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1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

 
Problematika podpory spin off firiem ako i spin-off centier (technologických inkubátorov, 

podnikateľských akcelerátorov) je jedným z kľúčových problematík každej úspešnej vednej 

a technickej politiky dnešnej doby. Aplikácia inovácií v komerčnej praxi je azda najžiadanejším 

výsledkom vedy a výskumu, a najviac ovplyvňuje ekonomickú udržateľnosť vynakladaných 

prostriedkov na výskum a vývoj. 

Najmä preto sa vyspelé krajiny vo svojich inovačných politikách sústreďujú na podporu vzniku 

a rozvoja nových inovatívnych firiem. Nové inovatívne firmy môžu vznikať na báze nápadov, 

ktoré priamo nesúvisia s univerzitným prostredím. No mnoho z nich za svoj vznik vďačí práve 

nápadom z interného prostredia univerzít, univerzitných výskumných parkov, centier 

excelentnosti či iných výskumných inštitúcií, prostredníctvom tzv. spin off efektov. Spin off v 

tomto kontexte znamená to, keď dôjde na základe podnikateľského plánu k vytvoreniu novej 

firmy, ktorá ja postavená na odčlenení nápadu a prípadne aj ľudí mimo výskumnej inštitúcie, 

v ktorej tento nápad vytvorili. 

 

Podpora spin-off firiem úzko súvisí a je jedným z výsledkov transferu technológií, t.j. prenosu 

výsledkov výskumu a vývoja do (priemyselnej) praxe za účelom ich ďalšieho rozvoja 

a využívania, čo dokumentuje i nasledujúci obrázok tzv. „znalostného trojuholníka“. 

Primárnym účelom spin-off spoločnosti je preto práve komercializácia vyvíjaného 

inovatívneho produktu či riešenia. Spin-off firma by sa mala primárne venovať vývoju 

a komercializácii inovatívnych a technologicky zameraných riešení. 

 

1.1 Definície spin-off 

 

Literatúra zaoberajúca sa touto problematikou poskytuje množstvo definícií, pričom každá sa 

zameriava na inú stránku tohto  javu. Z uvedeného vyplýva, že je veľmi obťažné nájsť 

jednoznačnú definíciu spin-off. Možno sa ale zhodnúť na tom, že termín spin-off 

sa  neobmedzuje len na firmy vznikajúce pri univerzitách alebo univerzitných výskumných 

centrách, ale tiež na  firmy vznikajúce v prostredí podnikateľských firiem.   

 

 „Spin-offs sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia istej 

činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie (materskej firmy). Takouto primárnou 

organizáciou môže byť aj vysoká škola. Zároveň však platí, že primárna organizácia si 

zachováva spravidla dominantný vplyv na činnosť novozaloženej organizácie. Spin offs, 

ktoré sa vyčleňujú na vysokej škole alebo organizácii výskumu a vývoja štátneho sektora sa 

vytvárajú za účelom komercializácie výsledkov výskumu a vývoja. 

(http://www.euroekonom.sk/poradna/ekonomicky-slovnik/?q=spin-off)   

 

 Vysoká škola báňská: univerzitný spin‐off ‐ obchodná spoločnosť založená študentami alebo 

výskumnými pracovníkmi z univerzity či inej verejnej výskumnej inštitúcie, ktorí pre svoje 

http://www.uniza.sk/
http://www.euroekonom.sk/poradna/ekonomicky-slovnik/?q=spin-off
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podnikanie využívajú know-how, znalosti a poznatky získané na univerzite, príp. ďalšie 

zdroje univerzity. Tá umožní firme podnikať s výsledkami duševnej činnosti výmenou za 

majetkový podiel. Táto forma komercializácie určitého produktu môže prostredníctvom 

(verejnej) výskumnej  činnosti (najčastejšie novej technológie) zaručiť šance na trhový 

úspech.  

(http://pi.cpit.vsb.cz/slovnicek‐pojmu)   

 

 Masarykova univerzita: spin‐off (alebo spin‐out) je firma založená za účelom využitia 

a rozvoja duševného vlastníctva univerzity až do formy produkty alebo služby uplatniteľnej 

na trhu. Duševné vlastníctvo (väčšinou výsledok výskumu) je firme poskytnuté 

prostredníctvom licenčnej zmluvy alebo predajom. Univerzita môže, ale tiež nemusí získať 

v spin-off majetkový podiel, firma sa naopak môže s univerzitou dohodnúť na využívaní jej 

laboratórií či poskytovaní služieb. Na činnosti firmy sa obvykle podieľajú i pôvodcovia 

príslušného duševného vlastníctva. Väčšinou ide o malé a stredné firmy, ktoré obvykle 

nedisponujú dostatočnými prostriedkami pre realizáciu vlastných investičných zámerov, 

preto ponúkajú možnosť vstupu investora do firmy.  

(http://ctt.muni.cz/uzitecne‐informace/spin‐off)  

 

 CleverTech: spin‐off firma je pojem známy z komerčnej sféry, slúži v akademickom prostredí 

ako jeden z veľmi dôležitých nástrojov transferu aplikovaného výskumu smerom do praxe. 

V spin-off firme, ktorú spravidla zakladajú zamestnanci, doktorandi či študenti univerzity 

s možným vstupom externistov či firiem (technologických, obchodných, business anjelov...) 

má buď priamy podiel materská univerzita, kde spin-off firma vznikla a je jedným zo 

spoločníkov alebo so spin-off firmou uzatvára špeciálnu zmluvu, ktorá jej poskytne 

podobné práva ako keby spoločníkom bola s tým, že môže pre univerzitu zabezpečovať 

niektoré výhradné práva, vzhľadom k danej konkrétnej situácii.  

(http://www.clevertech.cz/cz/spin‐off.html)  

 

 Neulogy, a.s.: spin-off sú organizačné jednotky, firmy, ktoré vznikajú na základe odčlenenia 

istej činnosti alebo skupiny ľudí z primárnej organizácie („materskej“ firmy). Takouto 

primárnou organizáciou môže byť aj vysoká škola. Zároveň však platí, že primárna 

organizácia si zachováva spravidla dominantný vplyv na činnosť novo založenej organizácie. 

Spin – offs, ktoré sa vyčleňujú na vysokej alebo organizácii výskumu a vývoja štátneho 

sektora sa vytvárajú za účelom komercionalizácie výsledkov výskumu a vývoja.   

(Zriaďovanie a budovanie centier transferu technológií, start up, spin off a centier 

excelencie, 2008) 

 

 Centrum vedecko-technických informácií SR: Spin-off spoločnosť chápaná ako: 

„Podnikateľská právnická osoba (spravidla s.r.o. alebo a.s.), založená za účelom využitia a 

rozvoja duševného vlastníctva vysokej školy až do formy výrobku alebo služby uplatniteľnej 

na trhu. Duševné vlastníctvo(väčšinou výsledok výskumu) je fi rme poskytnuté 

http://www.uniza.sk/
http://pi.cpit.vsb.cz/slovnicek‐pojmu
http://ctt.muni.cz/uzitecne‐informace/spin‐off
http://www.clevertech.cz/cz/spin‐off.html
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prostredníctvom licenčnej zmluvy alebo predajom. Vysoká škola môže ale aj nemusí vlastniť 

majetkový podiel v spin-off, spoločnosť sa naopak môže s vysokou školou dohodnúť na 

využívaní jej laboratórií či poskytovaní služieb. Na činnosti firmy sa obvykle podieľajú aj 

pôvodcovia príslušného duševného vlastníctva.“ 

(http://nptt.cvtisr.sk/sk/transfer-technologii/slovnik-pojmov.html?page_id=300) 

 

Aj priamo autori zo Žilinskej univerzity v Žiline uvádzajú definície spin-off firmy: 

 

 Žilinská univerzita: „univerzitný spin-off je spoločnosť založená zamestnancom alebo 

skupinou zamestnancov, ktorí zanechajú pôvodnú organizáciu na účel založenia právne 

a technicky samostatnej jednotky“. Je podporovaný materskou organizáciou prinajmenšom 

v štartovacej fáze.  

(Ján Čorej a kolektív: Univerzity, priemysel a partnerstvo, 2006)  

http://www.uniza.sk/
http://nptt.cvtisr.sk/sk/transfer-technologii/slovnik-pojmov.html?page_id=300
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2. METODICKÉ ASPEKTY PRE VZNIK SPIN-OFF FIRIEM 
 

2.1 Rozhodovanie pre spôsob komercializácie 

 

V uvedenom materiáli sa primárne venujeme komercializácii inovatívnych produktov a riešení 

prostredníctvom spin-off firiem.  

Poznáme však aj iné formy komercializácie. Pri komercializácii inovatívnych produktov 

a riešení hovoríme o viacerých možnostiach predaja zákazníkovi. Univerzita môže zabezpečiť 

len vývoj produktu a následne celý produkt odpredá alebo bude predávať jeho licenciu 

výhradnému alebo nevýhradnému užívateľovi či výrobcovi. Ďalšia možnosť je, že univerzita 

zabezpečí vývoj, výrobu i predaj rámci vytvorených spin-offov. 

Rozhodnutie pre danú formu komercializácie bude závisieť od konkrétneho produktu, od 

trhovej situácie, od postojov výskumníkov, ktorí produkt vytvorili, ale tiež od spracovanej 

feasibility study produktu, prieskumu trhu o možnom komerčnom uplatnení produktu a od 

rokovaní s možnými investormi. 

 

Spin-off môže vykonávať rôzne činnosti v závislosti od práv k duševnému vlastníctvu, ktoré mu 

dá k dispozícii materská inštitúcia. Väčšina spin-off firiem spolupracuje s pracoviskami 

inštitúcií, z ktorých vznikli, ako aj s ďalšími súčasťami inštitúcie, napr. centrom transferu 

technológií (ďalej len CTT), ak ním daná materská inštitúcia disponuje. Môže ísť napríklad 

o vyhľadávanie obchodných partnerov za účelom výroby prototypu produktu, resp. udelenia 

licencie na výrobu a predaj produktov, za účelom doriešenia ochrany duševného vlastníctva, 

pokiaľ nebola zabezpečená potrebná ochrana pre trhy, na ktoré majú byť produkty uvedené. 

Úlohou spin-off firmy je zabezpečiť obchodné činnosti spojené či už s udelením licencie a 

vyhľadávaním partnerov, ktorí by mali o ňu záujem, prípadne aj samotnú výrobu a predaj 

produktov, pokiaľ sa firma rozhodne udeliť ostatným partnerom iba nevýhradné, prípadne 

časovo obmedzené licencie. 

 

Existuje viacero možností ako komercializovať výsledky výskumu. Ako už bolo spomenuté, 

komercializácia duševného vlastníctva sa môže uskutočniť aj formou prevodu majetkových 

práv alebo udelením licencie priamo externým komerčným subjektom. Prečo sa má univerzita 

alebo iná vedeckovýskumná inštitúcia rozhodnúť pre založenie vlastnej spin-off firmy? 

Jednoznačná odpoveď neexistuje, nakoľko je vždy potrebné posúdiť situáciu konkrétnej 

inštitúcie a hodnotu a rozsah duševného vlastníctva, ktoré sú výsledkom jej výskumu. 

Rozhodnutia pri založení spin-off firiem môžu byť rôzne, pričom každá inštitúcia môže 

zohľadniť iné skutočnosti. Najčastejšie dôvody vedúce k založeniu spin-off firiem sú: 

 optimalizácia zhodnocovania duševného vlastníctva, 

 jednoduchšia komunikácia s komerčnou sférou, 

 medzinárodná spolupráca (legislatívne podmienky), 

 rozloženie podnikateľského rizika, 

http://www.uniza.sk/
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 možnosti získania know-how a financovania z iných zdrojov – projekty financované z 

EÚ, možnosť zapojenia externých expertov alebo komerčné firmy, 

 motivácia zamestnancov a vedeckých pracovníkov, 

 transparentné zapojenie všetkých účastníkov výskumu a vývoja, ktoré umožní predísť 

možným konfliktom pri odmeňovaní za vynaloženú prácu pri výskume a vývoji, 

 rýchlejšie procesy v rámci inej právnej formy (obchodná spoločnosť) ako u verejnej 

inštitúcie a ďalšie. 

 

Vo všeobecnosti existujú tieto možnosti ako komerčne využiť nový produkt, vynález: 

 Predaj patentových práv 

 Licencovane práv  

 Spustenie vlastnej výroby a uvedenie technológie na trh (spin-off) 

 Podnikateľská činnosť v rámci univerzity (zmluvný výskum) 

 Kombinácia uvedených možností 

 

Každá z týchto možností má svoje výhody i nevýhody.  

 

Predaj patentových práv 

V prípade, že sa nositeľ práv duševného vlastníctva (najmä priemyselných  práv) chce vyhnúť 

riziku „zastarania“ predmetu duševného vlastníctva v zmysle toho, že jeho ďalšie využívanie 

by bolo neefektívne a prestalo by prinášať zisk, najlepšia stratégia je prevod majetkových práv 

k predmetu duševného vlastníctva. Odplata za prevod práv je zvyčajne jednorazová s 

okamžitou splatnosťou. Bez ohľadu na úspešnosť, resp. neúspešnosť predmetu duševného 

vlastníctva na trhu nie je možné domáhať sa ďalšej odmeny. Pri prevode práv duševného 

vlastníctva ide o trvalú zmenu subjektu, ktorý vykonáva majetkové práva k predmetu 

duševného vlastníctva. 

Výhody  

 pomerne rýchly spôsob komercializácie, 

 inštitúcia je schopná získať plnú sumu hodnoty práv duševného vlastníctva. 

 

Nevýhody: 

 neexistuje možnosť ovplyvňovať ďalšie využitie a komercializáciu práv duševného 

vlastníctva, 

 musí byť veľmi kvalitne odhadnutá hodnota vyvinutej technológie, aby nedošlo 

k podhodnoteniu predávaných licenčných práv. 

 

Licencovanie práv 

V prípade, že nositeľ práv k predmetu duševného vlastníctva nie je schopný ho uviesť 

samostatne na trh, prípadne zabezpečiť jeho komerčnú úspešnosť v požadovanom rozsahu, je 

najlepšia stratégia poskytnutie licencie. Poskytnutím licencie udeľuje nositeľ práv povolenie 

inej osobe na základe vzájomne dohodnutých podmienok využívať predmet duševného 

http://www.uniza.sk/
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vlastníctva. V uzatvorenej licenčnej zmluve sa stanovujú konkrétne podmienky a finančná 

odplata. 

Výhody  

 inštitúcia je schopná získať plnú sumu hodnoty práv duševného vlastníctva, táto je však 

rozložená do dlhšieho časového obdobia. 

