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Čl. I
Všeobecné údaje
(1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.
Názov účtovnej jednotky:	 Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo účtovnej jednotky:	 Šafárikovo nám.6, 814 99 Bratislava
Zriaďovateľ:		 univerzita je zriadená zákonom č. 375/1919 Zb.
Dátum založenia:		 11. júl 1919

(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov  a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.

Štatutárny zástupca:
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD

Akademický senát UK:
Predsedníctvo AS UK
Lekárska fakulta UK
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD. – predseda AS UK 
Jesseniova lekárska fakulta UK
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Farmaceutická fakulta UK
doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
Právnická fakulta UK
JUDr. Eduard Burda, PhD. 
Filozofická fakulta UK
doc. PhDr. František Gahér, CSc. – podpredseda 
Prírodovedecká fakulta UK
doc. RNDr. Martin Putala, CSc.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. – podpredseda
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
doc. PhDr. Eugen Laczo, PhD. 
Pedagogická fakulta UK
PhDr. Katarína Cabanová, PhD. 
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Mgr. Radoslav Hanus, PhD. 
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Mgr. Gašpar Fronc 
Fakulta managementu UK
doc. PhDr. Magdaléna Samuhelová, CSc. 
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
PhDr. Oľga Gyárfášová, PhD. 
Zástupca študentskej časti AS UK
Mgr. Jaroslav Sýkora – podpredseda 

Zloženie Správnej rady UK
Predsedníctvo
Ing. Róbert Šimončič, Csc., predseda 
doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., podpredseda 
Členovia
PhDr. Katarína Bajcurová, CSc. 
RNDr. Pavol Demeš, CSc.
Ing. Bc. Pavol Frešo
Ing. Iveta Hanulíková   
Mgr.Tomáš Charvát
Ing. Elena Kohútiková, PhD.
Mgr. Andrej Kolesík
prof. ThDr. Ing. Jozef Kutarňa, PhD. 
Mgr. Art. Juraj Kukura
doc. Ing. Peter Mihók, CSc.
Ing. arch. Andrej Petrek  
MUDr. Darina Sedláková, MPH

(3)  Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Univerzita Komenského v Bratislave je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá slobodne uskutočňuje tvorivú vedeckú, vzdelávaciu, umeleckú a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť na UK je založená na poznatkoch vedy a techniky, vrátane výsledkov vlastného vedeckého bádania. UK sa významne podieľa na rozvoji vedy, vzdelanosti a kultúry v Slovenskej republike.
UK poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci študijných programov všetkých stupňov v oblasti medicínskych, spoločenských, ekonomických a prírodných vied. V oblasti medicíny a farmácie je súčasťou vedeckej a vzdelávacej činnosti UK aj liečebno-preventívna starostlivosť. UK poskytuje aj ďalšie vzdelávanie.
UK poskytuje knižničné a ďalšie informačné služby a vykonáva nakladateľskú a vydavateľskú činnosť, ktorá súvisí predovšetkým s vedeckou, pedagogickou a umeleckou činnosťou jej akademickej obce.

UK vykonáva za úhradu podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, liečebno-preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie jej ľudských zdrojov a majetku. Podnikateľská činnosť UK nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich jej poslanie.

(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia. 
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie k 31. 12. 2012 bol 4 679, z toho 475 vedúcich zamestnancov.
 Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za obdobie, za ktoré sa zostavuje účtovná závierka k 31. 12. 2013 bol 4 759, z toho 472 vedúcich zamestnancov.
(5) Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
(6) Údaje podľa odseku  4 a čl. III a IV  sa uvádzajú v textovej podobe a tabuľkovej podobe. 

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti. 
Účtovná závierka UK bola zostavená ako riadna účtovná závierka v zmysle Zákona o účtovníctve podľa § 17 ods.6 zákona č. 431/2002 v znení neskorších predpisov za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.
Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania vo svojej činnosti.     
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.
(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním  a uvedením majetku do používania ( preprava a pod.).
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Univerzita Komenského v Bratislave nemá dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom, 
Bezodplatne nadobudnutý (darovaný) dlhodobý hmotný majetok bol ocenený podľa ocenenia odovzdávajúcou  účtovnou jednotkou a zaúčtovaný na účet 02 – Dlhodobý majetok odpisovaný  so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov.
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
Dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním  a uvedením majetku do používania
(dopravné, montáž a pod.).
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou,
Univerzita Komenského v Bratislave nemá dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou.
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom,
Bezodplatne nadobudnutý (darovaný) dlhodobý hmotný majetok bol ocenený podľa ocenenia odovzdávajúcou  účtovnou jednotkou a zaúčtovaný na účet 02 – Dlhodobý majetok odpisovaný  so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa do výnosov v prospech účtu 649 – Iné ostatné výnosy v časovej a vecnej súvislosti so zaúčtovaním odpisov
g) dlhodobý finančný majetok,
Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. 
Dlhodobý finančný majetok vo výške 20 000,00 Eur je peňažný vklad do obchodnej spoločnosti UK VEDA, s.r.o. na základe Zakladateľskej listiny zo dňa 15.12.2010 ocenený obstarávacou cenou  v zmysle § 25, ods.1, písmeno a bod 3 zákona č. 431/2002 Z. z v znení neskorších predpisov. 
h) zásoby obstarané kúpou,
Zásoby obstarané kúpou boli ocenené obstarávacou cenou, ktorá  zahŕňala cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou,
Univerzita Komenského v Bratislave nemá zásoby vytvorené vlastnou činnosťou.
j) zásoby obstarané iným spôsobom,
Univerzita Komenského v Bratislave nemá zásoby obstarané iným spôsobom.
k) pohľadávky,
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Uplatňuje sa zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením opravnej položky.
l) krátkodobý finančný majetok,
Univerzita oceňuje krátkodobý finančný majetok menovitou hodnotou.
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
Účty časového rozlíšenia, účet hlavnej knihy 381 - náklady budúcich období a účet HK 385 – príjmy budúcich období.
Pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
Záväzky vrátane rezerv sa pri ich vzniku ocenili menovitou hodnotou. Dlhopisy, pôžičky a úvery univerzita nemá.
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
Účty časového rozlíšenia, účet hlavnej knihy 383 - výdavky budúcich období a účet HK 384 – výnosy budúcich období.
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
p) deriváty,
Univerzita Komenského v Bratislave nemá deriváty.
r) majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
Univerzita Komenského v Bratislave nemá majetok a záväzky zabezpečené derivátmi.
 (4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku  a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení odpisov. 
Univerzita Komenského v Bratislave sa riadi pri odpisovaní  smernicou, ktorou sa upravujú postupy pre odpisovanie hmotného a nehmotného majetku UK v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákonom č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov , Opatrením Ministerstva financií SR č. MF/24342/2007-74 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania. Univerzita používa rovnomernú metódu odpisovania.
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 (5) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. Uvádza sa, či účtovná jednotka uplatňuje opravné položky a rezervy.
Univerzita uplatňuje opravné položky k pohľadávkam a tvorí rezervy na tovary, služby, nevyčerpané dovolenky a odvody k dovolenkám.

