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Číslo: 9/2013
Akademický senát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade s § 9 ods. 1 písm. b)
v spojení s § 15 ods. 1 písm. l) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe
článku 32a bod 2 písm. c) Štatútu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, schválil na
svojom zasadnutí dňa 28. 10. 2013 nasledovný vnútorný predpis
Pravidlá
pre vykonávanie podnikateľskej činnosti
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave:
Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na Slovenskej technickej univerzite
v Bratislave (ďalej tiež „STU“ alebo „univerzita“) upravujú cieľ a hlavné zásady podnikania na
STU, podmienky výkonu podnikateľskej činnosti, kalkuláciu a tvorbu cien, použitie výnosov
z podnikateľskej činnosti a zásady vedenia účtovníctva v súvislosti s podnikaním STU.
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1) V zmysle § 18 zákona môže STU ako verejná vysoká škola vykonávať podnikateľskú
činnosť.
2) Hlavným cieľom podnikateľskej činnosti STU je získavanie mimorozpočtových zdrojov
financovania na rozvoj a skvalitňovanie činnosti fakúlt STU1, univerzitných pracovísk STU2
a účelových zariadení STU 3 (ďalej len „súčasti STU“), na dosiahnutie vyššej kvality ich
vybavenosti za účelom plnenia hlavného poslania STU, na stabilizáciu a motiváciu
vysokoškolských učiteľov STU, ako aj na získavanie odborných poznatkov a skúseností
vysokoškolských učiteľov a študentov STU pri plnení záväzkov z obchodných zmlúv.
Finančné prostriedky získané podnikateľskou činnosťou prispievajú k dlhodobému rozvoju
STU.
Čl. II.
Hlavné zásady na vykonávanie podnikateľskej činnosti
1) STU v rámci podnikateľskej činnosti vykonáva za úhradu činnosť nadväzujúcu na jej
vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť
slúžiacu na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku.
2) Podnikateľská činnosť na STU sa realizuje prostredníctvom súčastí STU.
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3) Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností
napĺňajúcich poslanie STU v súlade s čl. 2 Štatútu STU.
4) Podnikateľská činnosť sa musí vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, so zásadami poctivého obchodného styku v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“),
v súlade s dobrými mravmi a zásadami na ochranu hospodárskej súťaže.
5) Prostriedky získané podnikateľskou činnosťou používa STU na plnenie tých úloh, na
ktoré bola zriadená (čl. 2 Štatútu STU).
6) Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej.
Čl. III.
Predmet podnikateľskej činnosti
1) Z hľadiska predmetu činnosti je podnikateľská činnosť:
a) v rámci ktorej STU vykonáva činnosti nadväzujúce na jej vzdelávaciu, vývojovú,
výskumnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť, alebo
b) slúžiaca na účinnejšie využitie ľudských zdrojov a majetku STU.
2) Každá aktivita v rámci podnikateľskej činnosti STU musí byť jednoznačne zaradená do
jednej zo skupín v zmysle ustanovenia bodu 1 písm. a) alebo písm. b) tohto článku; ak
zaradenie aktivity nie je jednoznačné, aktivita sa zaradí do skupiny podľa bodu 1 písm.
b) tohto článku.
3) STU vykonáva podnikateľskú činnosť na základe živnostenského oprávnenia č. 10110162 vydaného Obvodným úradom Bratislava (ďalej len „živnostenské oprávnenie“)
alebo na základe oprávnenia vyplývajúceho z osobitného predpisu.
4) Podnikateľskou činnosťou nie je poskytovanie ďalšieho vzdelávania4. Aktivity v rámci
ďalšieho vzdelávania, u ktorých nie sú splnené všetky podmienky ustanovené
osobitným predpisom4, sú podnikateľskou činnosťou podľa bodu 1 písm. a) tohto
článku.
5) Nájmy majetku STU sú podnikateľskou činnosťou podľa bodu 1 písm. b) tohto článku.
6) Poskytovanie ubytovania a stravovania, okrem ubytovania študentov a stravovania
študentov a zamestnancov, je podnikateľskou činnosťou podľa bodu 1 písm. b) tohto
článku.
Čl. IV.
Podmienky výkonu podnikateľskej činnosti
1) Predmetom podnikateľskej činnosti STU môžu byť len tie činnosti, na ktoré má STU
vydané živnostenské oprávnenie, resp. iné oprávnenie podľa osobitných predpisov.