 

Nevýhody: 

 neexistuje možnosť ovplyvňovať ďalšie využitie a komercializáciu práv duševného 

vlastníctva, 

 neexistuje možnosť ovplyvniť obchodné zhodnotenie vyvinutej technológie, t.j. nie je 

možnosť ovplyvniť generovaný príjem z technológie, 

 nutnosť zadefinovať veľmi kvalitne výšku príjmov z technológie, nakoľko nadobúdateľ 

licencie sa ich bude snažiť. 

 

Spustenie vlastnej výroby a uvedenie technológie na trh (spin-off) 

Výhody  

 dohľad nad celým procesom komercializácie, od založenia firmy až po spustenie výroby 

a uvedenie technológie na trh, 

 schopnosť vytvárať ďalšie výskumné, projektové a obchodné väzby s univerzitou, 

 možnosť zamestnávať absolventov univerzity, a hlavne post doktorandov, 

 skúsenosti s celým procesom vývoja a komercializácie je možné prenášať späť do 

výskumného i vzdelávacieho procesu, 

 možnosť uplatniť výskumný i manažérsky talent výskumníkov, ktorí sa rozhodnú 

pôsobiť v spin-off, 

 vytvorenie spoločného technologického zázemia – prepojením know-how všetkých 

spoločníkov spin-off firmy, využívanie spoločných kontaktov všetkých spoločníkov. 

 

Nevýhody: 

 časovo a manažérsky pomerne náročný proces, 

 príjmy z komercializácie sa prejavia po dlhšej dobe, 

 nutnosť platiť všetky prevádzkové výdavky spojené s aktívnou komercializáciou, ako sú 

marketing, výrobné náklady, distribučné náklady, 

 náročnosť prepojenia výskumnej a komerčnej oblasti – nutnosť zosúladiť formu a 

priebeh procesov viacerých typov organizácií v jednej firme. 

 

Podnikateľská činnosť v rámci univerzity (zmluvný výskum) 

Výhody  

 administratívne najjednoduchší proces komercializácie, bez nutnosti hľadania ďalších 

partnerov, či založenia ďalšieho subjektu, 

 nie je potrebné platiť režijné náklady ako i zisk pre externý subjekt, 

 zdroje ostávajú priamo na výskumnej inštitúcii. 

http://www.uniza.sk/
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Nevýhody: 

 univerzita nemá vybudované také obchodné kanály, aby dokázala získavať odberateľov 

na výsledky svojej výskumnej činnosti, 

 podnikateľská prax často krát neakceptuje výskumnú inštitúciu ako adekvátneho 

obchodného partnera. 

 

Univerzita sa môže rozhodnúť, ako naloží so svojim duševným vlastníctvom, ktoré má k 

dispozícii pri založení spin-off firmy. Pokiaľ sa rozhodne „vložiť“ majetkové práva duševného 

vlastníctva do spoločnosti, môže tak urobiť dvomi spôsobmi: 

 

 prevodom majetkových práv k predmetom duševného vlastníctva na spin-off firmu,  

 udelením licencie na používanie predmetov duševného vlastníctva spinoff firmou. Pri 

vložení majetkových práv k duševnému vlastníctvu je potrebné uzatvoriť so spin-off 

firmou dohodu o budúcom nakladaní s duševným vlastníctvom. Mala by mať písomnú 

formu. Je potrebné stanoviť v nej podmienky používania duševného vlastníctva, aké 

úkony môže spin-off v súvislosti s ním vykonávať, či môže udeľovať licencie, 

sublicencie, alebo previesť majetkové práva na toto duševné vlastníctvo na ďalšie 

osoby a za akých podmienok. 

 

Približne 14 % vynálezov, ktoré boli úspešne poskytnuté ako licencia sú licenciou pre spin-off 

firmy. 

 

Sumarizácia výhod spin-off  

 

Vo všeobecnosti sa vo svete, ale i na Slovensku aktivity centier pre transfer technológií venujú 

licencovaniu ako forme komercializácie duševného vlastníctva. Panuje názor, že táto forma je 

najjednoduchšia a najrýchlejšia. Licencovane  je zaužívané vo vyspelých ekonomikách 

a používa sa najčastejšie v odvetviach, ktoré sa viažu k biologickým, lekárskym 

a farmaceutickým vedám. Aj väčšina úspešných prípadov licencovania pochádza práve z týchto 

vedných odborov. Aj podľa údajov AUTM (The Association of University Technology 

Managers) 80 % príjmov z licencií amerických univerzít pochádza práve z týchto vied, 

v angličtine nazývaných „life sciences“. 

 

Poskytnutie licencie vyžaduje jej úplné technické fungovanie, čo v mnohým prípadoch pri 

univerzitných vynálezoch nie je možné. Skoro vždy je potrebné venovať množstvo času 

postupnému dolaďovaniu technológie, aby fungovala v podmienkach reálneho použitia. 

A firmy nie sú ochotné platiť za takéto licencie. Potom je práve forma komercializácie cez spin-

off jediná cesta ako zrealizovať kompletný vývoj funkčného produktu, ktorý neskôr môže byť 

ďalej obchodne zhodnotený. Okrem toho aj v tejto fáze je možné poskytnúť licenciu 

potenciálnemu záujemcovi. Ide len o to, ako sa nastavia zmluvné vzťahy medzi univerzitou 

a spin-off firmou.  

http://www.uniza.sk/
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Spin-off je o podnikaní, t.j. pôvodný tím zakladateľov (pôvodcov technológie) môže byť 

doplnený o skúsených odborníkov aj z iných oblastí, resp. z praxe, firma môže byť neskôr 

vedená skúsenými profesionálnymi manažérmi a kombináciou týchto externých 

podnikateľských skúseností a technologickej vyspelosti pochádzajúcej z univerzity môže 

dosahovať veľmi dobré hospodárske výsledky. Spin-off teda môže dosiahnuť úspechy práve 

cieľavedomej práci a môže aj menej dokonalú technológiu doladiť, hľadať využitie svojich 

znalostí  aj pre iné oblasti použitia, pre iné trhové segmenty, vytvárať partnerstvá a takto 

postupne vytvoriť prosperujúcu firmu. Aj keď takáto firma bude vyžadovať plné nasadenie jej 

rozvoju a vedeniu, pôvodní zakladatelia stále môžu pôsobiť na univerzite a dokonca prenášať 

svoje získané skúseností do ďalších výskumných projektov, do pedagogického procesu a tiež 

do procesu riadenia príslušnej fakulty. 

Veľmi dôležitým aspektom spin-off firmy je jej lokalizácia v blízkosti univerzity, jej schopnosť 

postupne absorbovať absolventov a post doktorandov, t.j. prispievať k udržiavaniu a rozvoju 

lokálneho, resp. regionálneho inovačného ekosystému.  

 

Dobre fungujúca spin-off firma následne spĺňa podobné atribúty ako start-up firma a je možné 

je investične kapitalizovať aj zo zdrojov rizikového kapitálu, čo umožní jej ďalší rozvoj.  

 

2.2 Proces vzniku spin-off firiem 

 

Vo všeobecnosti môžeme zosumarizovať proces vzniku spin-off firiem takto: 

 

1. Myšlienka a koncept rozvoja 

 sústreďujú sa na technologické požiadavky a ich aplikáciu; ochranu, a využívanie 

duševného vlastníctva; návrh myšlienky/technológie, v rámci produktu/procesov 

spolu s ekonomickými súvislosťami, 

2. Vytvorenie podnikateľského plánu 

 cieľ plánu; analýza trhu; popis spoločnosti; marketingové a predajné aktivity; výskum 

a vývoj produktu; prevádzkové aktivity; manažment a vlastnícke vzťahy; finančné 

údaje, 

3. Nájdenie finančnej podpory 

 k dispozícii je niekoľko odlišných stratégií na získanie finančnej podpory spin-off firiem: 

rizikový kapitál, investiční/podnikateľskí anjeli, projekty a granty, iné formy finančnej 

podpory, 

4. Nájdenie adekvátnej infraštruktúry 

 vhodné je spojenie s univerzitným inkubátorom, akcelerátorom, či vedecko-

technologickým parkom 

 

Zúčastnené strany v procese vzniku spin-off firiem: 

 

V rámci spin-off firiem rozlišujeme 4 základné kategórie stakeholderov (zúčastnených strán): 

http://www.uniza.sk/
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1. univerzity ako: 

 originálny vlastník informácie a/alebo duševného vlastníctva, na ktorých základe je 

založené podnikanie, 

 účastník, ktorý má vytvoriť východiskovú stratégiu komercializácie a pomôcť zvládnuť 

problematiku duševného vlastníctva, 

2. zakladatelia firmy, ktorí: 

 vykonávajú podporu rozvoja informácií a/alebo duševného vlastníctva, na ktorých 

základe je firma založená, 

 participujú alebo asistujú na komercializácii stratégie, 

3. externí investori; 

4. externí manažéri (príp. odborníci vo finančných a trhových záležitostiach), ktorí prinášajú 

odborné znalosti z oblasti riadenia, rozbiehajú podnikanie vo fázach založenia a vzniku firmy a 

ktorí môžu poskytovať finančné alebo iné zdroje. 
 

Kľúčové faktory úspechu vzniku spin-off firiem 

 

Aj keď neexistuje jeden všeobecne odporúčaný model ako efektívne uskutočňovať transfer 

výsledkov výskumu a vývoja do praxe, vrátane podpory zakladania spin-off podnikov, je možné 

určiť niekoľko základných princípov, ktoré platia všeobecne: 

 Vzhľadom na to, že sa vytvára celý systém podpory, je potrebné vybudovať mimo 

univerzity sieť spolupracujúcich organizácií, tzv. strategické partnerstvo zahrňujúce 

hospodárske komory, existujúce podniky ako potenciálnych partnerov spin-off firiem, 

inkubátory, regionálne orgány zodpovedné za rozvoj podnikania, poradenstvo 

v právnej, marketingovej oblasti, v oblasti ochrany duševného vlastníctva, riadenia 

podniku, systém financovania vrátane malých pôžičiek, rizikového kapitálu a tzv. 

„business angels“ atď. 

 Je samozrejme nutné vytvoriť aj vnútro univerzitnú sieť zahŕňajúcu univerzitné 

pracoviská, ktoré môžu ponúknuť vznikajúcim spin-off podnikom odbornú pomoc. 

Podmienkou však je, že na univerzite musí byť zriadená inštitúcia zamestnávajúca 

odborníkov s potrebnou kvalifikáciou, ktorá je schopná spoluprácu týchto sietí riadiť, 

táto inštitúcia musí mať zreteľnú podporu vedenia univerzity. 

 Rozsah kvalitnej ponuky foriem podpory by mal byť čo najširší. Nie je ju však možné 

robiť na princípe „ponúkajme čo najviac“. Je potrebné vziať do úvahy cenu a efektivitu 

služby v nadväznosti na dopyt (a teda analýzu potrieb). 

 Vypracovanie jasne definovanej metodiky výberu vhodných projektov.  Nesprávny 

výber potenciálnych podnikateľov môže viesť k neúspešnej realizácii inak kvalitných 

výsledkov. 

 Mať zaistené financovanie jednotlivých krokov. To nejde bez finančnej podpory 

z verejných zdrojov. Všeobecne je známe, že efektívnejší prínos je z regionálnych 

zdrojov. Úloha štátu je skôr vo vytvorení všeobecných podmienok. 

 

http://www.uniza.sk/
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Pri univerzitnom transfere vedomostí a komercializácii technológií, najmä formou 

zakladania  nových spoločností, je dôležité sledovať prepojenie akademického prostredia, 

štátu (vlády) a priemyslu. Vynára sa reálna potreba v podpore každej strany porozumenia 

motivácie, očakávaní a pracovných postupov - v skratke "kultúry" každej zúčastnenej strany. 

Investori si musia byť vedomí, že: 

 existuje praktický úžitok (prospech) z vnímania vedy pre každú technológiu, 

 inovatívne technológie si vyžadujú viac času, 

 často sa vynára požiadavka na financovanie podnikateľsky relevantného výskumu 

a vývoja, 

 univerzitní výskumníci chcú väčšiu slobodu výskumu a väčšiu právomoc nad ich 

technológiami, 

 univerzitní výskumníci potrebujú publikovať svoje výsledky, 

 existujú vládne programy a daňové stimuly uplatniteľné pri investovaní finančných 

prostriedkov a zároveň pri redukovaní investičného rizika. 

 

Na druhej strane, výskumníci musia pochopiť, že: 

 zameranie sa na trh a marketing je veľmi podstatné, 

 pri výskumných a vývojových činnostiach je dôležité brať do úvahy trh, 

 na rozvoj technológie a umiestnenie výrobkov na trhu je potrebné zvýšiť a investovať 

objem finančných prostriedkov, 

 súkromné firmy musia fungovať z časového hľadiska pružnejšie a rýchlejšie ako 

akademická pôda, 

 vo väčšine projektov sú univerzita a výskumníci viac  zapojení na začiatku 

technologického transferu, zodpovednosť sa v rámci postupu komercializácie pomaly 

presúva k manažérom spin-off firiem. 

 

2.3 Akcelerácia rozvoja spin-off firiem 

 

Proces komercializácie (bez ohľadu na formu komercializácie) nie je jednoduchý a je časovo 

dosť náročný. Je potrebné k tomu koncentrované úsilie, silný výskumno-vývojový a tiež 

inovačný tím s ambíciou spin-off. Preto je nevyhnutné začať s vývojovou činnosťou, ktorá by 

smerovala k tvorbe použiteľných produktov, riešení pre prax, t.j. k tvorbe prototypov, 

demonštrátorov, pilotných produktov atď. Tieto treba následne testovať, zisťovať spätnú 

väzbu od zákazníkov a partnerov, pretože sa môže stať, že nie všetky produkty budeme 

schopní dotiahnuť do fázy úspešného predaja. Na hodnotenie potenciálnej úspešnosti 

vyvíjaných produktov a riešení existuje viacero podporných nástrojov, napr. index 

komercializácie, ktorý hodnotí nasledovné aspekty možnej komerčnej úspešnosti, ktorý 

hodnotí viaceré aspekty, ktoré treba zohľadniť pri odhade komerčného potenciálu vyvinutej 

technológie, resp. vývojového tímu s potenciálom spin-off. 

 

http://www.uniza.sk/
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2.4 Proces selekcie tímov s potenciálom spin-off 

 

Proces komercializácie riešenia, najmä formou spin-off je proces náročný a zdĺhavý, pričom je 

možné ho zosumarizovať takto: 

 

 
 

Uvedený postup by sa dal zhrnúť do označenia komercializačný projekt tímu s potenciálom 

spin-off.. CTT akonáhle bude mať oznámenie od tímu s potenciálom spin-off (pôvodcov 

technológie) založí komercializačný projekt a tento bude v duchu nasledovnej metodiky ďalej 

rozvíjať. 