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
 Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
Na začiatku účtovného obdobia bol stav dlhodobého majetku 219 788 458,68 Eur. Hodnota sa v priebehu sledovaného obdobia navýšila o  čiastku 15 896 180,33 Eur, stav ku koncu bežného obdobia je 235 684 639,01 Eur.
Hodnota dlhodobého nehmotného majetku k 1.1.2013 bola 2 750 760,45 Eur a k 31.12.2013 je 3 578 590,54 Eur
Hodnota dlhodobého hmotného majetku k 1.1.2013 bola 217 037 698,23 Eur a k 31.12.2013 je 232 106 048,47 Eur
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
Stav oprávok k dlhodobému nehmotnému a hmotnému majetku bol na začiatku obdobia vo výške 64 877 072,95 Eur, stav na konci bežného účtovného obdobia je 79 436 083,87 Eur.
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.
Zostatková cena dlhodobého majetku za predchádzajúce obdobie bola 154 931 385,73 Eur, stav na konci bežného účtovného obdobia 156 268 555,14 Eur.
 Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
 Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Majetok UK je poistený na základe individuálnych potrieb fakúlt a CFS.
 Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého  finančného  majetku.
Dlhodobý finančný majetok vo výške 20 000,00 Eur je podiel v obchodnej spoločnosti UK VEDA, s.r.o.
 Informácia o výške tvorby, zníženia a zúčtovania opravných položiek k dlhodobému finančnému majetku a opis dôvodu ich tvorby, zníženia a zúčtovania.
Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku neboli tvorené.
 Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a  o ocenení krátkodobého finančného majetku  reálnou hodnotou ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Univerzita Komenského v Bratislave má finančné účty v celkovej hodnote 59 535 585,13 Eur.
Pokladnica 29 903,69 Eur
Ceniny		  62 501,40 Eur
Bankové účty, peniaze na ceste  59 443 180,04 Eur
Prehľad  opravných položiek k zásobám, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k zásobám.
Opravné položky k zásobám neboli tvorené.
Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú nezdaňovanú  činnosť,  zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Hodnota krátkodobých pohľadávok je k 31.12.2013 je vo výške 4 984 341,26 Eur. Z toho 3 131 202,26 Eur sú pohľadávky z obchodného styku  a ostatné pohľadávky vo výške 13 921,36 Eur.
Hodnota dlhodobých pohľadávok je k 31.12.2013 je vo výške 76 272,34 Eur. 
Prehľad  opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby, zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
Ku krátkodobým pohľadávkam boli zaúčtované opravné položky vo výške 1 446 736,52 Eur.
Hodnota dlhodobých pohľadávok bola znížená zaúčtovaním opravných položiek vo výške 67 462,21 Eur.
 Prehľad  pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2013 sú vo výške 1 870 403 Eur.
 Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období.
Na účet nákladov budúcich období účet HK 381 boli zaúčtované výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov roku 2014 vo výške 188 723,95 Eur .  Náklady budúcich období budú zúčtované na príslušný nákladový účet  v tom  období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Významné položky nákladov budúcich období:  predplatné noviny, časopisy na rok 2014, povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel na rok 2014, členské príspevky.
Na účet príjmov budúcich období účet HK 385 boli zaúčtované príjmy bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výnosov roku 2014 vo výške 22 737,39 Eur.
 Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie, a to 
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
Počiatočný stav základného imania k 1. 1. 2013		 		bol v hodnote 100 262 342,88 Eur
Prírastky									 4 643 192,26 Eur
Úbytky							 8 351 433,65 Eur
Konečný stav základného imania k 31.12.2013		 je 96 554 101,49 Eur    
b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia. 
V súlade s § 16a), zák. č.131/2002 Z.z. o VŠ v znení neskorších predpisov a čl. V. Základných pravidiel hospodárenia na UK sú tvorené nasledovné fondy:
›	Fond reprodukcie
›	Rezervný fond
›	Štipendijný fond
›	Fond na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím
›	Ostatné fondy
Počiatočné stavy  fondov k 1. 1. 2013 boli v sume 9 925 448,91 Eur, zostatok fondov k 31. 12. 2013 bol v sume 12 093 901,45 Eur.
 Rozpis jednotlivých fondov je uvedený v tabuľke.

 Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
Účtovný zisk za predchádzajúce obdobie bol rozdelený do rezervného fondu vo výške 1 817 952,14 Eur. Suma 1 311 196,17 Eur bola prevedená do nevysporiadaného výsledku hospodárenia a suma 751 275,31 Eur iné rozdelenie predchádzajúcich účtovných období.  

 Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba, zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,
Počiatočný stav rezerv k 1. 1. 2013 bol vo výške 769 340,08 Eur. Konečný stav rezerv k 31. 12. 2013 bol vo výške 797 203,29 Eur. Predpokladaný rok použitia rezerv je nasledujúci rok 2014. Rezervy boli vytvorené na nevyčerpané dovolenky a poistné odvody, nevyfakturované dodávky tovarov a služieb za rok 2013.
b) údaje o významných položkách na účtoch 325 -  Ostatné záväzky a 379 – Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a konečný zostatok podľa jednotlivých druhov  záväzkov,
Počiatočný stav účtu HK 325 k 1.1.2013 bol 544 110,58 Eur a stav k 31. 12. 2013 bol vo výške 679 260,29 Eur. Na účte boli účtované záväzky študentom z ubytovania a stravovania.
Počiatočný stav účtu HK 379 k 1.1.2013 bol 1 270 048,11 Eur a stav k 31. 12. 2012 bol vo výške 1 682 546,23 Eur. Na účte sú záväzky k mzdám za december 2013,  záväzky študentská jedáleň, zábezpeky k verejnému obstarávaniu a iné.
c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
Výška záväzkov univerzity k 31.12.2013 je v celkovej hodnote 13 012 236,04 Eur.
Dlhodobým záväzkom UK je stav zostatku sociálneho fondu vo výške 262 872,91 Eur.
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy 
	1. do jedného roka vrátane,
Celková hodnota krátkodobých záväzkov k 31. 12. 2013 je vo výške  12 749 363,13 Eur
Záväzky z obchodného styku				 4 018 602,82 Eur
Záväzky voči zamestnancom 				3 931 279,40 Eur
Zúčtovanie so soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami	2 293 579,01 Eur
Daňové záväzky 823 355,67 Eur
Ostatné záväzky  1 682 546,23 Eur
	2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
Záväzky od jedného do piatich rokov sú poskytnuté na základe vnútroinštitucionálnych zmlúv.
	3. viac ako päť rokov,
Univerzita nemá záväzky so splatnosťou viac ako päť rokov.
e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a zostatok na konci účtovného obdobia,
Počiatočný stav Sociálneho fondu k 01. 01. 2013 bol 276 451,60 Eur. V priebehu roka 2013 bola tvorba sociálneho fondu z prídelu z vyplatených miezd a platov vo výške 585 806,77 Eur a ostatná tvorba vo výške 2 745,06 Eur a použitie vo výške 602 130,52 Eur. Sociálny fond sa v najväčšej miere používa na zabezpečenie stravovania zamestnancov, vypláca sa z neho príspevok na dopravu, príspevok na regeneráciu pracovnej sily a vyplácajú sa z neho tiež príspevky pri životných a pracovných jubileách. Stav sociálneho fondu k 31. 12.2013 bol 262 872,91 Eur.
f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia,
Bankové úvery a pôžičky univerzita nemá.


g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období.
Na účet výdavkov budúcich období účet HK 383 boli zaúčtované výdavky nasledujúceho účtovného obdobia vo výške 484,00 Eur .  Výdavky budú zúčtované v roku 2014.
Počiatočný stav účtu výnosov budúcich období, účet HK 384 bol 75 574 457,32 Eur a stav k 31. 12. 2013 je vo výške 82 582 408,32 Eur.
 Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,											             422 336,79 Eur
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,                  27 673 951,70 Eur										
c) zostatok nepoužitej bežnej dotácie alebo grantu                                            10 304 743,24 Eur		                 
d) zostatok kapitálovej dotácie ŠF                                                                      30 287 282,81 Eur
e) zostatkovú ostatné VBO                                                                                 13 894 093,78 Eur
 Údaje o majetku prenajatom formou finančného prenájmu, 
Univerzita Komenského v Bratislave nemá prenajatý majetok formou finančného prenájmu.

