. Študent dostane základný balíček poznatkov potrebný na plynulý 

prechod zo štúdia do pracovného procesu. UK Veda s. r. o. plánuje na tomto projekte 

spolupracovať s odborníkmi z UK, ale tiež s profesionálmi z iných inštitúcií a firiem. V roku 

2017 prebiehali úvodné rokovania s partnermi, kryštalizuje sa predstava o štruktúre centra, 

jeho pôsobení, jednotlivých etapách fungovania. Predpokladaný začiatok fungovania je rok 

2018. 

 

Ďalšie dva projekty, na ktorých UK Veda participovala, sa nerealizovali. Jeden ostal vo fáze 

prípravy z dôvodu zrušenia výzvy a v druhom prípade sa projekt vzhľadom na širší okruh 

zúčastnených partnerov realizoval prostredníctvom iného subjektu. 

 

Hlavný zdroj príjmov v minulom roku tvorili príjmy z predaja publikácií a reklamných 

predmetov UK  cez e-shop a na podujatiach. K zvýšeniu predajnosti produktov pomohla aj 

prepracovanejšia a pravidelne aktualizovaná e-stránka https://www.cu-istropolitana.eu/.  

Kvôli zjednoteniu názvu spoločnosti a domény sa  zakúpila doména ukveda.sk,  

tiež ukshop.sk a následne sa formou prelinkovania spojili s hlavnou doménou, aby tak rozšírili 

pokrytie a zjednodušili prístup na webovú stránku. 

 

https://www.cu-istropolitana.eu/


E-shop, ktorý začal naplno fungovať v roku 2017, potvrdil zámery, ktoré sa od jeho založenia 

očakávali: poskytnúť študentom a záujemcom  jednoduchší a flexibilnejší prístup k študijnej 

literatúre a zároveň vytvoriť platformu, kde sú prezentované najnovšie predajné tituly 

vydávané pod hlavičkou Univerzity Komenského v Bratislave. Tento spôsob predaja sa 

ukázal ako veľmi efektívny aj pre ďalšie subjekty, ako sú napr. knižnice, pre ktoré je nákup v 

hotovosti v kamenných obchodoch komplikovaný. E-shop umožňuje tiež osobný odber, čo 

vyhovuje predovšetkým bratislavským študentom.  

E-shop predáva výlučne tituly vydané  Univerzitou  Komenského v Bratislave, okrem 

publikácií sú v ponuke reklamné predmety UK, ktoré sa dajú kúpiť tiež v Infocentre UK. 

Ďalším spôsobom predaja publikácií, ktorý UK Veda s. r. o. vykonáva, je ambulantný predaj. 

Najväčší ohlas má predaj na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2017, kde sa predalo 281 kníh.  

 

Podujatia spojené s predajom  

26. – 27.  septembra 2017 – AmosFest – celouniverzitné podujatie (Mlynská dolina), predaj 

marketingových predmetov a kníh z Vydavateľstva UK; 

9. – 12. novembra 2017 – Bibliotéka 2017 – Vydavateľstvo UK sa spolu s UK Vedou, s. r. o., 

zúčastnili knižného veľtrhu, ktorý sa konal v priestoroch Incheby Expo; 

29. november – Beánia FM UK – UK Veda, s. r. o. zabezpečila predaj marketingových 

predmetov aj na Beánii Fakulty managementu, ktorá sa konala v MMC Clube v Bratislave; 

6. december 2017 – FSEV FEST – UK Veda, s. r. o. zabezpečila predaj marketingových 

predmetov na už tradičnom podujatí Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, ktoré sa 

konalo v priestoroch fakulty. 

 

Vývoj predaja publikácií 2017 

 

 

Celkový predaj kníh bol 782 kusov, z toho 501 sa predalo prostredníctvom e-shopu. 

Novembrový pik zohľadňuje predaj na Bibliotéke 2017. 
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V decembri 2017 konatelia UK Vedy  s. r. o. založili komerčný účet vo Fio banke, ktorý bude 

slúžiť na realizáciu platieb prostredníctvom e-shopu.  