 

Popis jednotlivých krokov podrobnejšie: 

 

Aktívne vyhľadávanie komerčne zaujímavých myšlienok/produktov 

Cieľ: vyhľadávať myšlienky/produkty/technológie (v ďalšom texte budeme používať označenie 

inovačný projekt) s najvyšším možným komerčným prínosom. 

Forma: osobne, je nutné diskutovať s výskumníkmi/vynálezcami, čo znamená 

trhový/ekonomický pohľad na projekt.  
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Výstup: spracovaná správa s uvedením názvu inovačného projektu, definovaním aktívneho 

záujmu a spolupráce výskumníka/vynálezca na ďalších krokoch komercializácie. Aktivita 

zahŕňa i zadefinovanie zmluvných podmienok medzi riešiteľom, jeho pracoviskom a 

sprostredkovateľkou organizáciou. 

 

Špecifikácia myšlienok 

Cieľ:  kvalitne a presne zadefinovať popis inovačného projektu tak, aby bolo možné s ním ďalej 

pracovať a aby bolo možné zhodnotiť jeho komerčné využitie a potenciál. 

Forma:  samohodnotiacim dotazníkom 

 krok: osobne – vysvetlenie, čo znamenajú jednotlivé body v dotazníku, aby bol 

výskumník/vynálezca schopný dotazník vyplniť, 

 krok: elektronické vyplnenie dotazníka, 

 krok: podľa potreby diskusia s výskumníkom/vynálezcom a prípadné doplnenie 

dotazníka. 

Vstup: správa s vybranými inovačnými projektmi. 

Výstup: vyplnené samohodnotiace dotazníky podľa priloženého vzoru. 
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Expertné hodnotenie 

Cieľ:  vyselektovať inovačné projekty s možným najvyšším komerčným potenciálom s čo 

najväčšou mierou objektivizácie. 

Forma: expertné hodnotenie, pozostáva z podrobného štúdia samohodnotiacich dotazníkov, 

vypĺňania dotazníka, t.j. expertného hodnotenia, diskusie s ostatnými expertmi až po 

spracovanie hodnotiacej správy. Expertné hodnotenie berie do úvahy nasledovné kritériá s 

rôznou váhou pre dosiahnutie komerčného úspechu projektu. 

Vstup: samohodnotiace dotazníky. 

Výstup: spracovaná správa s určením indexu komercializácie (možnej komerčnej úspešnosti) 

jednotlivých inovačných projektov. 

  

Prieskum trhu 

Cieľ:  preskúmať podobné a nahraditeľné riešenia/produkty, ktoré by mohli ovplyvniť 

úspešnosť/neúspešnosť vstupu inovačného projektu na trh. 

Forma: písomné spracovanie správy 

 1. filter: všeobecne o trhu, 

http://www.uniza.sk/
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 2. filter: vo vzťahu k výrobku: informácie o výrobkoch (konkurenčných, t.j. podobných, 

zastupiteľných), z čoho nám vyjde segmentácia a hľadanie možných príležitostí, 

 3. filter: špeciálne faktory ovplyvňujúce produkt: pravdepodobná príležitosť, selekcia 

pri vstupe na trh, náklady pri vstupe na trh, možný zisk, 

 4. filter: spracovanie správy s odporúčaním produktu ako vhodného / menej vhodného 

/ nevhodného pre ďalšiu komercializáciu a vstup na trh. 

Vstup: samohodnotiaci dotazník, expertné hodnotenie, prihláška na ÚPV SR. 

Výstup: spracovaný podrobný prieskum trhu s určím podobných a nahraditeľných 

riešení/produktov pre kľúčové európske/svetové trhy, v rôznych cenových hladinách s rôzne 

zadefinovanou cieľovou skupinou a s rôznymi technickými riešeniami problému. 

 

Feasibility study 

Cieľ:  zadefinovať technický a technologický popis inovačného projektu. 

Forma: písomné spracovanie štúdie, ktorá bude obsahovať technický a technologický popis 

vyvíjaného riešenia. Štúdia bude tiež obsahovať ekonomické zhodnotenie vyvíjanej 

technológie a to prostredníctvom určenia čistej súčasnej hodnoty technológie ako 

i spracovanie predpokladaných peňažných tokov, ktoré možno čakávať z komercializácie 

technológie. 

Vstup: samohodnotiaci dotazník, expertné hodnotenie, prihláška na ÚPV SR, prieskum trhu. 

Výstup: spracovaná podrobná štúdia technickej realizovateľnosti s popisom technických a 

technologických aspektov realizácie vývojového projektu. 

 

Podnikateľský plán 

Cieľ:  naformulovať reálny a životaschopný podnikateľský plán, ktorý odvíja súčasné trhové a 

technické podmienky 

Forma: písomné spracovanie správy. 

Vstup: prieskum trhu. 

Výstup: spracovaný profesionálny podnikateľský plán so zadefinovaním týchto aspektov: 

zhrnutie, analýza odvetvia/trhu = analýza trhovej medzery = kde je problém, popis inovačnej 

firmy, popis inovačného projektu (produktu/technológie, príp. služby) = ako problém rieši, 

popis konkurencie a rozdielov ponúkaného riešenia oproti konkurencii, popis očakávaného 

trhu, marketingová stratégia = zákazník, popis ako bude firma fungovať / rásť = business model 

+ management model, popis ľudí, ich kompetencií, reálna finančná prognóza s určením, kde a 

kedy je potrebné zainvestovať, aby došlo k výraznejšej akcelerácii businessu. 

 

Podpora pri určení smeru ďalšej realizácie inovačného projektu 

Cieľ:  na základe dodaných podkladov a expertného pohľadu na ekonomickú a technologickú 

náročnosť ďalšej komercializácie, výber variantu pre ďalšiu realizáciu inovačného projektu. 

Forma: rozhodnutie ďalšieho smerovania komercializácie. 

Vstup: prieskum trhu, expertné, hodnotenie, podnikateľský plán. 

http://www.uniza.sk/
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Výstup: na základe komplexného zhodnotenia všetkých aspektov ovplyvňujúcich úspešnosť 

komercializácie inovačného projektu výber preferovaného variantu: 

 vo vlastnej réžii (výroba i predaj/obchod), 

 vo vlastnej réžii predaj/obchod (výroba externe), 

 odpredaj inovačného projektu (licencovanie). 

 

Zabezpečenie externých finančných zdrojov 

Cieľ:  získať finančné zdroje na realizáciu vybranej formy komercializácie. 

Forma: čerpanie finančných zdrojov na komercializáciu projektu.  

Vstup: podnikateľský plán, určenie smeru komercializácie. 

Výstup: dohodnuté podmienky pre získanie finančných zdrojov : 

 zo strany fondu rizikového kapitálu – formou sprostredkovania kontaktov a 

dohodnutia podmienok pre kapitálový vstup (formou založenia a.s. a vydania akcií) 

takéhoto fondu do spin off podniku, t.j. formou navýšenia základného kapitálu,  

 z organizácie „business angels“ – možní investori sú veľké finančné skupiny, ktoré majú 

dostatok vlastných finančných zdrojov na investovanie do relatívne rizikových 

inovačných projektov s predpokladaným výrazným rastovým potenciálom,  

 z organizácie, ktorá ma aktívny záujem o využitie licencovania (táto forma nezahŕňa 

priame finančné prostriedky, ale dohodnutý spôsob spolupráce s jasne definovanými 

podmienkami). 
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3. PRÁVNE PROSTREDIE A  DOPAD NA AKTIVITY V OBLASTI 

TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ V PROSTREDÍ ŽILINSKEJ UNIVERZITY 
 

3.1  Relevantné ustanovenia právnych predpisov 

 

3.1.1 Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 

 

V zmysle článku 2 ods. 2 Ústavy štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach 

a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. 

 

3.1.2 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 v zmysle § 2 ods. 1 zákona vysoké školy sú právnické osoby 

 v zmysle § 5 ods. 1 zákona verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, 

ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom 

 v zmysle § 6 ods. 1 písm. k) zákona do samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy 

patrí hospodárenie verejnej vysokej školy a nakladanie s jej majetkom v súlade s týmto 

zákonom 

 v zmysle § 17 ods. 1 zákona nakladanie s majetkom verejnej vysokej školy upravuje 

osobitný predpis - zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií, ak tento zákon neustanovuje inak úlohu samosprávneho orgánu pri nakladaní s 

majetkom verejnej vysokej školy plní akademický senát verejnej vysokej školy, okrem 

súhlasu akademického senátu je pri nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy podľa 

osobitného predpisu potrebný aj súhlas správnej rady verejnej vysokej školy  

 v zmysle § 19 ods. 5 zákona verejná vysoká škola nie je oprávnená na prevzatie ručenia za 

záväzky inej osoby, verejná vysoká škola nie je oprávnená uskutočňovať vklady do 

spoločností, v ktorých sa ručí celým majetkom, verejná vysoká škola nie je oprávnená 

vkladať do obchodnej spoločnosti alebo družstva nehnuteľný majetok, ktorý získala 

prevodom od štátu, a finančné prostriedky získané dotáciou zo štátneho rozpočtu  

 v zmysle § 41 ods. 1 písm. d) zákona správna rada verejnej vysokej školy dáva 

predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce verejná 

vysoká škola založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad 

do nej alebo do iných právnických osôb  

 

3.1.3 Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 

Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z. 

http://www.uniza.sk/
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 v zmysle § 4 ods. 1 zákona verejnoprávna inštitúcia je oprávnená použiť svoj majetok na 

podnikanie, ako vklad do majetku obchodnej spoločnosti alebo ako vklad pri založení 

takejto obchodnej spoločnosti, ak to umožňuje osobitný zákon, ktorým bola zriadená 

alebo na základe ktorého bola zriadená 

 v zmysle § 12 ods. 1 zákona o nakladaní s majetkom verejnoprávnej inštitúcie rozhoduje 

štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie 

 v zmysle § 12 ods. 2 zákona štatutárny orgán verejnoprávnej inštitúcie je povinný vyžiadať 

si na nakladanie s majetkom podľa § 13 predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho 

alebo iného kolektívneho orgánu určeného štatútom 

 v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona predchádzajúci písomný súhlas samosprávneho alebo 

iného kolektívneho orgánu podľa § 12 ods. 2 sa vyžaduje na vklad majetku verejnoprávnej 

inštitúcie do obchodnej spoločnosti alebo vklad pri založení obchodnej spoločnosti 
 

3.1.4 Smernica Žilinskej univerzity č. 106 Štatút Žilinskej univerzity v Žiline 

v znení dodatku č. 1 

 

 v zmysle § 26 bod 4 písm. a) smernice Akademický senát schvaľuje návrhy rektora na 

úkony uvedené v bode 5 pred ich predložením na schválenie správnej rade univerzity 

 v zmysle § 26 bod 5 písm. d) smernice Správna rada univerzity schvaľuje návrhy rektora 

na tieto úkony po ich schválení  akademickým senátom: založiť inú právnickú osobu alebo 

vložiť peňažný vklad alebo nepeňažný vklad do nej alebo do iných právnických osôb, bez 

súhlasu akademického senátu a správnej rady je právny úkon neplatný 

 

3.1.5 Smernica Žilinskej univerzity v Žiline č. 114, zásady nakladania 

s majetkom 

 

 v zmysle článku 2 ods. 1 smernice o nakladaní s majetkom Žilinskej univerzity v Žiline 

rozhoduje rektor, ktorý je povinný si vyžiadať na nakladanie s majetkom podľa § 13 zákona 

č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych  inštitúcií v znení neskorších 

predpisov predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu Žilinskej univerzity 

v Žiline, tento súhlas pritom v niektorých prípadoch podlieha schváleniu Správnou radou 

Žilinskej univerzity v Žiline  

 v zmysle článku 2 ods. 2 smernice predchádzajúci písomný súhlas Akademického senátu  

Žilinskej univerzity v Žiline s návrhom rektora na nakladanie s majetkom sa vyžaduje 

napríklad na vklad majetku Žilinskej univerzity v Žiline do majetku inej právnickej osoby 

alebo vklad pri založení inej právnickej osoby; vklad majetku univerzity do obchodnej 

spoločnosti alebo vklad pri založení obchodnej spoločnosti; predaj nepotrebnej 

nehnuteľnej veci; darovanie nepotrebnej hnuteľnej veci, ktorej obstarávacia cena bola 

vyššia ako 15 000,- EUR  a zostatková hodnota vedená v účtovníctve je vyššia ako 10 000,- 

EUR; zámenu nehnuteľnej veci; zabezpečenie záväzku zriadením záložného práva alebo 

zabezpečením záväzku prevodom práva k nehnuteľnej veci, 

http://www.uniza.sk/
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 v zmysle článku 2 ods. 4 smernice Správna rada Žilinskej univerzity v Žiline dáva 

predchádzajúci písomný súhlas s návrhom rektora na právne úkony, ktorými chce 

univerzita napríklad založiť inú právnickú osobu alebo vložiť peňažný vklad alebo 

nepeňažný vklad do nej alebo do iných právnických osôb 

 v zmysle článku 12 ods. 2 smernice Žilinská univerzita v Žiline nemôže previesť vlastnícke 

právo k svojmu majetku na fyzickú osobu, ktorá je na univerzite rektorom, vedúcim 

zamestnancom v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, členom 

Akademického senátu Žilinskej univerzity a akademických senátov jej fakúlt, 

zamestnancom zodpovedným za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity a blízkou 

osobou vyššie uvedených osôb 

 v zmysle článku 12 ods. 3 univerzita nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na 

právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, výkonného 

alebo dozorného orgánu fyzická osoba uvedená v predchádzajúcom bode 

 

3.1.6 Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

 

 v zmysle § 2 ods. 1 zákona osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať 

informácie sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a 

fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach 

fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto 

ich rozhodovacej činnosti 

 v zmysle § 2 ods. 2 zákona povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom 

a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou 

podľa osobitného zákona 

 v zmysle § 2 ods. 3 zákona  povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené 

povinnými osobami uvedenými v § 2 ods. 1 a ods. 2 zákona 

 v zmysle § 5a ods. 2 zákona povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú 

uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 

ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 

spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 

a 2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je 

zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo 

činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii 

 v zmysle § 5a ods. 3 zákona namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v 

rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej 

úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 a namiesto zmluvy podľa § 5a ods. 5 

písm. c), d), i), j), r) a s) sa zverejňuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, 

ak sa zmluva uzavrela s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom 

 v zmysle § 5a ods. 6 zákona povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná 

osoba, sa zverejňuje v registri; to neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné 

http://www.uniza.sk/
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osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou 

organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 

50 % účasť 

 v zmysle § 5a ods. 9 zákona povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, 

sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne 

po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas 

príslušného orgánu 

 