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,  služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.
 Opis a vyčíslenie hodnoty  položiek výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov. 
Číslo účtu
Výnosy
Činnosť


Hlavná nezdaňovaná
Zdaňovaná
Spolu
a
b
1
2
3
601
Tržby za vlastné výrobky
8 019,31
47 137,68
55 156,99
602
Tržby z predaja služieb
10 931 190,19
2 524 584,88
13 455 775,07
604
Tržby za predaný tovar
287 756,92
2 903 113,42
3 190 870,34
613
Zmena stavu zásob výrobkov
20 513,57
0,00
20 513,57
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0,00
8 035,02
8 035,02
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
10 013,20
0
10 013,20
641
Zmluvné pokuty a penále
1 458,94
0
1 458,94
642
Ostatné pokuty a penále
37 729,55
769,87
38 499,42
644
Úroky
3 151,47
1 357,22
4 508,69
645
Kurzové zisky
2 571,03
7,50
2 578,53
649
Iné ostatné výnosy
28 714 889,80
168 054,91
28 882 944,71
651
Tržby z predaja DNM a DHM
0,00
59 616,51
59 616,51
654
Tržby z predaja materiálu
0,00
26,01
26,01
656
Výnosy z použitia fondu
495 793,79
0,00
495 793,79
658
Výnosy z nájmu majetku
7 835,65
1 465 991,86
1 473 827,51
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
168 900,19
0,00
168 900,19
691
Dotácie 
103 832 023,31
0,00
103 832 023,31



 (2) Prehľad  dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.
 Dotácie z MŠVVaŠ SR
 Bežná dotácia (312 001)                                                       92 745 371,22 € 
        Z toho: VEGA projekty (0771202)                                    2 030 836,00 €
                    KEGA projekty (0771205)                                       259 035,00 €
                    APVV projekty (06K11)                                         3 848 573,74 €
                    Štátna veda a technika (06K12)                                 86 000,00 €
  Kapitálová dotácia  (322 001)                                                 1 653 681,00 €
         Z toho: VEGA projekty (0771202)                                      229 381,00 €
                     Štátna veda a technika (06K 12)                             70 000,00 €
  
 Dotácie z MZ SR       Bežná dotácia  (312 001)                         362 605,21 €
                       Kapitálová dotácia (322 001)                   166 852,14 €

Dotácie z MK SR       Bežná dotácia  (312 001)                            35 612,50 €
                                    Kapitálová dotácia  (322 001)                       8 711,50 €

Prostriedky ESF        Bežná dotácia (312 001)                            66 000,00 €

EF reg. rozvoja – EÚ   Bežná dotácia (312 001)                     2 317 494,94 €
                      Kapitálová dotácia  (322 001)            10 796 097,44 €
          spolufin. ŠR   Bežná dotácia (312 001)                        280 285,63 € 
                                 Kapitálová dotácia  (322 001)            1 269 779,24 €

 ESF (2.progr.obd.) EÚ  Bežná dotácia (312 001)                   1 016 406,10 €
                  spolufin.ŠR   Bežná dotácia (312 001)                      119 578,35 €

(3) Opis a suma položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom  osobitne sa uvádza hodnota kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Stav účtu HK 644 úroky bol k 31.12.2013 vo výške 4 508,69 Eur.
Stav účtu HK 645 kurzové zisky bol k 31.12.2013 vo výške 2 578,53 Eur. Ku dňu zostavenia účtovnej závierky boli zaúčtované kurzové zisky v hodnote 777,31 Eur.
(4) Opis a vyčíslenie hodnoty položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov. 
Číslo účtu
Náklady
Činnosť


Hlavná nezdaňovaná
Zdaňovaná
Spolu
a
b
1
2
3
501
Spotreba materiálu
9 186 929,66
257 680,78
9 444 610,44
502
Spotreba energie
6 489 242,45
879 518,29
7 368 760,74
504
Predaný tovar
3 639,72
2 726 590,60
2 730 230,32
511
Opravy a udržiavanie
2 987 692,76
321 531,57
3 309 224,33

512
Cestovné
1 729 705,87
16 899,67
1 746 605,54
513
Náklady na reprezentáciu
84 332,39
3 978,62
88 311,01
518
Ostatné služby
12 514 556,85
634 845,66
13 149 402,51
521
Mzdové náklady
56 820 065,57
1 467 922,17
58 287 987,74
524
Zákonné soc.poist. a zdrav.poist.
19 188 468,91
504 516,42
19 692 985,33
525
Ostatné sociálne poistenie 
150 298,86
5 807,13
156 105,99
527
Zákonné sociálne náklady
2 497 878,48
28 016,24
2 525 894,72
531
Daň z motorových vozidiel
134,37
432,49
566,86
532
Daň z nehnuteľností
293 155,01
5 854,80
299 009,81
538
Ostatné dane a poplatky
55 165,43
35 803,65
90 969,08
541
Zmluvné pokuty a penále
4 364,37
0,00
4 364,37
542
Ostatné pokuty a penále
3 642,48
0,00
3 642,48
544
Úroky
3 169,15
0,24
3 169,39
545
Kurzové straty
60 942,23
180,98
61 123,21
546
Dary
2 330,72
0,00
2 330,72
547
Osobitné náklady
2 760,00
0,00
2 760,00
548
Manká a škody
862,49
449,12
1 311,61
549
Iné ostatné náklady
11 580 656,64
23 707,50
11 604 364,14
551
Odpisy DNM a DHM
10 716 037,62
1 142,00
10 717 179,62
552
Zostat.cena predaného DNM a DHM
29 114,00
0,00
29 114,00
556
Tvorba fondov
6 210 631,80
0,00
6 210 631,80
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
17 616,73
43 831,42
61 448,15
562
Poskytnuté príspevky iným účt.jednotkám
709 685,60
1 650,00
711 335,60
Účtová trieda 5 spolu                     
141 343 080,16
6 960 359,35
148 303 439,51



Výsledok hospodárenia pred zdanením
3 178 766,76
218 335,53
3 397 102,29
591
Daň z príjmov
1 925,17
23 355,18
25 280,35
Výsledok hospodárenia po zdanení 
3 176 841,59
194 980,35
3 371 821,94

(5) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie.
(6) Opis a suma položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Stav účtu HK 545 kurzové straty bol k 31.12.2013 vo výške 61 123,21 Eur. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka t.j. 31.12.2013 bola zaúčtovaná čiastka 16 801,99 Eur.
(7) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky, 23 760,00 Eur 
b) uisťovacie audítorské služby okrem  overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,		   	.
d) daňové poradenstvo,					
Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy,  odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
drobný hmotný majetok – účet HK 771
16 234 391,96
materiál civilnej obrany, materiál vojenskej techniky, materiál PCHO – účet HK 789
16 411, 05
ostatné ceniny – účet HK 795
6 272,82

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia;  takýmito inými pasívami sú:
 Správa o stave súdnych sporov v prílohe č.1
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
b) povinnosť z opčných obchodov,
c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky. 
Inv. číslo
Nehnuteľná kultúrna pamiatka

Hodnota celkom
21000320
Historická budova UK, 
Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava                                                  
rok 2012
rok 2013
409 813,35
410 998,48
21000321
Lekárska fakulta UK,
Špitálska  č. 2, Bratislava
rok 2012
rok 2013
0,00
0,00
21000322
Staré teoretické ústavy Lek. fak. UK, Sasinkova č. 2, Bratislava 
rok 2012
rok 2013
0,00
0,00
21000323
Filozofická fakulta UK, 
Gondova č. 2, Bratislava
rok 2012
rok 2013
2 755 717,83
2 699 414, 83
21000324
FTVŠ ŠD Lafrancini, 
Nábr. A.G.L.Svobodu č.9,Bratislava
rok 2012
rok 2013
 1 140 473,53
1 126 815,53


         


4 306 004,71
4 237 228,84

(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.

Tabuľka k čl. I ods.  4 o počte zamestnancov a dobrovoľníkov

Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov
4 759
4 679
z toho  počet vedúcich zamestnancov
472
475
Počet dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou 


Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas účtovného obdobia


Tabuľka  k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Tabuľka č. 1

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
Softvér
Oceniteľné práva
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia

2 744 836,63



5 923,82


2 748 341,83
prírastky  

827 777,91



873 645,10


1 701 423,01
úbytky 





873 592,92


873 592,92
presuny







Stav na konci bežného účtovného obdobia


3 572 614,54



5 976,00


3 578 590,54
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia


2 264 449,20





2 264 449,20
prírastky  


418 305,73





418 305,73
úbytky 







Stav na konci bežného účtovného obdobia


2 682 754,93





2 682 754,93
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia







prírastky  







úbytky 







Stav na konci bežného účtovného obdobia







Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia


480 387,43



5 923,82


486 311,25
Stav na konci bežného účtovného obdobia


889 859,61



5 976,00


895 835,61

Tabuľka č. 2

Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Stavby
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
Dopravné prostriedky
Pestovateľské celky trvalých porastov
Základné stádo a ťažné zvieratá
Drobný a ostatný dlhodobý hmotný majetok
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
Spolu
Prvotné ocenenie - stav na začiatku bežného účtovného obdobia