2) Podnikateľská činnosť sa spravidla vykonáva na základe dohody vo forme písomného
právneho úkonu zúčastnených subjektov spočívajúceho v uzatvorení zmluvy podľa
ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe objednávky,
pričom oprávnenie právny úkon podpísať sa riadi ustanoveniami Podpisového
poriadku STU.
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Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
315/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o ďalšom vzdelávaní“).
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3) Vznik, zmenu a zánik zapísaných údajov v živnostenskom oprávnení, oprávnenia podľa
osobitného predpisu, ako napr. koncesia, licencia, potvrdenie Štátnej pokladnice
o vedení bankových účtov STU resp. iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných
predpisov, zabezpečuje právny a organizačný útvar Rektorátu STU a ekonomický útvar
Rektorátu STU v zmysle platného Organizačného poriadku Rektorátu STU, a to na
základe žiadostí od súčastí STU, ktorých relevantnosť posudzuje rektor STU po
prerokovaní vo vedení STU.
4) Za výkon podnikateľskej činnosti a za dodržiavanie týchto pravidiel zodpovedá
v plnom rozsahu tá súčasť STU, ktorá podnikateľskú činnosť vykonáva; táto súčasť STU
je taktiež zodpovedná za to, že na predmet vykonávanej podnikateľskej činnosti má
STU vydané živnostenské oprávnenie, resp. iné oprávnenie podľa osobitných
predpisov.
5) Súčasť STU, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť, je povinná dodržiavať pravidlá
podnikania a povinnosti podnikateľa v zmysle príslušných všeobecne záväzných
právnych predpisov5.
Čl. V.
Kalkulácia, tvorba cien a finančné vysporiadanie univerzitnej réžie
medzi súčasťami STU a univerzitou
1) Pravidlá pri stanovení ceny pri podnikateľskej činnosti STU sa riadia ustanoveniami
zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z.,
ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, prípadne
ustanoveniami iného osobitného predpisu, povoľujúceho tvorbu cien odlišným
spôsobom6.
2) Pre každé plnenie v rámci podnikateľskej činnosti vypracováva príslušná súčasť STU
cenovú kalkuláciu.
3) Pri tvorbe kalkulácie je nevyhnutné dodržať zásadu, že v nákladoch plnenia v rámci
podnikateľskej činnosti budú zahrnuté všetky náklady, ktoré s plnením súvisia, a to
priame aj nepriame.
4) Kalkulačný vzorec ceny pre podnikateľskú činnosť súčastí STU má nasledujúcu
záväznú štruktúru:
a) priame mzdy
b) priamy materiál
c) ostatné priame náklady
d) odbytové náklady
e) nepriame náklady
f) správna réžia
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§ 29 a nasl. zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
6
Napríklad na základe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) č.
655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MS SR č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MS SR č. 491/2004 Z.z. odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času
pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov a pod.
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g) primeraný zisk.
Výsledkom položiek uvedených v písm. a) až g) tohto bodu je predajná cena
tovaru (výrobku, služby) bez DPH a tvorí výnos z podnikateľskej činnosti.
5) Priame mzdy pre účely tohto vnútorného predpisu sú mzdy resp. odmeny a všetky
zákonné odvody (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, atď.) tých zamestnancov
STU, ktorí sa priamo podieľajú na podnikateľskej činnosti.
6) Priamy materiál predstavujú suroviny a polovýrobky vlastnej výroby a ostatný
materiál.
7) Ostatné priame náklady predstavujú náklady na poštovné, cestovné,
telekomunikačné poplatky, PHM, údržbu a pod. Medzi ostatné priame náklady
patria aj externé subdodávky.
8) Odbytové náklady sú všetky náklady súvisiace so zabezpečením odbytu výrobkov
alebo služieb (náklady na skladovanie, propagáciu a reklamu, náklady na predaj,
náklady na prepravu, obaly a pod.)
9) Nepriame náklady predstavujú objektívne existujúce náklady, ktoré nie sú presne
merateľné a nemožno ich priamo kalkulovať na výrobok alebo službu. Vyjadrujú sa
obvykle percentom z priamych miezd. Ide najmä o energie, informačný systém,
administratívny servis, riadenie, služby a pod.