3.1.7 Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

 v zmysle § 6 ods. 1 zákona verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je Slovenská 

republika zastúpená svojimi orgánmi, obec, vyšší územný celok, právnická osoba, ktorá 

spĺňa požiadavky podľa odseku 2, združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň 

jeden z verejných obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d), právnická osoba, v 

ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu alebo nepriamu 

výlučnú kontrolu  

 v zmysle § 6 ods. 2 zákona právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba založená 

alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú 

priemyselný alebo obchodný charakter, a je úplne alebo z väčšej časti financovaná 

verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d), je kontrolovaná verejným 

obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo verejný obstarávateľ podľa odseku 1 

písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo 

kontrolného orgánu 

 

3.2  Základný právny rámec zakladania a podnikania spin – off Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 

 podľa Ústavy Slovenskej republiky môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej 

medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon - štátnym orgánom je aj verejná 

vysoká škola ako verejnoprávna a samosprávna inštitúcia podľa zákona o vysokých 

školách 

 na nakladanie s majetkom univerzity a na možnosť založiť obchodnú spoločnosť sa 

vzťahuje zákon o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a zákon o vysokých 

školách - tieto zákony umožňujú, aby Žilinská univerzita založila obchodnú spoločnosť, 

avšak s určitými obmedzeniami. Žilinská univerzita nesmie založiť obchodnú spoločnosť 

alebo vložiť svoj vklad do obchodnej spoločnosti, v ktorej spoločníci ručia za záväzky celým 

svojím majetkom, t. j. nesmie byť spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti 

a komplementárom komanditnej spoločnosti  
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 Žilinská univerzita nemôže ako vklad do spoločnosti vložiť  nehnuteľný majetok, ktorý 

získala prevodom od štátu a finančné prostriedky získané dotáciou zo štátneho rozpočtu 

 návrh na uskutočnenie vkladu do existujúcej obchodnej spoločnosti podlieha schváleniu 

Akademickým senátom Žilinskej univerzity, ktorý dáva svoj predchádzajúci písomný 

súhlas s návrhom rektora, súhlas následne podlieha ďalšiemu schváleniu Správnou radou 

Žilinskej univerzity, absencia súhlasu má za následok neplatnosť právneho úkonu 

 Žilinská univerzita patrí medzi povinné osoby podľa o slobode informácií  

 Žilinská univerzita je verejným obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

 Spin – off založená Žilinskou univerzitou by bola verejným obstarávateľom v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak by v obchodnej spoločnosti vykonávala 

Žilinská univerzita priamu alebo nepriamu výlučnú kontrolu, teda by bola jediným 

spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo by si iným spôsobom zabezpečila vykonávanie 

výlučného vplyvu na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov obchodnej 

spoločnosti, uvedené by platilo aj vtedy, ak by spoločníkom obchodnej spoločnosti alebo 

osobami, ktoré by vykonávali výlučnú kontrolu v obchodnej spoločnosti, boli spolu so 

Žilinskou univerzitou aj iní verejní obstarávatelia podľa zákona o verejnom obstarávaní 

 

3.3  Dôvody zakladania spin – off Žilinskou univerzitou 

 

3.3.1 Komercionalizácia technológií a poznatkov Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 základným cieľom je dosiahnutie potencionálneho zisku z vyvíjaných technológií a z 

poznatkov prostredníctvom právneho subjektu s relatívne samostatným postavením a to 

sústavnou činnosťou vykonávanou týmto právny subjektom samostatne, vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť 

 realizácia podnikania prostredníctvom právneho subjektu sa samostatným právnym 

postavením 

 realizácia podnikateľskej činnosti „podnikateľmi profesionálmi“, t. j. možnosť 

zabezpečenia dosahovania zisku skúsenými podnikateľmi - osobami odlišnými od 

vedeckých pracovníkov univerzity 

 limitácia rizík podnikania prostredníctvom obmedzeného ručenia spoločníka spoločnosti 

s ručením obmedzeným, ktorý v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu, ktorý môže 

byť iba výnimočne valným zhromaždením spin – off zaviazaný k úhrade strát spoločnosti  

 

3.3.2 Možnosť rozširovania výsledkov vedeckej výskumnej činnosti navonok 

vo vzťahu k tretím osobám 

 

 možnosti spolupráce s inými výskumnými pracoviskami prostredníctvom vytvoreného 

právneho subjektu 
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 eliminácia povinností podľa zákona o slobode informácií a zákona o verejnom obstarávaní 

 rozširovanie výsledkov činnosti prostredníctvom podnikateľov profesionálov 

spolupracujúcich s vedeckými pracovníkmi univerzity a jej pracovísk 

 efektívnejšie možnosti motivovania vedeckých pracovníkov prostredníctvom spin – off 

stojacej mimo Žilinskej univerzity v Žiline 

 

3.3.3 Založenie spin – off ako servisnej spoločnosti Žilinskej univerzity v Žiline 

 servisná spin – off by bola subjektom okrem podnikateľskej činnosti zabezpečujúcim 

poskytovanie služieb Žilinskej univerzite a jej pracoviskám 

 na zmluvu so servisnou spoločnosťou sa vzťahujú povinnosti, ktoré sa týkajú Žilinskej 

univerzity ako účastníka tejto zmluvy, t. j. povinnosti podľa zákona o slobode informácií a 

zákona o verejnom obstarávaní 
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4. PRÁVNE ASPEKTY VZNIKU A ROZVOJA SPIN-OFF  
 

4.1 Spin – off  -  spoločnosť s ručením obmedzeným – všeobecne 

 

 spoločnosťou s ručením obmedzeným je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred 

určené vklady spoločníkov, spoločnosť môže založiť jedna osoba a môže mať najviac 50 

spoločníkov. 

 spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, spoločník 

ručí za záväzky spoločnosti s ručením obmedzeným iba do výšky nesplateného vkladu 

zapísaného do obchodného registra 

 hodnota základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť aspoň 5 000,- 

EUR, hodnota vkladu spoločníka musí byť najmenej 750,- EUR, ak je spoločnosť s ručením 

obmedzeným založená jediným zakladateľom, môže sa zapísať do obchodného registra, 

len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie 

 obchodný podiel spoločníka v spoločnosti predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im 

zodpovedajúcu účasť na spoločnosti, jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu 

spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak 

 orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie, konatelia a ak tak 

určuje spoločenská zmluva aj dozorná rada 

 

4.2  Zakladanie spin – off  Žilinskou univerzitou v Žiline 

 

4.2.1 Postup pri zakladaní Spin – off  ako spoločnosti s r.o. 

 

 Spin – off ako spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá zakladateľskou listinou (v 

prípade jediného zakladateľa) alebo spoločenskou zmluvou (v prípade viacerých 

zakladateľov), pričom podpisy spoločníkov na tomto dokumente musia byť úradne 

osvedčené 

 spoločnosť na základe zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy vznikne okamihom 

jej zápisu do obchodného registra príslušného registrového súdu podľa sídla Spin – off  

 Spin – off si musí povinne vytvoriť základné imanie, ktoré musí predstavovať najmenej 

sumu vo výške 5 000,- EUR, pričom vklad každého zo spoločníkov musí predstavovať 

najmenej 750,- EUR, spoločníci zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou na 

seba preberajú záväzok vložiť do spoločnosti vklad  v stanovenej výške, pričom pri jedinom 

spoločníkovi sa tento zaväzuje splatiť celý vklad pred zápisom spoločnosti do príslušného 

obchodného registra 

 vklad môže byť peňažný aj nepeňažný 

 nepeňažný vklad musí byť vždy splatený pred zápisom výšky základného imania do 

obchodného registra, nepeňažný vklad a suma, v akej sa započítava na vklad spoločníka, 
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sa musia uviesť v zakladateľskej listine alebo v spoločenskej zmluve, jeho hodnota sa 

pritom určuje znaleckým posudkom 

 spoločník, ktorým je Žilinská univerzita, musí pred založením spin – off spoločnosti a pred 

prevzatím záväzku splatiť vklad do spin – off prostredníctvom rektora Žilinskej univerzity 

v Žiline navrhnúť založenie takejto spoločnosti a vklad majetku Žilinskej univerzity do tejto 

spin – off 

 návrh rektora na založenie spoločnosti a na vklad majetku Žilinskej univerzity do 

spoločnosti podlieha schváleniu Akademickým senátom Žilinskej univerzity 

 návrh rektora na založenie spoločnosti a na vklad majetku Žilinskej univerzity do 

spoločnosti po schválení Akademickým senátom Žilinskej univerzity podlieha súhlasu 

Správnej rady Žilinskej univerzity  

 vkladom do spin – off zo strany Žilinskej univerzity v Žiline nemôže byť nehnuteľný 

majetok, ktorý bol získaný prevodom od štátu, a finančné prostriedky získané dotáciou zo 

štátneho rozpočtu 

 po zabezpečení príslušných súhlasov a vyhotovení zakladateľskej listiny alebo 

spoločenskej zmluvy je potrebné zabezpečenie živnostenského oprávnenie pre spin – off 

a zabezpečenie ďalších dokladov nevyhnutných k zápisu spin – off do obchodného registra 

 návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci konatelia 

spoločnosti 

 

4.2.2 Dokumenty potrebné na založenie spin – off  

 

 zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva 

 živnostenské oprávnenie 

 podpisový vzor konateľov spoločnosti 

 prehlásenie správcu vkladu 

 vyhlásenie o tom, že zakladateľ nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom 

inej spoločnosti 

 súhlas vlastníka nehnuteľnosti, v ktorej má byť sídlo spoločnosti 

 list vlastníctva vzťahujúci sa na uvedenú nehnuteľnosť 

 súhlas správcu dane pre spoločníka spoločnosti 

 doklad o splatení základného imania 

 schválenie návrhu rektora na založenie spoločnosti a vklad do spoločnosti Akademickým 

senátom Žilinskej univerzity 

 súhlas Správnej rady Žilinskej univerzity so schváleným návrhom rektora 

 formulárový návrh na zápis spoločnosti do príslušného obchodného registra 

 poplatok v kolkoch vo výške 331,94 EUR 

 

 

 

http://www.uniza.sk/


  
Stratégia a zakladanie univerzitných spin-off firiem v prostredí Žilinskej univerzity v Žiline   

                                  
                                

 
 
                                                                                                                                                                                           

30 

4.2.3 Obsahové náležitosti zakladateľskej listiny a spoločenskej zmluvy 

 

 obchodné meno a sídlo spoločnosti 

 predmet podnikania  

 výška základného imania spoločnosti a výška vkladu jednotlivých spoločníkov vrátane 

spôsobu a lehôt splácania vkladov 

 mená, bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene 

spoločnosti 

 mená, bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady 

 určenie správcu vkladov 

 výška rezervného fondu, ak spoločnosť zriaďuje rezervný fond pri svojom vzniku 

 výhody poskytnuté osobám podieľajúcich sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach 

smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na činnosť 

 predpokladané náklady súvisiace so založením a vznikom spoločnosti 

 

4.3 Zvyšovanie a znižovania základného imania SPIN -  OFF spoločnosti so    100 

%- ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 o zvýšení a znížení základného imania rozhoduje valné zhromaždenie spoločnosti, ktoré 

o tejto otázke rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov 

 v prípade SPIN – OFF spoločnosti so 100 % ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline je 

bez ďalšieho možné zvýšenie základného imania peňažnými aj nepeňažnými vkladmi 

 prednostné právo na prevzatie záväzku za nový vklad má existujúci spoločník spoločnosti, 

t. j. Žilinská univerzita v Žiline, v prípade nepeňažného vkladu Žilinská univerzita 

prostredníctvom svojho rektora v pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodne 

o nepeňažnom vklade a o výške peňažnej sumy, v akej sa započíta na vklad Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 základné imanie možno zvýšiť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia 

o nerozdelený zisk alebo fondy tvorené zo zisku, prípadne o vlastné zdroje spoločnosti 

vykázané v individuálnej účtovnej závierke 

 o znížení základného imania rovnako rozhoduje valné zhromaždenie  

 hodnota základného imania pri jeho znižovaní nesmie klesnúť hod hodnotu 5 000,- EUR, 

resp. minimálnu výšku základného imania ustanovené zákonom 

 o znížení základného imania musia zákonom stanoveným spôsobom informovať konatelia 

spoločnosti – do 15 dní po rozhodnutí dvakrát po sebe s časovým odstupom 30 dní, 

pričom v tomto oznámení sú povinní vyzvať veriteľov, aby v stanovenej lehote prihlásili 

svoje pohľadávky  

 po splnení predchádzajúcej podmienky registrový súd zapíše do obchodného registra 

zníženie základného imania spoločnosti 
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4.4 Zrušenie a zánik spin – off   Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 SPIN – OFF spoločnosť možno zrušiť s likvidáciou alebo bez likvidácie 

 

4.4.1 Zrušenie SPIN – OFF likvidáciou 

 

 zrušenie spoločnosti s likvidáciou prichádza do úvahy v prípade, ak imanie spoločnosti 

neprešlo na právneho nástupcu (zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti)  

 spoločnosť vstúpi do likvidácie ku dňu svojho zrušenia 

 likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ustanovením do funkcie likvidátora 

na neho prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu, v prípade tejto spin – off by bol 

likvidátorom konateľ spoločnosti, výnimočne môže likvidátora vymenovať súd a to najmä 

vtedy, ak likvidátor nie je ustanovený do funkcie bez zbytočného odkladu, súd pritom 

môže za likvidátora vymenovať aj spoločníka, v prípade jediného spoločníka – Žilinskej 

univerzity v Žiline - by likvidáciu prakticky vykonával rektor Žilinskej univerzity v Žiline 

 likvidátor sa nemôže vzdať svojej funkcie 

 likvidátor realizuje iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a ak zistí predĺženie 

spoločnosti, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu  

 likvidátor je povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom 

s výzvou, aby prihlásili svoje pohľadávky v stanovenej lehote nie kratšej ako tri mesiace 

 ku dňu skončeniu likvidácie je likvidátor povinný zostaviť účtovnú závierku, konečnú 

správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie majetkového zostatku a predloží ju 

spoločníkom na schválenie 

 do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu 

na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor registrovému súdu návrh na výmaz 

spoločnosti z obchodného registra 

 