33 423 066,56

0,00

110 787 582,89

65 681 009,74

1 787 678,24

30 214,42


2 331 984,73

2 975 471,65

20 690,00

217 037 698,23
prírastky  


6 208,00

950 504,36

12 149 308,80

71 642,40




278 272,32

17 661 164,38

885 600,00

32 002 701,06
úbytky 

28 665,90








16 884 994,92

20 690,00

16 934 350,82
presuny











Stav na konci bežného účtovného obdobia

33 394 400,66

6 208,80

111 738 087,25

77 830 318,54

1 859 320,64

30 214,42


2 610 257,05

3 751 641,11

885 600,00

232 106 048,47
Oprávky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia



22 461 247,53

36 810 411,78

1 535 305,74



1 805 658,70



62 612 623,75
prírastky  



7 251 241,04

6 839 983,09

9 457,55



40 023,51



14 140 709,19
úbytky 














Stav na konci bežného účtovného obdobia



29 712 488,57

43 650 394,87

1 544 763,29



1 845 682,21



76 753 328,94
Opravné položky – stav na začiatku bežného účtovného obdobia











prírastky  











úbytky 











Stav na konci bežného účtovného obdobia











Zostatková hodnota
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia

33 423 066,56

0,00

88 326 335,36

28 870 597,96

252 372,50

30 214,42




526 326,03

2 975 471,65

20 690,00

154 425 074,48
Stav na konci bežného účtovného obdobia

33 394 400,66

6 208,80

82 025 598,68

34 179 923,67

314 557,35

30 214,42


764 574,84

3 751 641,11

885 600,00

155 352 719,53

Tabuľka k čl. III ods. 4 a 5  o štruktúre a o zmenách jednotlivých položiek dlhodobého finančného majetku

Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej obchodnej spoločnosti
Podielové cenné papiere a podiely v obchodnej spoločnosti s podstatným vplyvom
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Obstaranie dlhodobého finančného majetku
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný  majetok
Spolu
Prvotné ocenenie
Stav  na začiatku bežného účtovného obdobia
20 000,00






20 000,00
Prírastky
0






0
Úbytky
0






0
Presuny
0






0
Stav na konci bežného účtovného obdobia
20 000,00






20 000,00
Opravné položky
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
0






0
Prírastky
0






0
Úbytky
0






0
Stav na konci bežného účtovného obdobia
0






0
Zostatková hodnota 
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
20 000,00






20 000,00
Stav na konci bežného účtovného obdobia
20 000,00






20 000,00



Tabuľka k čl. III ods. 4 o štruktúre dlhodobého finančného majetku 
Názov spoločnosti
Podiel na základnom imaní (v %)
Podiel účtovnej jednotky na hlasovacích právach
(v %)
Hodnota vlastného imania ku koncu
Účtovná hodnota ku koncu



bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
UK VEDA, s.r.o.
100
100
20 000
20 000
20 000
20 000


Tabuľka k čl. III ods. 9  o vývoji opravných položiek k pohľadávkam
Druh pohľadávok
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Tvorba opravnej položky (zvýšenie)
Zníženie opravnej položky
Zúčtovanie  opravnej položky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Pohľadávky z obchodného styku
1 452 750,58
61 448,15


1 514 198,73
Ostatné pohľadávky
0
0


0
Pohľadávky voči účastníkom združení
0
0


0
Iné pohľadávky
0
0


0
Pohľadávky spolu
1 452 750,68
61 448,15


1 514 198,73


Tabuľka k čl. III ods. 10  o pohľadávkach do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti 

Stav na konci

bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Pohľadávky do lehoty splatnosti
3 384 601,73
3 249 208,58
Pohľadávky po lehote splatnosti
1 676 011,87
2 004 270,56
Pohľadávky spolu
5 060 613,60
5 253 479,14


Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku    

Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Prírastky
(+)
Úbytky
(-)
Presuny
(+, -)
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Imanie a fondy
Základné imanie
100 262 342,88

3 708 241,39

96 554 101,49
z toho: 
nadačné imanie v nadácii





vklady zakladateľov





prioritný majetok





Fondy tvorené podľa osobitného predpisu
1 504 794,12

1 803 928,18
+1 817 952,14
1 518 818,08
Fond reprodukcie
7 125 942,37
228 968,83


7 354 911,20
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0



0
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín
0



0
Fondy zo zisku
Rezervný fond
759 784,32
1 817 952,14


2 577 736,46
Fondy tvorené zo zisku
0



0
Ostatné fondy
534 928,10

643 767,70
+751 275,31
642 435,71
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
10 895 055,64


+1 311 196,17
12 206 251,81
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
3 880 423,62
3 371 821,94 

- 3 880 423,62
3 371 821,94
Spolu
124 963 271,05
5 418 742,91
6 155 937,27
0,00
124 226 076,69



Tabuľka k čl. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty
Názov položky
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Účtovný zisk
3 880 423,62
Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania

Prídel do fondu tvoreného podľa osobitného predpisu

Prídel do fondu reprodukcie

Prídel do rezervného fondu
1 817 952,14
Prídel do fondu tvoreného zo zisku

Prídel do ostatných fondov

Úhrada straty minulých období

Prevod do sociálneho fondu 

Prevod  do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
1 311 196,17
Iné 
751 275,31
Účtovná strata

Vysporiadanie účtovnej straty
Zo základného imania

Z rezervného fondu

Z fondu tvoreného zo zisku

Z ostatných fondov

Z nerozdeleného zisku minulých rokov

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov

Iné 




Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. a) o  tvorbe a použití rezerv
Druh rezervy
Stav na začiatku bežného účtovného obdobia
Tvorba rezerv
Použitie rezerv
Zrušenie alebo zníženie rezerv
Stav na konci bežného účtovného obdobia
Jednotlivé druhy krátkodobých zákonných rezerv
0



0
Jednotlivé druhy dlhodobých zákonných rezerv
0



0
Zákonné rezervy spolu
0



0
Jednotlivé druhy krátkodobých ostatných rezerv
769 340,08
27 862,40


797 203,29
Jednotlivé druhy dlhodobých ostatných rezerv
0



0
Ostatné rezervy spolu
769 340,08
27 863,21


797 203,29
Rezervy spolu
769 340,08
27 863,21


797 203,29






Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. c) a d) o záväzkoch
Druh záväzkov
Stav na konci

bežného účtovného obdobia
bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Záväzky po lehote splatnosti


Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do jedného  roka
12 749 363,13
11 720 267,16
Krátkodobé záväzky spolu
12 749 363,13
11 720 267,16
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od  jedného  do piatich  rokov  vrátane 
262 872,91
276 451,60
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov 


Dlhodobé záväzky spolu
262 872,91
276 451,60
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu
13 012 236,04
11 996 718,76



Tabuľka k čl. III ods. 14 písm. e) o vývoji sociálneho fondu
Sociálny fond
Bežné  účtovné obdobie
Bezprostredne predchádzajúce účtovné  obdobie
Stav k prvému dňu účtovného obdobia
276 451,60
252 631,56
Tvorba na ťarchu nákladov
585 806,77
589 833,37
Tvorba zo zisku
2 745,06
2 118,05
Čerpanie
602 130,52
568 131,38
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia
262 872,91
276 451,60



Tabuľka k čl. III ods. 15 o významných položkách výnosov budúcich období
Položky výnosov budúcich období z dôvodu
Stav na konci bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Prírastky
Úbytky
Stav na konci bežného účtovného obdobia
bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku
35 384,00


422 336,79
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie
28 793 466,98


27 673 951,70
dlhodobého majetku  obstaraného z finančného daru 




prostriedkov Európskej únie
23 950 914,05


30 287 282,81
grantu
740 349,72


338 440,12
podielu zaplatenej dane




dlhodobého  majetku  obstaraného z podielu zaplatenej dane






Tabuľka k čl. IV  ods. 8 o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom účtovnej závierky
Jednotlivé druhy nákladov za
Suma
overenie účtovnej závierky
23 760,00 Eur
uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky

súvisiace audítorské služby

daňové poradenstvo

ostatné neaudítorské služby

Spolu
23 760,00 Eur




Príloha č. 1 k čl. VI ods. 2

Správa o stave súdnych sporov
						
Stav vymáhania pohľadávok

1) UK c/a PGR system, s.r.o. 
Pohľadávka vo výške 19.979,48 eur + príslušenstvo.