10) Správna réžia je tvorená nákladmi spojenými s riadením a zabezpečovaním
podnikateľskej činnosti na fakultnej a univerzitnej úrovni a zahŕňa réžiu súčasti STU
podľa písm. a) tohto bodu a univerzitnú réžiu podľa písm. b) tohto bodu
nasledovne:
a) Réžia súčasti STU predstavuje nepriame náklady súčasti STU, ktoré vznikajú pri
zabezpečovaní a realizácii podnikateľskej činnosti, pričom právo rozhodnúť o jej
výške a spôsobe výpočtu má na fakulte dekan. Na Rektoráte STU, na centrálne
financovaných súčastiach STU, na Účelovom zariadení Študentské domovy
a jedálne STU a na Účelovom zariadení STU v Gabčíkove je stanovenie tejto réžie
v kompetencii rektora.
b) Univerzitná réžia predstavuje univerzitné náklady v rámci podnikateľskej činnosti
a stanovuje sa na 1% z celkového výnosu podnikateľskej činnosti.
11) Primeraným ziskom sa rozumie zisk vychádzajúci z vývoja obvyklého podielu zisku
pre daný typ tovaru resp. služby, s prihliadnutím na konkurencieschopnosť na trhu
a rizikovosť podnikateľskej činnosti. Jeho minimálna hodnota je 5% zo súčtu
položiek v kalkulačnom vzorci podľa bodu 4 písm. a) až f) tohto článku.
12) Finančné vysporiadanie univerzitnej réžie definovanej v bode 10 písm. b) tohto
článku sa vykonáva ročne po účtovnej závierke na základe výzvy príslušnej
organizačnej zložky Rektorátu STU.
13) Určenie použitia réžie fakulty je v kompetencii príslušného dekana. Na Rektoráte
STU, centrálne financovaných súčastiach STU, Účelovom zariadení Študentské
domovy a jedálne STU a Účelovom zariadení STU v Gabčíkove je určenie použitia
réžie v kompetencii rektora.
14) Na financovanie riešenia úloh v rámci podnikateľskej činnosti nie je možné použiť
prostriedky získané zo štátneho rozpočtu. V prípade, že sa tak stane, súčasť STU je
povinná vykonať dôslednú refundáciu medzi nákladmi v hlavnej činnosti a nákladmi
podnikateľskej činnosti. Refundácia sa musí vykonať podľa stanoveného
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kalkulačného vzorca uvedeného v bode 4 tohto článku, a to najneskôr do konca
účtovného obdobia.
15) Súčasť STU je povinná viesť a uchovávať evidenciu o kalkulácii cien pre každú
podnikateľskú činnosť najmenej tri roky po predaji výrobkov, výkonov, prác, služieb,
nájmu a nehnuteľností v súlade so zákonom o cenách.
Čl. VI.
Účtovníctvo
STU vedie vo svojom účtovníctve výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou
oddelene od výnosov a nákladov spojených s hlavnou činnosťou. STU vedie príjmy a
výdavky spojené s podnikateľskou činnosťou na samostatnom bežnom účte alebo na
samostatných bežných účtoch.
Čl. VII.
Riziká výkonu podnikateľskej činnosti
Súčasti STU, na ktorých sa v zmysle tohto vnútorného predpisu podnikateľská činnosť
vykonáva, sú povinné s primeranou starostlivosťou zohľadniť a minimalizovať
podnikateľské riziko, ktoré z tejto činnosti vyplýva. Prípadné opodstatnené nároky
zmluvných partnerov z vzniknutých sporov pri výkone podnikateľskej činnosti bude znášať
príslušná súčasť STU. Na univerzitných nákladoch, ktoré vzniknú vymáhaním pohľadávok a
vedením súdnych sporov, sa príslušná súčasť STU bude primerane podieľať.
Čl. VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Akékoľvek zmeny a doplnenia tohto vnútorného predpisu „Pravidlá pre vykonávanie
podnikateľskej činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ je možné
vykonať len číslovanými dodatkami vydanými k tomuto vnútornému predpisu, po ich
schválení v Akademickom senáte STU.
2) Týmto vnútorným predpisom sa rušia Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej
činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave schválené akademickým
senátom STU dňa 10. novembra 2003.
3) Tento vnútorný predpis „Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej činnosti na
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ bol schválený Akademickým senátom
STU dňa 28. 10. 2013 a účinnosť nadobúda 1. januára 2014.

doc. Ing. Karol Jelemenský, PhD.
predseda AS STU

x)

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. x)
rektor

___________________________________________________________________________________
x) Originál podpísaného vnútorného predpisu číslo 9/2013 „Pravidlá pre vykonávanie podnikateľskej
činnosti na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ je uložený a k nahliadnutiu prístupný na
právnom a organizačnom útvare Rektorátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave“.
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