4.4.2 Zrušenie SPIN – OFF spoločnosti bez likvidácie 

 

 bez likvidácie možno spin – off zrušiť v prípade, ak sa zlučuje s inou spoločnosťou, splynie 

s inou spoločnosťou alebo sa rozdelí 

 zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie spoločnosti možno v prípade spin – off s ručením 

obmedzeným realizovať iba vo vzťahu k inej spoločnosti s ručením obmedzeným  

 zlúčenie je proces, pri ktorom imanie spin – off prechádza na inú existujúcu spoločnosť, 

ktorá sa stane právnym nástupcom zanikajúcej spin – off 

 splynutie je proces, pri ktorom imanie spin – off prechádza na novovzniknutú spoločnosť, 

ktorá sa svojím vznikom stane právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti 

 rozdelenie je proces, pri ktorom imanie spin – off prechádza na iné existujúce spoločnosti 

alebo novovzniknuté spoločnosti, ktoré sa tým, resp. svojim vznikom, stávajú nástupcami 

zanikajúcej spoločnosti 
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 na splynutie a zlúčenie spoločnosti sa vyžaduje schválenie návrhu zmluvy o splynutí alebo 

zlúčení, na rozdelenie spoločnosti schválenie projektu rozdelenia spoločnosti 

 

4.5 Zánik účasti Žilinskej univerzity v Žiline v SPIN – OFF spoločnosti 

 

 okrem zmluvného prevodu celého obchodného podielu Žilinskej univerzity v Žiline na 

tretie osoby Žilinská univerzita v Žiline nemôže zo spoločnosti z vlastnej vôle vystúpiť 

 zánik účasti Žilinskej univerzity v Žiline v spin – off s jej 100 % - ným podielom bez zrušenia 

spoločnosti možný nie je 

 univerzita môže podať na súd návrh, aby tento zrušil jej účasť v spoločnosti za 

predpokladu, že po nej nemožno spravodlivo požadovať, aby v spoločnosti naďalej 

zotrvala 

 obchodný podiel univerzity by po zrušení jej účasti v spoločnosti prešiel na spoločnosť, 

ktorá by ho mohla previesť na iného spoločníka alebo na tretie osoby 

 ak sa vyššie uvedeným spôsobom obchodný podiel neprevedie, je valné zhromaždenie 

spoločnosti povinné do šiestich mesiacov od zrušenia účasti univerzity v spoločnosti 

rozhodnúť o znížení základného imania, inak môže súd aj bez návrhu spoločnosť zrušiť 

a nariadiť jej likvidáciu 

 účasť Žilinskej univerzity v Žiline môže byť zrušená aj v dôsledku exekúcie vedenej na 

obchodný podiel spoločníka spoločnosti, ktorá má rovnaké účinky ako zrušenie účasti 

spoločníka v spoločnosti súdom 

 

4.6 Vzťah Žilinskej univerzity v Žiline a jej zamestnancov pôsobiacich v SPIN – 

OFF   

 

4.6.1 Vstup externého partnera do spoločnosti 

 

4.6.1.1 Vstup nového spoločníka rozdelením a prevodom obchodného 

podielu Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 v prípade spin – off môže  externý partner do spoločnosti vstúpiť na základe rozdelenia 

a prevodu obchodného podielu existujúceho spoločníka spoločnosti 

 Žilinská univerzita v Žiline môže svoj obchodný podiel v spin – off rozdeliť a časť podielu 

zmluvou o prevode obchodného podielu previesť na externého partnera spoločnosti a to 

v súlade s podmienkami podľa bodu 6.1.4   

 prevod obchodného podielu môže byť realizovaný aj bezodplatne a nový spoločník 

spoločnosti sa v zmluve zaviaže, že pristupuje k existujúcej zakladateľskej listine 
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4.6.1.2  Vstup nového spoločníka pri rozhodovaní o zvýšení základného 

imania spoločnosti 

 

 zvýšenie základného imania je možné iba v prípade, ak sú doterajšie vklady splatené 

 prednostné právo na prevzatie záväzku na nové vklady majú existujúci spoločníci 

spoločnosti 

 tretie osoby preberajú záväzok na nový vklad písomným vyhlásením, v ktorom vyhlásia 

svoje pristúpenie k zakladateľskej zmluve 

 podpis tretej osoby – externého partnera – musí byť úradne osvedčený 

 

4.6.2 Možnosti pôsobenia zamestnanca Žilinskej univerzity v Žiline v SPIN – 

OFF  

 

 zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline môže byť ďalším spoločníkom spin – off 

 konateľom takejto SPIN – OFF spoločnosti nemôže byť v zmysle z čl. 12 ods. 3 Smernice 

Žilinskej univerzity č. 114. zásady nakladania s majetkom (ďalej len „Smernica č. 114“) 

rektor Žilinskej univerzity, členovia Akademického senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, 

vedúci zamestnanci Žilinskej univerzity, zamestnanec zodpovedný za nakladanie 

s majetkom Žilinskej univerzity, ani osoby blízke týmto vymenovaným osobám  

 zamestnanec, ktorý je rektorom Žilinskej univerzity, členom Akademického senátu 

Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej univerzity, zamestnanec 

zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani osoby blízke týmto 

vymenovaným osobám nemôžu byť v zmysle Smernice č. 114 ani členmi dozornej rady 

 v prípade, ak by zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline mohol byť konateľom spin – off, 

musel by s výkonom funkcie konateľa súhlasiť jeho zamestnávateľ, t. j. Žilinská univerzita 

v Žiline 

 ak by sa zamestnanec ako spoločník na spoločnosti podieľal iba kapitálovou účasťou, 

tento súhlas  Žilinskej univerzity v Žiline by nebol potrebný 

 ak by zamestnanec Žilinskej univerzity mohol byť konateľom spin – off, možno s ním 

uzatvoriť zmluvu o výkone funkcie konateľa a jeho oprávnenia konateľa možno obmedziť 

priamo v spoločenskej zmluve 

 zamestnanec Žilinskej univerzity by mohol byť z pozície konateľa odvolaný valným 

zhromaždením, a to prostou väčšinou hlasov valného zhromaždenia - v spoločnosti s viac 

ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline by právomoc rozhodovať o tejto 

otázke prakticky bola na univerzite 

 ak by zamestnanec ako konateľ spoločnosti spôsobil spoločnosti škodu, bol by povinný 

nahradiť ju, pritom akákoľvek dohoda medzi spoločnosťou a konateľom, ktorá by jeho 

zodpovednosť za škodu obmedzovala alebo vylučovala, je zakázaná 

 zamestnanec ako spoločník spoločnosti sa môže zúčastňovať na rokovaní valného 

zhromaždenia, samostatne by však v spoločnosti s viac ako 50 % - ným podielom 
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univerzity nebol uznášaniaschopný a pri rozhodovaní valného zhromaždenia prostou 

väčšinou by nemal možnosť ovplyvniť rozhodnutie univerzity 

 zamestnanca ako spoločníka spoločnosti nemožno obmedziť, univerzita však má 

kedykoľvek možnosť odvolať svoj súhlas na výkon konkurenčnej podnikateľskej činnosti, 

súčasne univerzita môže zamestnanca kedykoľvek na valnom zhromaždení prehlasovať 

a ako konateľa ho z funkcie kedykoľvek odvolať 

 ak by sa zamestnanec na spoločnosti podieľal vo forme spolupráce, môže tak realizovať 

na základe rôznych zmlúv a to v pozícii samostatne zárobkovo činnej osoby, resp. aj ako 

osoba v pracovnom pomere so spin – off 

 

4.6.3 Zákaz konkurencie  podľa ustanovení zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník 

práce, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a 

zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník 

 zákaz konkurencie sa týka tých zamestnancov Žilinskej univerzity, ktorí vykonávajú prácu 

pre Žilinskú univerzitu v pracovnom pomere, netýka sa tých osôb, ktoré pre Žilinskú 

univerzitu vykonávajú činnosť na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru 

 podľa ustanovení zákona o výkone práce vo verejnom záujme zamestnanec nemôže 

vykonávať bez súhlasu zamestnávateľa zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná s predmetom 

činnosti zamestnávateľa s výnimkou zákonom upravených špecifických činností (činnosť 

na projekte rozvojovej pomoci Európskej únie iným krajinám, realizovanom 

ministerstvom alebo iným ústredným orgánom štátnej správy v mene Európskej únie a 

financovanom Európskou úniou a pod.) 

 Zákonník práce ide v naznačenom smere ďalej, keď vylučuje, aby zamestnanec vykonával 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu zamestnávateľa inú zárobkovú činnosť, ktorá 

má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, teda nielen zhodnú 

činnosť, za zárobkovú činnosť pritom treba považovať akýkoľvek pracovnoprávny vzťah, 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, záväzkový vzťah podľa 

Občianskeho alebo Obchodného zákonníka, podnikanie na základe živnostenského alebo 

iného ako živnostenského oprávnenia, za zárobkovú činnosť sa považuje aj členstvo 

v štatutárnych alebo kontrolných orgánoch právnických osôb vykonávajúcich 

podnikateľskú činnosť 

 v prípade, že zamestnanec zamýšľa vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu 

činnosti zamestnávateľa – Žilinskej univerzity - konkurenčný charakter, je povinný 

vyžiadať si predchádzajúci písomný súhlas zamestnávateľa, ak sa univerzita do 15 dní od 

doručenia žiadosti nevyjadrí, zákon stanovuje zákonnú domnienku, že zamestnávateľ 

súhlas udelil  

 súhlas zamestnávateľa sa nevyžaduje na výkon vedeckej, pedagogickej, publicistickej, 

lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti zamestnanca 

 zamestnávateľ má právo udelený písomný súhlas zo závažných dôvodov písomne odvolať 
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 v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka sa v spoločnosti s ručením obmedzeným 

zákaz konkurencie vzťahuje na konateľov spoločnosti a členov dozornej rady, a v prípade, 

že tak spoločenská zmluva stanoví, aj na jej spoločníkov 

 povinná osoba nesmie vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavrieť obchody, ktoré 

súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, povinná osoba nesmie sprostredkúvať pre 

iné osoby obchody spoločnosti, povinná osoba sa nesmie zúčastňovať na podnikaní inej 

spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením, povinná osoba nesmie vykonávať 

činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej 

osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej 

podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť štatutárneho orgánu 

 v prípade porušenia zákazu konkurencie má spoločnosť právo požadovať od povinnej 

osoby, ktorá porušila zákaz konkurencie, aby vydala prospech z obchodu, pri ktorom 

porušila zákaz konkurencie, alebo previedla tomu zodpovedajúce práva na spoločnosť, 

zároveň si môže spoločnosť u povinnej osoby uplatniť právo na náhradu škody 
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5. FORMY ÚČASTI ŽILINSKEJ UNIVERZITY V SPIN-OFF FIRMÁCH 

 

5.1 SPIN – OFF SO 100 % - NÝM PODIELOM ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 

5.1.1 Povinnosti a obmedzenia SPIN – OFF so 100 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 

5.1.1.1 Povinnosti a obmedzenia SPIN – OFF so 100 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

5.1.1.1.1 Všeobecná úprava povinností a obmedzení SPIN – OFF so 100 % - 

ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Spin – off s jediným zakladateľom a spoločníkom nesmie byť jediným spoločníkom alebo 

zakladateľom inej obchodnej spoločnosti 

 pred podaním návrhu na zápis takejto spin – off musí byť jej základné imanie splatené 

v celej výške 

 Žilinská univerzita v Žiline má povinnosť splatiť svoj vklad do spoločnosti po príslušnom 

odsúhlasení Akademickým senátom Žilinskej univerzity a následne Správnou radou 

Žilinskej univerzity pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do príslušného obchodného 

registra 

 Žilinská univerzita v Žiline má ako jediný spoločník povinnosť vykonávať pôsobnosť 

valného zhromaždenia, ktorú môže vykonávať iba prostredníctvom svojho štatutárneho 

orgánu – rektora Žilinskej univerzity v Žiline 

 

5.1.1.1.2 Rozhodovanie valného zhromaždenia SPIN – OFF so 100 % - ným 

podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Žilinská univerzita v Žiline bude v takejto spin – off vykonávať pôsobnosť valného 

zhromaždenia v rozsahu vyplývajúcom z ustanovení Obchodného zákonníka a obsahu 

zakladateľskej listiny  

 rektor Žilinskej univerzity v Žiline ako štatutárny orgán jediného spoločníka spoločnosti 

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhoduje o nasledujúcich otázkach: 

 

 schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom  

 schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej 

účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát 
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 schvaľovanie stanov a ich zmien, ak zákon neustanovuje inak  

 rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, ak je zákonom alebo spoločenskou 

zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia 

 rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o 

nepeňažnom vklade  

 vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov 

 vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady 

 vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 Obchodného zákonníka a rozhodovanie o 

podaní návrhu podľa § 149 Obchodného zákonníka 

 rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská 

zmluva pripúšťa  

 rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti 

podniku 

 ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská 

zmluva alebo stanovy spoločnosti 

 pokiaľ zakladateľská listina, prípadne stanovy neurčujú inak, rozhoduje valné 

zhromaždenie aj o vymenovaní a odvolaní prokuristu 

 valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do 

pôsobnosti iných orgánov spoločnosti 

 

 rektor ako štatutárny orgán Žilinskej univerzity v Žiline je pri rozhodovaní o otázkach, 

ktoré zákon a zakladateľská listina zveruje do pôsobnosti valného zhromaždenia, viazaný 

obmedzeniami vyplývajúcimi zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákona č. 