24.8.2009 – UK adresovala dlžníkovi výpoveď z nájmu, ktorú dlžník odoprel pri osobnom doručení dňa 27.8.2009 prevziať
10.9.2009 – UK na účel právnej istoty upozornila listom dlžníka na uplynutie výpovednej lehoty dňom 30.11.2009
30.11.2009 - dlžník prenajatý priestor k uvedenému dátumu vypratal 
22.4.2010 - návrh na súd na vydanie platobného rozkazu
25.6.2010 - platobný rozkaz doručený na UK
17.8.2010 -  vyznačená právoplatnosť 
31.8.2010 – zaslaný  na ORF  za účelom evidencie platby
12.4.2011 – návrh na vykonanie exekúcie 

Zaslané na exekúciu JUDr. Márii Novákovej.

2) UK c/a Viera Lešičková – VZL 
Pohľadávka vo výške 18.073,68 Eur + príslušenstvo

12.8.2009 - UK adresovala dlžníkovi pokus o zmier s výzvou na uhradenie nedoplatku z neuhradených faktúr za predaj produkcie Vydavateľstva UK. 
6.10.2009 – UK adresovala dlžníkovi pokus o zmier s výzvou na uhradenie nedoplatku z neuhradených faktúr za predaj produkcie Vydavateľstva UK ako aj za nájomné a energie spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov
11.2.2010 - podaný návrh na vydanie platobného rozkazu
16.4.2010 – upresnenie a doplnenie návrhu
18.5.2010 – platobný rozkaz vydaný
16.7.2010 - vyznačená právoplatnosť,  
2.8.2010 - zaslaná výzva na úhradu, dlh nebol uhradený, postúpené na OLP z ORF dňa 21.10.2010

Zaslané na exekúciu Mgr. Rudolfovi Dulinovi dňa 2.11.2010.

3) UK c/a TRAVELLaB
Pohľadávka vo výške 2 478,48 Eur + príslušenstvo.

29.10.2010 - pohľadávka doručená na OLP na vymáhanie dňa
13.08.2010 - výzva na zaplatenie dlžníkovi zaslaná; pohľadávka nebola uhradená.
18.11.2010 - vypracovaný platobný rozkaz, doručený na Okresný súd Poprad dňa 26.11.2010.
27.1.2011 - platobný rozkaz bol vydaný
5.4.2011 - vyznačená právoplatnosť. 

Zaslané na exekúciu JUDr. Michalovi Bulkovi dňa 12.4.2011.

4) UK c/a KMK servis, s.r.o.
Pohľadávka vo výške 1 719,80 Eur + príslušenstvo.

11.7.2011 vydaný platobný rozkaz.
20.9.2011 bol podaný odporcom odpor.
15.3.2012 – vytýčené pojednávania – advokát protistrany sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov
2.4.2012 – stretnutie s advokátom (koncipientom AK) odporcu za účelom zmieru – zástupca odporcu predložil nejasnú ústnu ponuku na vzájomné započítanie pohľadávok, načo bol vyzvaný aby predložil písomný návrh na mimosúdnu dohodu obsahujúcu aj oporu svojich tvrdení, ktorú môže OLP RUK predložiť na zváženie vedeniu UK
10.5.2012 – nový termín pojednávania – odporca vyjadril vôľu uzavrieť zmier – pojednávanie odročené na mimosúdne rokovania
11.10.2012 – doručený návrh odporcu na započítanie pohľadávky – UK existenciu pohľadávky odporcu odmieta
16.10.2012 – pojednávanie – odporca pri zmierovacích rokovaniach ústne uznal, že jeho pohľadávka je problematická – pojednávanie odročené
13.11.2012 – žiadosť o súdny zmier a o uzavretie dohody o splátkach – protipohľadávku odporca uznal za neaktuálnu
5.12.2012 – výzva na doplnenie žiadosti v súlade so zákonom o nakladaní 
28.2.2013 – odporca podpísal Uznanie záväzku, v ktorom uznal záväzok v celej výške
1.3.2013 – sporovými stranami podpísaná Dohoda o zmieri
5.3.2013 – pojednávanie – súd schválil súdny zmier.

Informácia o súdnom zmieri zaslaná dňa 6.4.2013 – na ORF UK pre účely kontroly platieb.
 





5) UK c/a PADDLER CLUB, s.r.o.
Pohľadávka vo výške 33 689,48 Eur s prísl.

14.6.2011 vydaný platobný rozkaz. 
21.7.2011 podaný odporcom Odpor proti platobnému rozkazu. 
10.10.2011 vyjadrenie OLP RUK k odporu + OLP zaslalo výzvu na vyjadrenie sa k odporu Ing. Nemčekovej a p. Lukačovičovi   
2.5.2012 –pojednávanie – na pojednávaní odporca vyjadril vôľu uzavrieť súdny zmier – pojednávanie odročené za účelom mimosúdnych rokovaní
14.5.2012 prvá žiadosť odporcu o stretnutie - odpovedali sme dňa 24.5.2012. Pred navrhovaným osobným stretnutím sme odporcu vyzvali na predloženie písomného návrhu na zmier s uvedením konkrétnych podmienok, za ktorých chce zmier uzatvoriť.
Odporca neodpovedal, opätovne sme ho vyzvali, tentoraz písomne dňa 8.6.2012 a 11.7.2012. Ani jeden z týchto listov nebol prevzatý v odbernej lehote.
17.8.2011 - na výzvu súdu sme odpovedali, že k mimosúdnemu usporiadaniu veci nedošlo a že navrhujeme pokračovať v konaní.
25.9.2012 – ďalšia žiadosť odporcu no nakoľko odpovedal po štyroch mesiacoch a opätovne neuviedol konkrétny návrh na uzavretie zmieru, UK na predmetný mail nereagovala.
9.11.2012 – žiadosť od právneho zástupcu odporcu – Barger Prekop, s.r.o.
19.11.2012 – odpoveď UK – trváme na predložení písomného návrhu
30.1.2013 – vytýčené pojednávanie
11.9.2013 – pojednávanie – súd v plnom rozsahu uznal návrh UK
16.10.2013 – rozsudok doručený na UK – čaká sa na nadobudnutie právoplatnosti
10.12.2013 – doručená na UK výzva súdu na vyjadrenie sa k odvolaniu žalovaného
20.12.2013 – odoslané vyjadrenie UK k odvolaniu – čaká sa na rozsudok alebo vytýčenie pojednávania

6) UK c/a Inkflow, a.s.
Pohľadávka vo výške 131.853,58 Eur + príslušenstvo.

6.9.2011 zaslané na exekúciu JUDr. Rudolfovi Dulinovi.
Pohľadávka prihlásená do likvidácie listom zo dňa 25.7.2012 (likvidátor – JUDr. Ľubica Flíderová).
Na základe informácií od exekútora bola podaná na Miroslava Buša (syna štatutára spoločnosti Inkflow, a.s.) odporovacia žaloba proti prevodu motorového vozidla a nákladného prívesu na túto osobu zo spoločnosti Inkflow, a.s.
Dňa 17.10.2012 – pojednávanie vo veci – protistrana sa z pojednávania ospravedlnila.
Dňa 9.1.2013 druhé pojednávanie vo veci na ktorom sa ešte pred jeho otvorením sa strany sporu dohodli na uzavretí súdneho zmieru, obsahom ktorého je uznanie kúpnej zmluvy o prevode predmetných vozidiel za neúčinnú. 

11.4.2013 – uznesenie o súdnom zmieri zaslané exekútorovi.




7) UK c/a IMMOCON, s.r.o.
Pohľadávka vo výške 5.626 Eur + príslušenstvo.