 

 

5. Plánované aktivity v roku 2018 

 

Základnou aktivitou, ktorej sa bude UK Veda s. r. o. venovať v roku 2018, je rozbehnutie 

Kariérneho centra UK. Ide o službu, ktorá študentom môže výrazne uľahčiť prvé kroky na 

pracovnom trhu. Podobné aktivity sú bežné a dostupné na mnohých univerzitách. 

V roku 2018 očakáva UK Veda s. r. o. spoluprácu na novom projekte, ktorý je v štádiu 

prípravy a o jeho realizácii sa rozhodne v priebehu roka. 

 

6. Tabuľková časť nákladov a výnosov 

 

Náklady celkom 18085,56 

Spotreba materiálu 25,83 

Predaný tovar 5542,76 

Ostatné služby 1905,89 

Mzdové náklady 7537,55 

Zákonné sociálne poistenie 2652,93 

Zákonné sociálne náklady 272,10 

Ostatné dane a poplatky 132,00 

Ostatné finančné náklady 15,90 

Splatná daň z príjmov 0,60 

    

Výnosy celkom 6903,78 

Tržby z predaja služieb 252,25 

Tržby za tovar 6647,60 

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0,15 

Úroky 3,78 
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Bežné účtovné obdobie

Netto   1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Netto   2

Číslo
riadku

c

06

07

08

Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025,
026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085,
086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/

Opravná položka k nadobudnutému
majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/

09

10

11

13
Ostatný dlhodobý finančný majetok so
zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden
rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/

14

15

2.

A.II.

3.

A.II.1.

4.

2.

A.III.

4.

A.III.1.

B.

B.I.

STRANA AKTÍV

b

Ozna-
čenie

a

Obežný majetok
r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21

16

18
Pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A,
31XA) - /391A/

2.

3.

B.III.1.

20

01

19

B.II.
Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A,
313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A,
336A, 33XA,  354A, 355A,  358A, 35XA,
371A,  374A, 375A,  378A, 381A, 382A,
385A) - 391A

SPOLU MAJETOK
r. 02 + r. 14

04

Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013,
014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073,
074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/

05

03

02A. Neobežný majetok
r. 03 + r. 04 + r. 09

A.I.

Dlhodobý hmotný majetok
súčet (r. 05 až r. 08)

Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) -
/082, 08XA, 092A, 094A, 095A/

Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A)
- /081, 092A, 094A, 095A/

Dlhodobý finančný majetok
súčet (r. 10 až r. 13)

Ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A,
053A) - /095A, 096A/

Podielové cenné papiere (061, 062, 063,
043A, 053A) - /095A, 096A/

Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123,
124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) -
/191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/

17B.III. Krátkodobé pohľadávky
súčet (r. 18 až r. 20)

Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a
dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A,
346A, 347A, 34XA) - /391A/

Ostatné pohľadávky
(335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A,
35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A,
382A, 385A, 398A) - /391A/

21B.IV. Finančný majetok
r. 22 + r. 23

22B.IV.1. Peniaze a účty v bankách
(211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)

23Ostatné finančné účty (251, 252, 253,
256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/

2.

MF SR č. 18008/2014

UZMUJv14_2

12Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou
ako jeden rok (22XA)

3.

DIČ IČOSúvaha
Úč MÚJ 1 - 01
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Bežné účtovné obdobie

3

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

4

Číslo
riadku

c

29

30

31

32

33

34

35

36

37

2.

A.I.1.

A.III.

B.

B.I.

STRANA PASÍV

b

Ozna-
čenie

a

Záväzky   r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 +
r. 43 + r. 44 + r. 45

Dlhodobé bankové úvery
(461A, 46XA)

39
Krátkodobé záväzky z obchodného styku
(316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326,
32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)

2.

3.

B.IV.1.

41

24

40

SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY
r. 25 + r. 34

27

Základné imanie
r. 27 + r. 28

28

26

25

UZMUJv14_3

Vlastné imanie
r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33

A.

A.I.

Základné imanie a zmeny základného
imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)

Pohľadávky za upísané vlastné imanie
(/-/353)

Kapitálové fondy
(412, 413, 417, 418)

A.II.