176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení 

zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z. a z interných predpisov Žilinskej 

univerzity v Žiline – smernica Žilinskej univerzity v Žiline č. 106 Štatút Žilinskej univerzity 

v Žiline v znení dodatku č. 1 a smernica Žilinskej univerzity v Žiline č. 114, zásady 

nakladania s majetkom 

 pri spin – off so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline univerzita rozhoduje 

o všetkých otázkach spoločnosti a takúto spoločnosť riadi a to vrátane správy majetku 

spoločnosti a rozhodovania o nakladaní so ziskom z podnikateľskej činnosti tejto 

spoločnosti 

 

5.1.1.1.3  Konanie konateľa spoločnosti 

 

 v mene spin – off so 100% - ným podielom Žilinskej univerzity jedná a o jej obchodnom 

vedení rozhoduje štatutárny orgán, ktorým je konateľ spoločnosti 

 konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorej konateľské oprávnenia môžu 

byť obmedzené spoločenskou zmluvou alebo rozhodnutím valného zhromaždenia 
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 konateľom takejto spin – off nemôže byť v zmysle z čl. 12 ods. 3 Smernice Žilinskej 

univerzity č. 114. zásady nakladania s majetkom rektor Žilinskej univerzity, členovia 

Akademického senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej 

univerzity, zamestnanec zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani 

osoby blízke týmto vymenovaným osobám  

 zakladateľská listina alebo valné zhromaždenie spoločnosti môžu konateľské oprávnenie 

obmedziť, takéto obmedzenie nie je účinné voči tretím osobám  - ak konateľ prekročí 

svoje oprávnenie konať, toto jeho konanie zaväzuje obchodnú spoločnosť – voči 

konateľovi si však obchodná spoločnosť môže uplatniť to, čo z takéhoto úkonu konateľa 

spoločnosť stratila 

 konateľa spin – off so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline vymenúva 

a odvoláva Žilinská univerzita v Žiline prostredníctvom rektora vykonávajúceho pôsobnosť 

valného zhromaždenia 

 prostredníctvom voľby konateľa Žilinská univerzita zásadne ovplyvňuje podnikanie tejto 

spin – off 

 

5.1.1.1.4  Oprávnenia dozornej rady 

 

 dozorná rada sa v prípade spin – off s ručením obmedzeným zriaďuje iba nepovinne 

 dozorná rada v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka dohliada na činnosť konateľov; 

nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté 

údaje; preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa 

osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje 

vyjadrenie valnému zhromaždeniu a podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote 

určenej spoločenskou zmluvou 

 troch členov dozornej rady volí valné zhromaždenie spoločnosti, t. j. v prípade takejto spin 

– off  by to bola Žilinská univerzita v Žiline prostredníctvom svojho rektora, členom 

dozornej rady nemôže byť v zmysle z čl. 12 ods. 3 Smernice Žilinskej univerzity č. 114 

zásady nakladania s majetkom rektor Žilinskej univerzity, členovia Akademického senátu 

Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej univerzity, zamestnanec 

zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani osoby blízke týmto 

vymenovaným osobám  

 vzhľadom na to, že konateľom spin – off nesmie byť rektor Žilinskej univerzity, členovia 

Akademického senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej 

univerzity, zamestnanec zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani 

osoby blízke týmto osobám, môže byť zriadenie dozornej rady prostriedkom kontroly 

činnosti konateľa spoločnosti navonok vo vzťahu k tretím osobám 
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5.1.1.2 Povinnosti SPIN – OFF so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity v 

Žiline podľa zákona č. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

slobode informácií) 

 

5.1.1.2.1  Povinností podľa zákona o slobode informácií 

 Spin – off so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity je povinnou osobou v zmysle 

zákona o slobode informácií 

 Spin – off má v zmysle zákona o slobode informácií povinnosť zverejňovať  zmluvy, ktoré 

obsahujú  informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária 

právnické osoby verejnej správy a zmluvy takej osoby, v ktorej majú  štátne orgány, obce, 

vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje 

právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb 

v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti, právnické 

osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným 

celkom alebo obcou podľa osobitného zákona výlučnú účasť; to neplatí, ak je zmluva 

uzatvorená v rámci bežného obchodného styku v rozsahu predmetu podnikania alebo 

činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii 

 pri zmluve uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo 

činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej evidencii a pri vymedzených 

zmluvách1 má spin – off povinnosť zverejniť iba informáciu o uzatvorení takejto zmluvy; 

to neplatí, ak sa uzatvorila s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom 

 ak má v konkrétnom prípade spin – off povinnosť zverejniť zmluvu alebo informáciu o nej, 

zverejňuje tieto v Centrálnom registri zmlúv 

 povinnosť spin – off na zverejnenie zmluvy sa nevzťahuje na časti zmlúv, ktorých súčasťou 

sú technické predlohy, nákresy, návody, predlohy, projektové dokumentácie, modely, 

spôsoby výpočtu cien, vzory 

 

5.1.1.2.2  Zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami 

 

 zmluvy vymedzené v § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií nie sú povinne 

zverejňovanými zmluvami2 a to ani v prípade, ak by vzhľadom na ďalšie zákonom 

stanovené kritériá mohli byť povinne zverejňovanými zmluvami 

                                                           
1 zmluva týkajúca sa burzových obchodov; zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva 
o zabezpečení poskytovania platobných služieb; zmluva o pôžičke (študentský pôžičkový fond); zmluva, ktorej predmetom je 
umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu; zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných 
predmetov 
2 (5) Povinne zverejňovanou zmluvou nie je  
a) služobná zmluva, 7b)  
b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;7c) povinne zverejňovanou zmluvou však je 
kolektívna zmluva,  
c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,  
d) zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,  
e) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,  
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 zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami, ktoré sú vymenované 

v poznámke č. 1 tejto právnej analýzy, podliehajú notifikačnej povinnosti – povinnosti 

zverejnenia informácie o existencii zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 

 

5.1.1.2.3  Kritériá povinne zverejňovaných zmlúv SPIN – OFF   

 

 nezverejňujú sa zmluvy podľa § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií uvedené 

v poznámke č. 2 

 následne sa nezverejňujú zmluvy uzatvárané pri bežnom obchodnom styku v rámci 

predmetu podnikania SPIN – OFF spoločnosti zapísanej v obchodnom registri 

 nezverejňujú sa ani ostatné zmluvy, ak boli uzatvorené spin – off s fyzickou osobou 

nepodnikateľom  

 zverejňujú sa iba zmluvy, z ktorých spin – off vyplýva povinnosť poskytnúť plnenie z jej 

majetku a len tie, ktoré sa uzatvárajú výnimočne   

 namiesto zmlúv uzatvorených v bežnom obchodnom styku v rámci predmetu podnikania 

a zmlúv uvedených v poznámke 1 sa zverejňuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy 

 v prípade zmluvy uvedenej v poznámke 1 uzatvorenej medzi spin – off a fyzickou osobou 

nepodnikateľom sa nezverejňuje ani informácia o jej uzatvorení 

 

5.1.1.3 Povinnosti SPIN – OFF  so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity 

v Žiline podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

                                                           
f) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,  
g) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie 
činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,  
h) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb,  
i) zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania platobných služieb,  
j) zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu, 7ca) 
k) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie, 7cb) 
l) zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným 
postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o 
zamestnanie, 7cc) 
m) zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby, 7cd) 
n) zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou 
podľa osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu, 7cf) 
o) zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná v pôsobnosti 
Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v 
jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, 
p) zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu, 
činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou 
objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice,  
q) zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa osobitného 
zákona, 7cg) 
r) zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu7ch) a zmluva, ktorú uzatvára povinná 
osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie, 7ci) 
s) zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov. 
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 Spin – off so 100% - ným podielom Žilinskej univerzity je verejným obstarávateľom 

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

 takáto spin – off musí pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a pri súťaži návrhov postupovať v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní, zákon o verejnom obstarávaní pritom nerozlišuje medzi 

verejnými a súkromnými zákazkami 

 zákon o verejnom obstarávaní sa vo vzťahu k spin – off so 100 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline nevzťahuje na výskumné a vývojové služby iné ako tie, z ktorých má 

prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie 

svojich vlastných úloh za podmienky, že poskytovaná služba je ním v plnom rozsahu 

financovaná 

 základné povinnosti verejného obstarávateľa podľa ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní: 

 verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákazok povinný postupovať podľa ustanovení 

zákona o verejnom obstarávaní 

 verejný obstarávateľ je pri zadávaní zákazok povinný uplatňovať princíp rovnakého 

zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp 

transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti 

 voči uchádzačom a záujemcom z členských štátov je verejný obstarávateľ povinný 

uplatniť rovnako výhodné podmienky ako tie, ktoré sa uplatnia voči uchádzačom 

a záujemcom z tretích krajín pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní  

 verejný obstarávateľ má povinnosť bezodkladne po uzatvorení zmluvy, dohody, po 

ukončení súťaže návrhov a po zrušení postupu zadávania zákazky elektronicky zaslať: 

o kópiu zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti na verejnom obstarávaní 

o kópie ponúk uchádzačov predložených v lehote 

o kópie ponúk uchádzačov predložených po lehote 

o kópiu zápisnice z otvárania ponúk 

o kópiu zápisnice z vyhodnotenia ponúk 

o kópiu zápisnice o zasadnutí poroty 

o kópiu správy o obsahu dokumentácie týkajúcej sa verejného obstarávania 

 verejný obstarávateľ je zodpovedný za prijatie opatrení na nesprístupnenie tých častí 

dokumentov a informácií, ktoré podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov ako aj Obchodného zákonníka 

 verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie 

predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene 

 verejný obstarávateľ je povinný evidovať doklady a dokumenty päť rokov po 

uzatvorení zmluvy 

 v prípade, ak je hodnota zákazky vyššia než 1 000,- EUR, je verejný obstarávateľ 

povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkach 
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5.1.1.4 Účtovné a daňové povinnosti SPIN – OFF   so 100 % - ným 

majetkovým podielom Žilinskej univerzity 

 

5.1.1.4.1  Základné účtovné povinnosti 

 

 spin – off s ručením obmedzeným má v zmysle ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) povinnosť viesť účtovníctvo v súlade 

s ustanoveniami tohto zákona a to odo dňa svojho vzniku, ktorým je deň zápisu 

spoločnosti do obchodného registra 

 spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná účtovať v systéme podvojného účtovníctva 

 povinnosti podľa zákona o účtovníctve sú povinnosti spin – off s ručením obmedzeným, 

ich zabezpečenie je povinnosťou valného zhromaždenia spoločnosti a jej konateľa, pri spin 

– off so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline ich naplnenie musí zabezpečiť 

samotná Žilinská univerzita prostredníctvom rektora alebo konateľa spoločnosti 

 

5.1.1.4.2  Základné daňové povinnosti 

 

 predmetom dane spin – off je príjem z jej podnikateľskej činnosti 

 predmetom dane spin – off nie je príjem získaný darovaním, podiel na zisku, vyrovnací 

podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania, ktoré by boli 

takejto spoločnosti vyplácané 

 predmetom danie spin – off nie je ani príjem plynúci z nadobudnutia akcií a nových 

podielov a príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení spoločnosti bez likvidácie, čo 

platí aj v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti  

 podiel na zisku z podnikania spin – off by bol výlučne príjmom Žilinskej univerzity v Žiline 

a tento by z pohľadu Žilinskej univerzity v Žiline nebol predmetom dane z príjmov, nakoľko 

by boli zdanené už samotnou spin – off 

 v prípade, ak spin – off so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahne za posledných 

12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 49 790,- EUR, je povinná 

požiadať o registráciu pre daň z pridanej hodnoty (DPH), takúto žiadosť môže nepovinne 

podať aj bez ohľadu na výšku svojho obratu 

 na účely zákona o DPH sa obratom rozumejú výnosy bez dane z dodávaných tovarov 

a služieb v tuzemsku okrem výnosov z tovarov a služieb oslobodených od dane 

 

5.1.2  Prerozdelenie výnosov a úhrada strát z činnosti SPIN – OFF   so 100 % - 

ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

5.1.2.1 Prerozdelenie výnosov z činnosti SPIN – OFF spoločnosti so 100 % - 

ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 
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 Žilinská univerzita ako jediný spoločník spoločnosti má nárok na zisk spoločnosti v celom 

rozsahu, ak si to v zakladateľskej listine neurčí inak 

 spin – off môže spoločníkovi vyplatiť len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, 

prípadne iných fondov, ziskom pritom nie sú vlastné zdroje spoločnosti 

 po dobu trvania spin – off nesmie Žilinská univerzita žiadať vrátenie vkladu 

 prídely do rezervného fondu sa uhrádzajú povinne a to najneskôr z čistého zisku 

vykázaného po riadnej účtovnej závierke, a to vo výške 5 % čistého zisku avšak nie viac 

ako 10 % základného imania; tento fond sa musí každoročne dopĺňať o sumu určenú 

v zakladateľskej listine alebo v stanovách a to najmenej vo výške 5 % z čistého zisku a to 

až po dosiahnutie určitej výšky rezervného fondu určenej v zakladateľskej listine alebo v 

stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania 

 nakladanie spoločníka so ziskom spin – off a jeho rozdelenie medzi jednotlivé útvary 

Žilinskej univerzity v Žiline je následne výlučne v kompetencii univerzity  

 o nakladaní s majetkom Žilinskej univerzity v Žiline rozhoduje rektor, ktorý je 

v stanovených prípadoch povinný disponovať predchádzajúcim písomným súhlasom 

Akademického senátu prípadne Správnej rady Žilinskej univerzity; okrem vkladu majetku 

do obchodnej spoločnosti, resp. vkladu pri založení spoločnosti, sa súhlas vyžaduje aj 

v prípade nadobúdania nehnuteľností, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od 

ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považuje za hmotný majetok; nadobudnúť 

hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa vec podľa 

osobitného predpisu považuje za hmotný majetok 

 Žilinská univerzita nemôže previesť vlastnícke právo k majetku na rektora, vedúceho 

zamestnanca, člena Akademického senátu Žilinskej univerzity a akademických senátov jej 

fakúlt, zamestnanca zodpovedného za nakladanie s majetkom a na blízke osoby 

uvedených osôb a na právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom 

riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu niektorá z vyššie uvedených fyzických 

osôb   

 interné predpisy upravujú aj obmedzenia interných prevodov majetku – takéto prevody 

sa musia realizovať v písomnej forme, ktoré musí v prípade prevodov medzi súčasťami 

Žilinskej univerzity schvaľovať kvestor a medzi katedrami v rámci fakulty tajomník fakulty, 

následne sa musia príslušné dokumenty odovzdať na Oddelení účtovníctva – „majetková 

evidencia“ 

 

5.1.2.2 Úhrada strát z činnosti SPIN – OFF  so 100 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Žilinská univerzita v Žiline ako jediný spoločník spin – off sa nemusí podieľať na úhrade 

strát spoločnosti a za záväzky spoločnosti neručí nakoľko svoj vklad má splatený v celej 

výške 
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 spoločenská zmluva môže určiť, že valné zhromaždenie  je oprávnené uložiť spoločníkom 

povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do 

polovice základného imania, pričom splnenie si tejto povinnosti nemá vplyv na výšku 

vkladu spoločníka 

 ak by aj spoločenská zmluva dávala valnému zhromaždeniu oprávnenie na prijatie 

takéhoto rozhodnutia, valné zhromaždenie je reprezentované jediným spoločníkom – 

Žilinskou univerzitou v Žiline, ktorý by o prispievaní na úhradu strát spoločnosti 

rozhodoval sám o sebe 

 