20.6.2013 – podaný návrh na súd.
19.7.2013 – návrh na späťvzatie časti návrhu z dôvodu uhradenia časti pohľadávky.
6.9.2013 – vydaný platobný rozkaz – doručený 12.9.2013 – čaká sa na nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia – podľa telefonickej informácie sa platobný rozkaz doručoval protistrane prostredníctvim PZ. 
2.12.2013 – doručené na UK uznesenie o zrušení platobného rozkazu z dôvodu, že sa ho nepodarilo doručiť do vlastných rúk žalovanému.
18.2.2014 – doručená na UK výzva súdu na vyjadrenie sa k vyjadreniu žalovaného (prostredníctvom právneho zástupcu) k žalobe
20.2.2014 – zaslaná výzva na vyjadrenie kvestorke UK (k vecným otázkam a možnosti mimosúdnej dohody)
28.2.2014 – na základe vyjadrenie kvestorky vypracované stanovisko k vyjadreniu žalovaného

27.3.2014 – doručené na UK predvolanie – pojednávanie vytýčené na 22.5.2014 na Okresnom súde v Trenčíne + uznesenie o zamietnutí prerušenia konania (na základe nesúhlasu UK)
 
9) UK c/a DALIGROUP, s.r.o. 
Pohľadávka vo výške 838,64 Eur + príslušenstvo.

19.10.2009 - vydaný PR. 
6.11.2009 - odporca podal odpor 
7.12.2009 - UK zaslala na súd vyjadrenie k odporu.  
13.9.2012 – vytýčené pojednávanie, z dôvodu ospravedlnenia sa splnomocneného zástupcu sa nekonalo. 
14.10.2013, - vytýčené konanie,  zrušené pre chorobu. 
14.4.2014 – vytýčené pojednávanie

10) UK c/a Star a.s.
Pohľadávka vo výške 205.013,64 eura  + príslušenstvo a 158.973 eur + príslušenstvo

30.7.2000 – žaloba o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 6.176.241,10 Sk sp.zn.2C/57/2001
7.8.2000 – žaloba o zaplatenie nákladov na odstránenie vád a nedorobkov vo výške 2.017 
      600,70 sp.zn.Sk17C/72/2001
19.3.2001 – vyhlásený konkurz na spol. STAR, a.s.
7.5.2001 – podanie prihlášky do konkurzu vyhláseného v celkovej výške 10.965.481,80 €
30.5.2001 – správca poprel pohľadávku UK vo výške 4.789.220,70 €
12.2.2003 – rozsudok KS Žilina, súd rozhodol, že pohľadávka veriteľa vo výške 4.789.220,70 
        Sk je nesporná
16.10.2006 - info zaslané správkyňou konkurznej podstaty JUDr. Todekovou, že konkurzné konanie nie je ukončené. 
27.3.2007 - oznámil OS v Žiline, že konkurzné konanie nie je skončené.  Novým správcom konkurznej podstaty je JUDr. Martin Kubinec, PhD. Tajovského 5, Žilina. 
30.3.2009 - informácia od SKP JUDr. Kubinca, že ukončeniu KK bráni jedno neukončené súdne konanie a vylúčenie nespeňažiteľných pohľadávok z konkurznej podstaty. 
13.4.2010 – info  kancelária oznámila, že 24.4.09 boli opatrením vylúčené nespeňažiteľné pohľadávky z konania, 
14.1.2011-  SKP JUDr. Kubinec zaslal na UK žiadosť na oznámenie bankového spojenia, nakoľko dňa 10.12.2010 bolo vydané rozvrhové uznesenie a dôjde k čiastkovému uspokojeniu pohľadávky.
28.7.2011 info z učtárne, že dňa 7.2.2011 UK obdržala platbu vo výške 10.156,24 eura. 

3.6.2011 -  OS Žilina zaslal žiadosť o  vyjadrenie, či pokračujeme v konaní a v akej výške sme boli uspokojení z konkurzného konania.
14.11.2011 –info na súd o úhrade
17.5.2011 – uznesenie súdu o pokračovaní v prerušenom konaní 2C/57/2001
4.10.2011 – zaslané z OS odvolanie voči uzneseniu o pokračovaní konania 2C/57/2001, o.i.- uvádza , že  
10.6.2011 bol na OR doručený návrh na výmaz odporcu z OR 
Návrh zamietnutý, nakoľko spoločnosť má údajne ešte nejaký majetok ( dodávka). 
20.4. 2012 - pojednávanie na OS Žilina sp. zn. 17 C 72/2001 o 2.017.600,70 Sk – časť pohľadávky bola vrátená v konkurznom konaní.  
Pohľadávka nám bola priznaná avšak vymáhateľnosť pohľadávky je nulová.  
Pohľadávka voči spoločnosti Star bola postúpená na prejednanie v škodovej komisii.

11) UK c/a Igor Lapoš 
Pohľadávka vo výške11.053,28 Eur + príslušenstvo.

28.3.2008 - uznanie dlhu dlžníkom 
28.3.2008 - dohoda o splátkach, podľa ktorej sa zaviazal platiť 331,94 eura (10.000,-Sk) mesačne - splátky uhradené za mesiac apríl a máj.
18.11.2008 -   bol písomne vyzvaný na úhradu dlžných splátok. Dňa 
8.10.2009 - podaný návrh na vydanie PR na dlžnú sumu vo výške 10.389,40 eura + prísl.. 

	Pohľadávka vo výške 47.634,90 eura (1.435.049,-Sk)

28.3.2008 – uznanie dlhu dlžníkom  + podpísal dohodu o splátkach, podľa ktorej sa zaviazal platiť 1.327,75 eura (40.000,-Sk) mesačne.
-splátky uhradené za mesiac apríl a máj 2008. 
18.11.2008  - bol písomne vyzvaný na úhradu dlžných splátok. 
2.2.2009 -  dlžník dobrovoľne uhradil čiastku vo výške 9.958,18 eura ( 300.000,13 Sk). 
9.4. 2009 - výzva na úhradu dlžnej čiastky. 
8.10.2009 - podaný návrh na vydanie PR na dlžnú sumu vo výške 35.021,21 eura + prísl. 9.12.2010 - Platobný rozkaz OS Ba IV, ktorým bol zaviazaný na úhradu  35 021,21 eura 
        a 10 389,40 eura  s prísl. 
30.12.2010 - právoplatnosť PR
I. Lapoš opakovane mailom (marec 2012) žiadal o strpenie s vymáhaním dlhu, mimoriadne ťažká životná situácia (zhorenie penziónu, vrátenie ŽL, predaj bytu, nezamestnanosť od 2009, tragédia v rodine, psychiatria) s tým, že od 2011 má ŽL, má prácu v realitnej kancelárii a chcel by svoj dlh riešiť formou splátok zatiaľ 200 EUR mesačne, neskôr viac.
Vzhľadom na skutočnosť, že výsledok exekučného konania je neistý, splácanie je príliš nízke a vzhľadom na to, že premlčacia lehota uplynie v r. 2014 a 2015 bolo navrhnuté postúpenie pohľadávky. 
30.5.2012 -  schválil AS UK návrh rektora na „predaj“ - postúpenie pohľadávky. Postúpenie 
        malo  prebehnúť formou verejnej obchodnej súťaže. 
10.12.2013  - bol podaný Návrh na vykonanie exekúcie, EU JUDr. Mária Nováková;
4.4.2014 – žiadosť EU o udelenie súhlasu s predajom nehnuteľnosti a návrh na zriadenie 
      exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam

12) UK c/a CHIRANA-PREMA a.s. 
Pohľadávka vo výške 3.650.300,- Sk + príslušenstvo. 

3.5.1995 podaná žaloba 
30.8.1995 – súdom zaslané vyjadrenie žalovaného k žalobe 
18.11.1998 - zaslané vyjadrenie UK
23.11.1998 – vyhlásený konkurz na majetok žalovaného – prerušené iné konania
19.1.1999 – prihláška pohľadávky UK do konkurzu KS ale pohľadávka bola popretá. 
27.7.2000  UK podala žalobu o určenie pravosti prihlásenej pohľadávky
21.6.2006 – rozsudok KS BA, súd žalobu UK zamieta. 
15.9.2009 – výzva súdu, či trváme na pôvodne podanej žalobe, nakoľko pravdepodobne nezostane žiaden majetok a spoločnosť pôjde do likvidácie 
14.1.2010 – opätovná výzva súdu na vyjadrenie, 
27.1.2010 – odpoveď - UK na žalobe trvá. 18.6.2012 bolo telefonicky zistené, že konkurzné konanie nebolo doposiaľ skončené. 
28.6.2013 - konkurzné konanie ešte neskončilo, bolo podané odvolanie na NS SR, 
Na konania začaté pred KK  pravdepodobne prostriedky  nezvýšia. 

13) UK c/a Ruža 
Pohľadávka vo výške 6.630,35 €+ príslušenstvo.