Oceňovacie rozdiely
(+/- 415, 416)

A.V.

Fondy zo zisku
(421, 422, 423, 427, 42X)

A.IV.

Nerozdelený zisk alebo neuhradená
strata minulých rokov (428, /-/429)

A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 +
r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)

Dlhodobé záväzky okrem rezerv a
úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A,
472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A,
479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A)

Dlhodobé rezervy
(451A, 459A, 45XA)

38B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv,
úverov a výpomoci   súčet (r. 39 až r. 42)

Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A,
343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)

Záväzky voči zamestnancom a
zo sociálneho poistenia
(331, 333, 336A, 33X, 479A)

4.
42

Ostatné krátkodobé záväzky
(364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A,
379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A,
474A, 478A, 479A, 47XA)

43B.V. Krátkodobé rezervy
(323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)

44B.VI. Bežné bankové úvery
(221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)

45Krátkodobé finančné výpomoci
(241, 249, 24X, 473A, /-/255A)

MF SR č. 18008/2014
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03

Tržby z predaja tovaru
(604, 607)

04

05

06

Aktivácia
(účtová skupina 62)

07

Tržby z predaja dlhodobého nehmotného
majetku, dlhodobého hmotného majetku a
materiálu (641, 642)

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Zostatková cena predaného dlhodobého
majetku a predaného materiálu (541, 542)

17

18

19Pridaná hodnota   (r. 02 - r. 09) + (r. 03 +
r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11)

20

21

22

Výnosy z finančnej činnosti spolu
súčet (r. 21 až r. 26)

23

24

02

01

II.

Výnosy z dlhodobého finančného majetku
(665)

Výnosy z krátkodobého finančného
majetku (666)

Výnosové úroky
(662)

Tržby z predaja cenných papierov a
podielov (661)

UZMUJv14_4

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Číslo
riadku

c

Text

b

Ozna-
čenie

a

I.

III.

IV.

V.

VI.

* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu
súčet (r. 02 až r. 07)

Tržby z predaja vlastných výrobkov a
služieb (601, 602, 606)

Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
(+/-) (účtová skupina 61)

Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
(644, 645, 646, 648, 655, 657)

C.

*

A.

B.

Náklady na hospodársku činnosť spolu
súčet (r. 09 až r. 17)

Náklady vynaložené na obstaranie
predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507)

Spotreba materiálu, energie a ostatných
neskladovateľných dodávok
(501, 502, 503, (+/-) 505A)

Služby
(účtová skupina 51)

Osobné náklady
(účtová skupina 52)

D.

Dane a poplatky
(účtová skupina 53)

E.

Odpisy a opravné položky k dlhodobému
nehmotnému majetku a dlhodobému
hmotnému majetku (551, (+/-) 553)

F.

Opravné položky k pohľadávkam
(+/- 547)

Ostatné náklady na hospodársku činnosť
(543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej
činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08)

G.

H.

I.

**

*

*

VII.

VIII.

IX.

X.

25

26

Kurzové zisky
(663)

Ostatné výnosy z finančnej činnosti
(668)

XI.

XII.
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29

Predané cenné papiere a podiely
(561)

30

31

32

Nákladové úroky
(562)

33

Kurzové straty
(563)

34

35

28

27

K.

UZMUJv14_5

Bežné účtovné obdobie

1

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

2

Číslo
riadku

c

Text

b

Ozna-
čenie

a

J.

L.

M.

N.

O.

* Náklady na finančnú činnosť spolu
súčet (r. 28 až r. 33)

Náklady na krátkodobý finančný majetok
(566)

Opravné položky k finančnému majetku
(+/-) (565)

Ostatné náklady na finančnú činnosť
(568, 569)

** Výsledok hospodárenia z finančnej
činnosti   (+/-) (r. 20 - r. 27)

Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie pred zdanením
(+/-) (r. 18 + r. 34)

**

36

37

P. Daň z príjmov
(591, 595)

38

Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia
spoločníkom (+/-) (596)

***
Výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie po zdanení
(+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37)
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