5.1.3  Administratívna náročnosť 

 

5.1.3.1 Administratívne zaťaženie spojené so založením SPIN – OFF  a jej 

podnikaním 

 

 pri založení spin – off je nevyhnutné zabezpečiť vyhotovenie dokumentov a dokladov 

podľa bodu 5.2.2  

 po vyhotovení zakladateľskej listiny s určenými predmetmi podnikania je potrebné 

zabezpečiť príslušné podnikateľské oprávnenia, na vydanie osvedčenia o živnostenskom 

oprávnení na voľnú živnosť je určený poplatok vo výške 5,- EUR, v prípade podania 

podpísaného zaručeným elektronickým podpisom sa poplatok neuhrádza 

 pri zakladaní spin – off je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 331,94 EUR, resp. 

v prípade podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra podpísanej 

zaručeným elektronickým podpisom súdny poplatok znížený na polovicu, t. j. 165,97 EUR 

 pri zakladaní spoločnosti je spoločník povinný preukázať doklad o tom, že základné imanie 

spoločnosti sa nachádza na konkrétnom bankovom účte, v prípade spin – off s jediným 

spoločníkom je povinné preukázať existenciu prostriedkov vo výške 5 000,- EUR 

 administratívne náklady spin – off budú predstavovať najmä výdavky za účelom 

zabezpečenia plnenia povinností, ktoré tejto spoločnosti vyplývajú zo špecifického 

postavenia Žilinskej univerzity v Žiline ako jej jediného spoločníka – povinnosti podľa 

zákona o slobode informácií a zákona o verejnom obstarávaní 

 ďalšie náklady spoločnosti vzniknú v súvislosti s personálnym zabezpečením fungovania 

spoločnosti, pričom tieto náklady budú priamo súvisieť s rozsahom podnikateľkej činnosti 

spin – off, počtom potrebných zamestnancov 

 samostatnou skupinou nákladov budú náklady spojené s riadnym vedením účtovníctva 

a so zabezpečením riadneho plnenia daňových povinností spin – off 
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5.1.3.2  Odporúčania k zakladaniu a podnikaniu SPIN – OFF  so 100 % - ným 

podielom Žilinskej univerzity 

 

 bolo by vhodné, aby do pôsobnosti valného zhromaždenia – rektorovi Žilinskej univerzity 

v Žiline – bolo v rámci zakladateľskej listiny zverené iba rozhodovanie o otázkach, ktoré 

mu zveruje zákon 

 konateľom by mala byť zodpovedná osoba, vo vzťahu ku ktorej nemožno predpokladať 

zneužitie postavenia v rámci spoločnosti a prekračovanie dojednaných právomocí konať 

v mene spoločnosti navonok, vo vzťahu k tretím osobám  

 bolo by vhodné, čo najmenej obmedzovať konateľské oprávnenie 

 

5.1.4  Nakladanie s obchodným podielom Žilinskej univerzity v Žiline v SPIN – 

OFF  

 

 Žilinská univerzita v Žiline môže previesť svoj obchodný podiel v spin – off na tretie osoby, 

za predpokladu, že zakladateľská listina takýto prevod pripúšťa, zakladateľská listina môže 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka vyžadovať na prevod obchodného podielu 

predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia, ktorého pôsobnosť by vykonávala Žilinská 

univerzita 

 zmluva o prevode obchodného podielu musí byť písomná, podpisy na nej musia byť 

osvedčené, nadobúdateľ obchodného podielu musí pristúpiť k zakladateľskej listine 

a prevod musí byť odsúhlasený príslušným správcom dane 

 rozdelenie obchodného podielu Žilinskej univerzity v Žiline je možné len pri jeho prevode 

a so súhlasom valného zhromaždenia, rozdelenie obchodného podielu však možno 

v rámci zakladateľskej listiny vylúčiť 

 na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo, zmluva o zriadení záložného práva musí 

byť písomná a podpisy na nej musia byť osvedčené, uvedené neplatí, ak zakladateľská 

zmluva vylučuje prevod obchodného podielu 

 

5.1.5  Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným SPIN – OFF   so 100 % - 

ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

5.1.5.1 Postup pri založení spoločnosti SPIN – OFF spoločnosťou 

 

 o založení ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným rozhoduje konateľ spin – off, v ktorej 

má 100 % - ný podiel Žilinská univerzita v Žiline, ak si rozhodovanie o tejto otázke 

nevyhradilo valné zhromaždenie v zakladateľskej listine alebo konateľ nie je pri 

rozhodovaní o tejto otázke obmedzený zakladateľskou listinou alebo rozhodnutím 

valného zhromaždenia 

 s poukazom na ustanovenia Obchodného zákonníka spoločnosť so 100 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity nemôže byť jediným zakladateľom ďalšej inej spoločnosti s ručením 
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obmedzeným, v takejto spoločnosti musí mať obchodný podiel najmenej jeden iný 

spoločník 

 ďalším spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným založenej spin – off so 100 % - 

ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline môže byť zamestnanec univerzity 

 v prípade, že by bol zamestnanec - ďalší spoločník v spoločnosti s ručením obmedzeným 

založenej spin – off so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline konateľom takejto 

spoločnosti, musel by s výkonom funkcie konateľa súhlasiť jeho zamestnávateľ, t. j. 

Žilinská univerzita v Žiline, tento súhlas sa nevyžaduje v prípade, ak by zo strany 

zamestnanca išlo iba o kapitálovú účasť v spoločnosti 

 na založenie spoločnosti spin – off sa v porovnaní so samotnou spin – off nebude 

vyžadovať schválenie návrhu rektora na založenie spoločnosti a na vklad do spoločnosti 

 

5.1.5.2 Povinnosti spoločnosti založenej SPIN – OFF   

 

 obchodná spoločnosť založená spin – off nie je povinnou osobou v zmysle zákona 

o slobode informácií, a nevzťahuje sa na ňu povinnosť povinného zverejňovania zmlúv a 

ani iné povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, povinnou osobou v zmysle zákona 

o slobode informácií by bola iba vtedy, ak by jej ďalší spoločníci boli povinnými osobami 

v zmysle ustanovení tohto zákona 

 obchodná spoločnosť založená spin – off je však za určitých podmienok verejným 

obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,  a to v prípade, ak by Žilinská 

univerzita vykonávala prostredníctvom spin – off v založenej spoločnosti s ručením 

obmedzeným nepriamu výlučnú kontrolu – mala by možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv 

na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom vlastníckych práv alebo iných práv k 

podniku alebo k jeho časti; práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré 

umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie 

orgánov podnikateľa – na takúto možnosť výlučnej kontroly postačuje spin – off podiel 

presahujúci 50 % základného imania v ďalšej založenej spoločnosti 

 možnosť výlučnej kontroly v prípade podielu presahujúceho 50 % základného imania 

spoločnosti možno vylúčiť úpravou hlasovacích práv spoločníkov v spoločenskej zmluve, 

na základe čoho by spin – off disponovala počtom hlasov neumožňujúcim je výlučnú 

kontrolu ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

5.1.5.3 Rozhodovanie v spoločnosti založenej SPIN – OFF   

 

 v spoločnosti s ručením obmedzeným založenej spin – off by práva spoločníka vykonával 

konateľ spin – off 

 konateľom v tejto spoločnosti môže byť konateľ spin – off, ktorý by v nej vykonával aj 

práva spoločníka 
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 valné zhromaždenie spoločnosti by bolo v prípade tejto spoločnosti zložené z najmenej 

z dvoch spoločníkov, ktorých hlasovanie na valnom zhromaždení možno rôznymi 

spôsobmi upraviť v spoločenskej zmluve, bez takéhoto určenia počet ich hlasov 

zodpovedá pomeru ich vkladov k výške základného imania 

 valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných a vo vymedzených veciach 2/3 

väčšinou hlasov všetkých hlasov (schválenie úkonov realizovaných pred vznikom 

spoločnosti, schvaľovanie stanov a ich zmien, rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy, 

rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom 

vklade a rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene  právnej formy) 

 

5.1.5.4 Odporúčania k zakladaniu a k podnikaniu spoločnosti založenej SPIN 

– OFF vso 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 podiel spin – off v ďalšej spoločnosti by nemal presiahnuť 50 % základného imania 

spoločnosti 

 hlasovacia práva spoločníkov by sa v spoločenskej zmluve mali upraviť tak, aby spin – off 

nedisponovala v ďalšej spoločnosti výlučnou kontrolou 

 v spin – off neobmedzovať konateľské oprávnenia konateľa spoločnosti, ktorý bude 

v ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávať práva spoločníka spoločnosti, 

resp. realizovať úpravu podľa aktuálnych potrieb spin – off ako aj ďalšej spoločnosti 

s ručením obmedzeným 

 

 

5.2 SPIN – OFF  S VIAC AKO 50 % - NÝM PODIELOM ŽILINSKEJ UNIVERZITY 

V ŽILINE 

 

5.2.1 Povinnosti a obmedzenia SPIN – OFF  s viac ako 50 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

5.2.1.1 Povinnosti a obmedzenia SPIN – OFF  s viac ako 50 % - ným 

podielom Žilinskej univerzity v Žiline podľa Obchodného zákonníka 

 

5.2.1.1.1 Všeobecná úprava povinností a obmedzení SPIN – OFF  s viac ako 

50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline s akcentom na 

rozdiely v porovnaní so SPIN – OFF   so 100 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 pred podaním návrhu na zápis takejto spin – off nemusí byť jej základné imanie splatené 

v celom rozsahu 
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 minimálny vklad Žilinskej univerzity v Žiline do takejto spin – off musí byť vo výške 750,- 

EUR 

 Žilinská univerzita v Žiline má povinnosť splatiť svoj vklad do spoločnosti po príslušnom 

odsúhlasení Akademickým senátom Žilinskej univerzity a následne Správnou radou 

Žilinskej univerzity pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do príslušného obchodného 

registra 

 pred podaním návrhu na zápis takejto spoločnosti do obchodného registra musí spoločník 

splatiť najmenej 30 % svojho vkladu, pričom súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť 

aspoň 50 % základného imania spoločnosti  

 Žilinská univerzita v Žiline bude v takejto spoločnosti vykonávať práva spoločníka 

prostredníctvom rektora Žilinskej univerzity v Žiline 

 

5.2.1.1.2 Rozhodovanie valného zhromaždenia SPIN – OFF s viac ako 50 % - 

ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline s akcentom na na 

rozdiely v porovnaní so SPIN – OFF  so 100 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 valné zhromaždenie tejto spin – off rozhoduje o otázkach špecifikovaných v bode 5.1.1.1.2 

 Žilinská univerzita v Žiline bude bude na valnom zhromaždení spoločnosti vykonávať práva 

spoločníka v rozsahu vyplývajúcom z ustanovení Obchodného zákonníka a obsahu 

spoločenskej zmluvy 

 rektor Žilinskej univerzity v Žiline sa ako predstaviteľ spoločníka spoločnosti bude 

zúčastňovať na rokovaní valného zhromaždenia 

 valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 

polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčí inak 

 ak bude mať Žilinská univerzita podiel presahujúci 50 % základného imania a spoločenská 

zmluva nebude obsahovať inú úpravu, bude valné zhromaždenie uznášaniaschopné iba 

za prítomnosti Žilinskej univerzity v Žiline a súčasne nebude nikdy uznášaniaschopné bez 

jej prítomnosti  

 počet hlasov každého spoločníka sa podľa ustanovení Obchodného zákonníka určuje 

pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania 

 valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, t. j. ak je valné 

zhromaždenie uznášaniaschopné, Žilinská univerzita bude disponovať hlasmi, ktorými 

prehlasuje ostatných spoločníkov 

 vo vymedzených veciach zákon na prijatie rozhodnutia vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov 

všetkých spoločníkov, v závislosti od konkrétneho počtu hlasov Žilinskej univerzity v Žiline 

môže táto sama dosiahnuť, resp. nedosiahnuť 2/3 väčšinu hlasov všetkých spoločníkov, 

v prípade, ak by potrebnou väčšinou nedisponovala, bude potrebné kompromisné 

riešenie s ostatnými spoločníkmi takejto spin – off 
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 rektor Žilinskej univerzity v Žiline ako predstaviteľ jedného zo spoločníkov spoločnosti je 

pri rozhodovaní o otázkach, ktoré zákon a spoločenská zmluva zveruje do pôsobnosti 

valného zhromaždenia, viazaný obmedzeniami vyplývajúcimi zo zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách, zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o 

Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 

Z. z. a z interných predpisov Žilinskej univerzity v Žiline – smernica Žilinskej univerzity v 

Žiline č. 106 Štatút Žilinskej univerzity v Žiline v znení dodatku č. 1 a smernica Žilinskej 

univerzity v Žiline č. 114, zásady nakladania s majetkom  

 v spin – off s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline má  univerzita 

významné postavenie, ktoré možno regulovať úpravou v spoločenskej zmluve 

 v prípad úpravy počtu hlasov v spoločenskej zmluve v pomere, v ktorom by nedisponovala 

Žilinská univerzita v Žiline väčšinou hlasov, by bolo rozhodovanie valného zhromaždenia 

výrazne ovplyvnené rozhodnutím ostatných spoločníkov spoločnosti 

 v spin – off s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline má univerzita 

významné kontrolné postavenie, v dôsledku čoho sa na ňu vzťahuje viacero totožných 

zákonných povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní ako je to v prípade spin – off 

so 100 % podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 viac ako 50 % - ný podiel Žilinskej univerzity v Žiline univerzitu oprávňuje rozhodovať 

o všetkých otázkach spoločnosti a túto spoločnosť riadiť a to vrátane správy majetku 

takejto spoločnosti a rozhodovania o nakladaní so ziskom takejto spoločnosti, obmedziť 

túto jej pozícii možno úpravou obsahu spoločenskej zmluve 

 úprava spoločenskej zmluvy vo vzťahu k obmedzeniu postavenia Žilinskej univerzity 

v Žiline v takejto spin – off je najjednoduchším spôsobom rozdelenia právomoci 

rozhodovať v spoločnosti inak ako to vyplýva z ustanovení Obchodného zákonníka 

 

5.2.1.1.3 Konanie konateľa spoločnosti s akcentom na na rozdiely 

v porovnaní so SPIN – OFF so 100 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 

 konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorej konateľské oprávnenia môžu 

byť obmedzené spoločenskou zmluvou alebo rozhodnutím valného zhromaždenia 

 konateľom takejto spin – off nemôže byť v zmysle z čl. 12 ods. 3 Smernice Žilinskej 

univerzity č. 114. zásady nakladania s majetkom rektor Žilinskej univerzity, členovia 

Akademického senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej 

univerzity, zamestnanec zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani 

osoby blízke týmto vymenovaným osobám  

 spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie spoločnosti môžu konateľské oprávnenie 

obmedziť, takéto obmedzenie nie je účinné voči tretím  
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 konateľa takejto spin – off vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, nejedná sa pritom 

o rozhodovanie, na ktoré je potrebné 2/3 väčšina hlasov všetkých spoločníkov, t. j. Žilinská 

univerzita môže konateľa spoločnosti vymenúvať a odvolávať bez ohľadu na vyjadrenie 

ostatných spoločníkov spoločnosti 

 v prípade úpravy počtu hlasov v spoločenskej zmluve môžu ostatní spoločníci zásadne 

ovplyvniť voľbu konateľa spoločnosti 

 

5.2.1.1.4 Oprávnenia dozornej rady s akcentom na rozdiely v porovnaní so 

SPIN – OFF  so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 v porovnaní so spin – off so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline troch členov 

dozornej rady volí valné zhromaždenie spoločnosti, v ktorom ale v prípade úpravy počtu 

hlasov v spoločenskej zmluve, môžu voľbu ovplyvniť ostatní spoločníci spoločnosti 

 členom dozornej rady nemôže byť v zmysle čl. 12 ods. 3 Smernice Žilinskej univerzity č. 