12.5.2009 -  zaslaná výzva – pokus o zmier, žiadosť o úhradu dlžnej sumy
13.7. 2010 - Podaný návrh na vydanie PR. 13.9.2010 sme zaslali na ORF výzvu súdu na 
        úhradu súdneho poplatku. 
20.10.2010 – PR OSBA II sp.zn.32Ro1969/2010 ktorým bol zaviazaný na úhradu 1.936,20 
         eura a prísl. 
3.3.2011 - Uznesenie OS BA II, o zrušení PR OS sp. zn. 32Ro/1969/2010, nebolo možné 
     doručiť do vlastných rúk.
18.5.2011 - zmena návrhu- rozšírená o neuhradenú čiastku, návrh na zaplatenie 6.630,35 €+ 
       prísl. 
29.6.2011  - návrh na vydanie Rozkazu na plnenie na vypratanie nehnuteľnosti.
31.5.2011 a 6.7.2011-  uhradil povinný 5.000€ a 3.500€ 
6.10.2011-späťvzatie a zmena návrhu PR, budú vymáhané úroky z omeškania z neuhradených 
     platieb.
20.7.2011- vydaný Rozkaz na plnenie – vypratanie časti pozemku o výmere 500m².
5.12.2011- súd pripustil zmenu návrhu na začatie konania, 
7.11.2012 - OS BA II vydal rozsudok, ktorým rozhodol o povinnosti uhradiť navrhovateľovi 
       úroky z omeškania, 
12.11.2012- začalo exekučné konanie 
7.6.2013 – výzva na EU, prečo doteraz nebolo uskutočnené vypratanie.
25.9.2013 - exekučný príkaz na vypratanie, deň vypratania- 22.10.2013. Vypratanie 
       nebolo možné vykonať, nový termín 20.12.2013. 
20.12.3013 - vypratanie, kľúče od vyprataného priestoru boli odovzdané Ing. Nemčekovej, 
      OIOČ.

14) UK c/a Oravec Miroslav 
Pohľadávka vo výške 485,56 eura + príslušenstvo.

12.11.2008 - výzva na úhradu pred podaním žaloby – pokus o zmier. 
15.5.2009 - vydaný platobný rozkaz. 
7.9.2010 - návrh na exekúciu na EU JUDr. Jurinu.
18.1.2011 - Upovedomenie o začatí exekúcie. 
18.1.2011 -  výzva EU na udelenie súhlasu s predajom nehnuteľnosti a návrh na zriadenie exekučného záložného práva. V telef. rozhovore  EU oznámil, že povinný spolupracuje, že sa dohodol na splátkach. 
29.9.2011 - opätovne výzva na udelenie súhlasu s predajom nehnuteľnosti a návrh na zriadenie exekučného záložného práva, nakoľko povinný splátky neuhrádza, uhradil len 27,- eur dňa 30.7.2011. 
UK súhlasilo so zriadením záložného práva na nehnuteľnosť ( 1 izb. byt). 
14.11.2011 - EU zaslal žiadosť o povolenie splátok. Po vyjadrení kvestorky UK sme 7.12.2011 na EÚ zaslali súhlas so splátkami vo výške 50,- eur do uhradenia pohľadávky RUK.

15) UK c/a DALIGROUP, s.r.o. 
Pohľadávka vo výške 473,01 Eur + príslušenstvo. 

19.01.2009 vydaný platobný rozkaz. 
Zaslaná posledná výzva na úhradu dlžnej sumy pred exekúciou. 
28.2.2011 - zaslaný na návrh na exekúciu EU JUDr. Márie Novákovej, 
5.4.2011 - EU zaslal Upovedomenie o začatí exekúcie. Podľa info EU – nemá majetok

16) UK c/a Miloš Matis 
Pohľadávka vo výške 213.604,-Sk + príslušenstvo.

27.10.2008 – OS BA IV vydaný platobný rozkaz. 
15.10.2010 - zaslaný návrh na výkon exekúcie EU JUDr. Jonatu
4.1.2011 - Upovedomenie o začatí exekúcie .

17) UK c/a Eurotransport Slovakia s.r.o. 
Pohľadávka vo výške 36.513, 31 Eur + príslušenstvo.

5.1.1999 – pp rozsudok KS BA
29.1.1999 – návrh na vykonanie exekúcie , EU J. Jonata
25.10.1999 –info z EU, že firma nevykonáva činnosť, majetok firmy na základe záložných práv odpredala VUB
Firma nevykonáva žiadnu činnosť a nevlastní žiaden majetok
11.5.2009 - zaslané vyjadrenie EÚ JUDr. J. Jonatu vedúcej ORF, Ing. Farkašovej. 
19.12.2012 - Uznesenie OSBA V, ktorým zastavuje exekučné konanie  

18)Ing. Jaroslav Prokop c/a UK
Pohľadávka vo výške 4.188,41eura + príslušenstvo.

Neoprávnene užíva byt na Drotárskej ul. č. 41, neplatí úhradu za užívanie bytu v stanovenej výške. 
14.9.2013 – vytýčené pojednávanie, odporca ani jeho zástupkyňa sa nedostavili. Sudkyňa navrhla dohovor s odporcom prostredníctvom jeho advokátky, nakoľko v opačnom prípade bude musieť stanoviť súdneho znalca. Zálohu na trovy platí navrhovateľ v sume cca 500,- eur. 10.3.2013  - pojednávanie, p. Prokop naďalej trvá na tom, že uhradí len časť nákladov podľa svojho výpočtu. Sudkyňa potvrdila, že bude musieť stanoviť znalca. 
10.3.2013 – sudkyňa - 30 dní na vyjadrenie, či dôjde k pokonávke, alebo sa bude pokračovať v súdnom konaní. 

19) UK c/a FRAME plus, s.r.o. 
Pohľadávka vo výške 6 641 Eur + príslušenstvo. 

Pohľadávka vznikla neuhradením nájomného a ceny za služby za 2. a 3. štvrťrok 2011 - postúpená na OLP RUK z ORF RUK dňa 14.11.2011
	dňa 12.12.2011 bol nájomcovi zaslaný pokus o zmier pred podaním žaloby (o zaplatenie 6641,-Eur)

dňa 19.12.2011 postúpená z ORF RUK na OLP RUK pohľadávka vo výške 9 961,50 Eur, ktorá vznikla neuhradením nájomného a ceny za služby za 2., 3. a 4. štvrťrok 2011 
dňa 3.1.2012 bol nájomcovi zaslaný pokus o zmier pred podaním žaloby (o zaplatenie 9961,50 Eur) 
	dňa 31.1.2012 bola nájomcovi doručená výpoveď z nájmu

dňa 14.3.2012 bol podaný na Okresný súd Námestovo (ďalej len „súd“) návrh na vydanie platobného rozkazu o zaplatenie 9961,50 Eur s príslušenstvom
dňa 2.4.2012 bolo zaslané súdu doplnenie návrhu na vydanie platobného rozkazu
dňa 16.4.2012 postúpená na OLP RUK z ORF RUK pohľadávka vo výške 12 175,17 Eur ktorá vznikla neuhradením nájomného a ceny za služby za 2., 3., 4. štvrťrok 2011 a I. štvrťrok 2012
dňa 23.4.2012 bolo podané na súd doplnenie podania návrhu na vydanie platobného rozkazu a oprava petitu návrhu na vydanie platobného rozkazu
dňa 2.5.2014 bola podaná na súd oprava petitu návrhu na vydanie platobného rozkazu
dňa 16.5.2012 bol vydaný platobný rozkaz, podľa ktorého je spoločnosť FRAME plus, s.r.o. povinná zaplatiť sumu 12 175,17 Eur a trovy konania vo výške 730,50 Eur
dňa 23.7.2012 bola spoločnosti FRAME plus, s.r.o. zaslaná výzva na plnenie pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie
dňa 10.12.2013 podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie istiny vo výške 12 175,17 Eur s príslušenstvom
dňa 3.2.2014 doručené upovedomenie o začatí exekúcie.   

20) UK c/a LEUTERIO CONSTRUCT, s.r.o. 
Pohľadávka vo výške 3881,40 Eur + príslušenstvo.

Pohľadávka vznikla neuhradením nájomného a ceny za služby za obdobie od 11.06.2012 do 30.06.2013 postúpená na OLP RUK z ORF RUK dňa 07.06.2012,
	dňa 3.9.2013 bol nájomcovi zaslaný pokus o zmier

dňa 23.12.2013 bola nájomcovi doručená výpoveď z nájmu
dňa 12.2.2014 postúpená z ORF RUK na OLP RUK pohľadávka vo výške 5 719,96 Eur, ktorá vznikla neuhradením nájomného a ceny za služby za obdobie od 11.06.2012 do 31.12.2013 

21) UK c/a Eva Ambrošová 
Pohľadávka vo výške 1992,- Eur + príslušenstvo.

Pohľadávka zo zmluvy o nájme nebytových priestorov č. IV/14/09/RUK zo dňa 06.11.2009
	postúpená na OLP RUK z ORF RUK dňa 14.11.2013

dňa 12.12.2013 bol nájomcovi zaslaný pokus o zmier pred podaním žaloby
dňa 28.1.2014 podpísaná dohoda o splátkach ev.č. XII/13/2014/RUK.

Iné spory

21) M. Murčová a spol. c/a Obvodný pozemkový úrad

2.2.2004 - reštitučný nárok k pozemkom p.č. 19924, 19923, 19922, ktoré sa nachádzajú v areáli VMĽŠ, 
UK -  vystupuje ako zúčastnená osoba, 
3.1.2005 – OPU rozhodol - nenavrátil vlastníctvo k pozemkom žiadateľom 
30.3.2006 – rozsudok KS BA – zrušuje rozhodnutie OPU, vracia na konanie 
5.4.2007 – rozhodnutie OPU o nenavrátení pozemkov
8.6.2010 – rozsudok KS BA  rozhodnutie OPU potvrdzuje 
6.4.2011 – NS SR ruší rozsudok KS a mení tak, že rozhodnutie OPU zrušuje a vec vracia správnemu orgánu na ďalšie konanie. 
12.8.2010 -  zaslané vyjadrenie k odvolaniu podanom M. Murčovou voči rozhodnutiu OS BA I o nenavrátení nehnuteľnosti v k.ú. Karlova Ves, ktoré sú súčasťou VMĽŠ Mlyny. 
6.4.2011 - rozsudok KS BA, vrátené správnemu orgánu na ďalšie konanie.

22) Vokounová, Žambouch c/a Obvodný pozemkový úrad 

Reštitučný nárok uplatnený na Obvodnom pozemkovom úrade (ďalej OPÚ) na pozemok v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, p.č. 2861/1 a 2940/1 ktorý sa nachádza v areáli VMĽŠ.   
28.9.2010 – zaslaná odpoveď na dožiadanie OPÚ v tom zmysle, že v súlade s ust. §6 ods. 1 zák.č. 503/2003 Z.z. vlastníctvo k uvedeným pozemkom nemožno vrátiť. 

23) Anton Adamko a spol. c/a Obvodný pozemkový úrad 

10.8.2004 – uplatnený reštitučný nárok na pozemky p.č. 19939/1-5 (nachádzajú sa  v areáli VMĽŠ) pri ktorých  
OPÚ -  rozhodnutie o nenavrátení vlastníckeho práva a nepriznal právo na náhradu. Oprávnené osoby podali odvolanie voči rozhodnutiu OPÚ. 
UK vystupuje ako zúčastnená osoba. 
8.4.2011 - doručený rozsudok KS BA, ktorým potvrdzuje rozhodnutie obvodného pozemkového úradu – nenavrátiť vlastníctvo k pozemkom.

24) Ing. Eva Valentová, Ing. Jozef Hlavačka c/a Obvodný pozemkový úrad

Reštitučný nárok uplatnený na Obvodnom pozemkovom úrade v Bratislave (ďalej OPÚ) na pozemok v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, p.č.3017/33, 2975/12,2975/13,2975/14 ( pôvodne  p.č. 20199.  
OPÚ - rozhodnutie, že spĺňajú podmienky na vydanie uvedené v § 6 ods. 1 písm. k) z.č. 229/1991 Zb.z. a priznal im vlastnícke právo k nehnuteľnosti. 
25.2.2009  - podala UK na KS návrh na preskúmanie rozhodnutia OPÚ. 
13.10.2010 - súdne pojednávanie, na ktorom súd vyniesol rozsudok, ktorým rozhodnutie OPÚ zrušuje a vec vrátil OPÚ na ďalšie konanie. 
3.12.2010 – odvolanie Ing. Hlavačka a Ing.Valentová. 
17.1.2011- UK -vyjadrenie k odvolaniu 

25) Ing. Stanislav Trnovec, Marta Babálová c/a Obvodný pozemkový úrad

reštitučný nárok na pozemok v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, p.č. 19904/1 rozdelenej na C-KN p.č. 2861/1. 
15.2.2010 - OPÚ dožiadal UK o vyjadrenie, 
25.3.2010 – UK - vyjadrenie spolu s kópiou vyjadrenie vedúcej majetku UK, že podľa názoru UK nie je možné vrátenie pozemku.
11.10.2011 – rozhodnutie OPU – prerušenie konania
9.1.2012 - doručené  oznámenie o predĺžení lehoty na doručenie dokladov, ktorú OPÚ poskytol p. Trnovcovi do 31.3.2012.


26) Marcel Benca c/a Obvodný pozemkový úrad

4.3.2010 – žiadosť z OPU, z ktorej vyplýva že M. Benca uplatnil reštitučný nárok na pozemok v Bratislave, k.ú. Karlova Ves, p.č. 20544. OPÚ požiadal UK o vyjadrenie k vydaniu predmetnej nehnuteľnosti. 
7.4.2010 – UK – vyjadrenie: časť nehnuteľnosti získaná  kúpou a časť ( 1/5) získaná rozhodnutím ONV o vyvlastnení a vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť je vo vlastníctve UK a patrí do areálu ŠD Družba vrátenie nie je podľa názoru UK možné. 
.
27) Pavlína Hagerová c/a Obvodný pozemkový úrad

29.9.2011 – rozhodnutie OPÚ o zastavení  konania vo veci navrátenia vlastníctva k pozemkom p.č. 20132 uplatneného P. Hagerovou. 

28) Ing. Jaroslav Prokop c/a UK

Žaloba na UK o splnenie povinnosti uzavrieť nájomnú zmluvu.

18.10.2013 – pojednávanie – odročené z dôvodu neprítomnosti obhajkyne žalobcu.
13.2.2014 – doručené predvolanie – pojednávanie vytýčené na 24.3.2014
24.3.2014 – rozsudok v prospech UK– Okresný súd návrh žalobcu Ing. Prokopa zamietol – čaká sa na doručenie písomného vyhotovenia rozsudku

29) JUDr. Oto Malik c/a UK
	
Žaloba na UK a Mgr. Dereka Rebra vo veci ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy

1.3.2011 - podaný návrh žalobcu 4C 2/2011 na OS Brezno na ochranu osobnosti s náhradou nemajetkovej ujmy v peniazoch v sume 600.000,- Eur
29.6.2011 - OLP RUK podalo žiadosť o predĺženie lehoty a odpoveď na výzvu súdu k spis. Zn. 4C 2/2011
30.6.2011 - OLP RUK zaslalo žiadosť o stanovisko Mgr. Dereka Rebra ako žalovaného v 2. Rade.
30.6.2011 - OLP RUK zaslalo žiadosť o stanovisko p. prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD., dekana Filozofickej fakulty UK
14.9.2011 - OLP RUK zaslalo OS Brezno vyjadrenie k predmetnej veci   
15.11.2011 - Krajský súd Banská Bystrica – odvolanie proti uzneseniu o zaplatení súdnych poplatkov
25.1.2011 - spis postúpený na Okresný súd Bratislava I
3.2.2012 - žalobca nesúhlasí s postúpením veci na OS BA I
26.3.2012 - rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave o nesúhlase navrhovateľa s postúpením veci na  Okresný súdu  Bratislava I 
– sud rozhodol že nesúhlas je dôvodný
- na prejednanie a rozhodnutie vo veci je miestne príslušný Okresný súd Brezno 
1.8. 2012 - uznesenie o zastavení konania z dôvodu, že navrhovateľ nezaplatil súdny poplatok za návrh na začatie konania.