114 zásady nakladania s majetkom rektor Žilinskej univerzity, členovia Akademického 

senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej univerzity, 

zamestnanec zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani osoby blízke 

týmto vymenovaným osobám 

 

5.2.1.2 Povinnosti SPIN – OFF  s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline podľa zákona o slobode informácií s akcentom na 

rozdiely v porovnaní so SPIN – OFF  so 100 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Spin – off s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity je povinnou osobou v zmysle 

zákona o slobode informácií 

 Spin – off   má v zmysle zákona o slobode informácií povinnosť zverejňovať  zmluvy, ktoré 

obsahujú  informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária 

právnické osoby verejnej správy a zmluvy takej osoby, v ktorej majú  štátne orgány, obce, 

vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje 

právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb 

v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti, právnické 

osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným 

celkom alebo obcou podľa osobitného zákona výlučnú účasť; to neplatí, ak je zmluva 

uzatvorená v rámci bežného obchodného styku v rozsahu predmetu podnikania alebo 

činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii 

 pri zmluve uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo 

činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej evidencii a pri vymedzených zmluvách 

špecifikovaných v poznámke č. 1 tejto analýzy má spin – off povinnosť zverejniť iba 
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informáciu o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, ak sa uzatvorila s fyzickou osobou, 

ktorá nie je podnikateľom 

 ak má v konkrétnom prípade spin – off povinnosť zverejniť zmluvu alebo informáciu o nej, 

zverejňuje tieto v Centrálnom registri zmlúv 

 povinnosť spin – off na zverejnenie zmluvy sa nevzťahuje na časti zmlúv, ktorých súčasťou 

sú technické predlohy, nákresy, návody, predlohy, projektové dokumentácie, modely, 

spôsoby výpočtu cien, vzory 

 táto spoločnosť nie je povinná zverejňovať zmluvy uvedené v poznámke č. 2 tejto analýzy 

 zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami, ktoré sú vymenované 

v poznámke č. 1 tejto analýzy, podliehajú notifikačnej povinnosti 

 pre zmluvy spin – off s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline platia vo 

vzťahu k ich povinnému zverejňovaniu kritériá špecifikované v bode 5.1.1.2.3  

 

5.2.1.3 Povinnosti SPIN – OFF  s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline podľa zákona o verejnom obstarávaní 

 

 Spin – off s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline  je verejným 

obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní 

 takáto spin – off musí pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie 

stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a pri súťaži návrhov postupovať v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní. Zákon o verejnom obstarávaní pritom nerozlišuje medzi 

verejnými a súkromnými zákazkami 

 povinnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa nevzťahujú na výskumné 

a vývojové služby iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že 

poskytovaná služba je ním v plnom rozsahu financovaná 

 špecifikácia povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní je uvedená v bode 5.1.1.3  

 

5.2.1.4 Účtovné a daňové povinnosti SPIN – OFF  s viac ako 50 % - ným 

majetkovým podielom Žilinskej univerzity 

5.2.1.4.1 Základné účtovné povinnosti 

 

 spin – off s ručením obmedzeným má v zmysle ustanovení zákona o účtovníctve povinnosť 

viesť účtovníctvo v súlade s ustanoveniami tohto zákona a to odo dňa svojho vzniku, 

ktorým je deň zápisu spoločnosti do obchodného registra 

 spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná účtovať v systéme podvojného účtovníctva 

 povinnosti podľa zákona o účtovníctve sú povinnosti spin – off s rušením obmedzeným, 

ich zabezpečenie je povinnosťou valného zhromaždenia spoločnosti a jej konateľov, 

o spôsobe plnenia povinností rozhodujú na valnom zhromaždení spoločníci spoločnosti 
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5.2.1.4.2 Základné daňové povinnosti SPIN – OFF  s viac ako 50 % - ným 

majetkovým podielom Žilinskej univerzity 

 

 predmetom dane spoločnosti je príjem z jej podnikateľskej činnosti 

 predmetom dane spin – off nie je príjem získaný darovaním, podiel na zisku, vyrovnací 

podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania, ktoré by boli 

takejto spoločnosti vyplácané 

 predmetom danie spin – off nie je ani príjem plynúci z nadobudnutia akcií a nových 

podielov a príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení spoločnosti bez likvidácie, čo 

platí aj v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti  

 podiel na zisku z podnikania spin – off je výlučne príjmom spoločníkov spoločnosti, ktorý 

nepodlieha dani z príjmov  

 v prípade, ak spin – off so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahne za posledných 

12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 49 790,- EUR, je povinná 

požiadať o registráciu pre daň z pridanej hodnoty (DPH), takúto žiadosť môže nepovinne 

podať aj bez ohľadu na výšku svojho obratu 

 na účely zákona o DPH sa obratom rozumejú výnosy bez dane z dodávaných tovarov 

a služieb v tuzemsku okrem výnosov z tovarov a služieb oslobodených od dane 

 

5.2.2 Prerozdelenie výnosov a úhrada strát z činnosti SPIN – OFF s viac ako 50 

% - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline s akcentom na rozdiely 

v porovnaní so SPIN – OFF   so 100 % - ným podielom Žilinskej univerzity 

v Žiline 

5.2.2.1 Prerozdelenie výnosov z činnosti SPIN – OFF   s viac ako 50 % - ným 

podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Žilinská univerzita a ďalší spoločníci spoločnosti majú nárok na podiel na zisku 

z podnikania spin – off a to v pomere ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva 

neurčí inak 

 spin – off môže spoločníkovi vyplatiť len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, 

prípadne iných fondov, ziskom pritom nie sú vlastné zdroje spoločnosti 

 po dobu trvania spin – off nesmú spoločníci spoločnosti žiadať vrátenie vkladu 

 prídely do rezervného fondu sa uhrádzajú povinne a to najneskôr z čistého zisku 

vykázaného po riadnej účtovnej závierke, a to vo výške 5 % čistého zisku avšak nie viac 

ako 10 % základného imania; tento fond sa musí každoročne dopĺňať o sumu určenú 

v zakladateľskej listine alebo v stanovách a to najmenej vo výške 5 % z čistého zisku a to 

až po dosiahnutie určitej výšky rezervného fondu určenej v zakladateľskej listine alebo v 

stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania 

 nakladanie spoločníka s podielom na zisku spin – off a jeho rozdelenie medzi jednotlivé 

útvary Žilinskej univerzity v Žiline je následne výlučne v kompetencii univerzity  
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 o nakladaní s majetkom Žilinskej univerzity v Žiline rozhoduje rektor, ktorý je 

v stanovených prípadoch povinný disponovať predchádzajúcim písomným súhlasom 

Akademického senátu prípadne Správnej rady Žilinskej univerzity; okrem vkladu majetku 

do obchodnej spoločnosti, resp. vkladu pri založení spoločnosti, sa súhlas vyžaduje aj 

v prípade nadobúdania nehnuteľností, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od 

ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považuje za hmotný majetok; nadobudnúť 

hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa 

osobitného predpisu považuje za hmotný majetok 

 Žilinská univerzita nemôže previesť vlastnícke právo k majetku na rektora, vedúceho 

zamestnanca, člena Akademického senátu Žilinskej univerzity a akademických senátov jej 

fakúlt, zamestnanca zodpovedného za nakladanie s majetkom a na blízke osoby 

uvedených osôb a na právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom 

riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu niektorá z vyššie uvedených fyzických 

osôb   

 interné predpisy upravujú aj obmedzenia interných prevodov majetku – takéto prevody 

sa musia realizovať v písomnej forme, ktoré musí v prípade prevodov medzi súčasťami 

Žilinskej univerzity schvaľovať kvestor a medzi katedrami v rámci fakulty tajomník fakulty, 

následne sa musia príslušné dokumenty odovzdať na Oddelení účtovníctva – „majetková 

evidencia“ 

 

5.2.2.2 Úhrada strát z činnosti SPIN – OFF  s viac ako 50 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 spoločníci spoločnosti sa nemusia podieľať na úhrade strát spoločnosti a za záväzky 

spoločnosti ručia len do výšky svojich nesplatených vkladov 

 spoločenská zmluva môže určiť, že valné zhromaždenie  je oprávnené uložiť spoločníkom 

povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do 

polovice základného imania, pričom splnenie si tejto povinnosti nemá vplyv na výšku 

vkladu spoločníka 

 ak by aj spoločenská zmluva dávala valnému zhromaždeniu oprávnenie na prijatie 

takéhoto rozhodnutia, valné zhromaždenie o tejto otázke rozhoduje prostou väčšinou 

hlasov a bez účasti Žilinskej univerzity v Žiline by nebolo uznášania schopné, t. j. Žilinská 

univerzita v Žiline disponujúca väčšinou hlasov by o tejto otázke rozhodovala aj bez 

ohľadu na názor ostatných spoločníkov 

 

5.2.3 Administratívna náročnosť 

5.2.3.1 Administratívne zaťaženie spojené so založením SPIN – OFF   a jej 

podnikaním 
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 pri založení spin – off je nevyhnutné zabezpečiť vyhotovenie dokumentov a dokladov 

podľa bodu 4.3 

 po vyhotovení zakladateľskej listiny s určenými predmetmi podnikania je potrebné 

zabezpečiť príslušné podnikateľské oprávnenia, na vydanie osvedčenia o živnostenskom 

oprávnení na voľnú živnosť je určený poplatok vo výške 5,- EUR, v prípade podania 

podpísaného zaručeným elektronickým podpisom sa poplatok neuhrádza 

 pri zakladaní spin – off je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 331,94 EUR, resp. 

v prípade podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra podpísanej 

zaručeným elektronickým podpisom súdny poplatok znížený na polovicu, t. j. 165,97 EUR 

 pri zakladaní spoločnosti je spoločník povinný preukázať dokladom o tom, že základné 

imanie spoločnosti sa nachádza na konkrétnom bankovom  

 spoločníci musia preukázať, že splatili najmenej 30 % z hodnoty svojich vkladov, pričom 

pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť splatených 

najmenej 50 % z minimálnej zákonom stanovenej výšky základného imania 

 administratívne náklady spin – off budú predstavovať najmä výdavky za účelom 

zabezpečenia plnenia povinností, ktoré tejto spoločnosti vyplývajú zo špecifického 

postavenia Žilinskej univerzity v Žiline ako spoločníka spoločnosti – povinnosti podľa 

zákona o slobode informácií a zákona o verejnom obstarávaní 

 ďalšie náklady spoločnosti vzniknú v súvislosti s personálnym zabezpečením fungovania 

spoločnosti, pričom tieto náklady budú priamo súvisieť s rozsahom podnikateľskej 

činnosti spin – off, počtom potrebných zamestnancov 

 samostatnou skupinou nákladov budú náklady spojené s riadnym vedením účtovníctva 

a so zabezpečním riadneho plnenia daňových povinností spin – off 

 

5.2.3.2 Odporúčania k zakladaniu a podnikaniu SPIN – OFF  s viac ako 50 % 

- ným podielom Žilinskej univerzity 

 

 bolo by vhodné, aby valnému zhromaždenia bolo v rámci spoločenskej zmluvy zverené 

iba rozhodovanie o otázkach, ktoré mu zveruje zákon 

 konateľom by mala byť zodpovedná osoba, vo vzťahu ku ktorej nemožno predpokladať 

zneužitie postavenia v rámci spoločnosti a prekračovania dojednaných právomocí konať 

v mene spoločnosti navonok, vo vzťahu k tretím osobám  

 bolo by vhodné, čo najmenej obmedzovať konateľské oprávnenie 

 

5.2.4 Nakladanie s obchodným podielom Žilinskej univerzity v Žiline v SPIN – 

OFF   

 

 Žilinská univerzita v Žiline môže previesť svoj obchodný podiel v spin – off na tretie osoby, 

za predpokladu, že spoločenská zmluva takýto prevod pripúšťa, spoločenská zmluva môže 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka vyžadovať na prevod obchodného podielu 
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predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia, ktoré by o tejto otázke rozhodovalo 

prostou väčšinou hlasov, t. j. o tejto otázke by Žilinská univerzita v Žiline s viac ako  50 % 

- ným podielom na spoločnosti rozhodovala aj bez ohľadu na názor ostatných spoločníkov 

 zmluva o prevode obchodného podielu musí byť písomná, podpisy na nej musia byť 

osvedčené, nadobúdateľ obchodného podielu musí pristúpiť k spoločenskej zmluve 

a prevod musí byť odsúhlasený príslušným správcom dane 

 rozdelenie obchodného podielu Žilinskej univerzity v Žiline je možné len pri jeho prevode 

a so súhlasom valného zhromaždenia, rozdelenie obchodného podielu však možno 

v rámci spoločenskej zmluvy vylúčiť 

 na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo, zmluva o zriadení záložného práva musí 

byť písomná a podpisy na nej musia byť osvedčené, uvedené neplatí, ak spoločenská 

zmluva vylučuje prevod obchodného podielu 

 

5.2.5 Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným SPIN – OFF   s viac ako 

50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

5.2.5.1  Postup pri založení spoločnosti SPIN – OFF  a akcentom na na 

rozdiely v porovnaní so SPIN – OFF  so 100 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 o založení ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným rozhoduje konateľ spin – off, ak si 

rozhodovanie o tejto otázke nevyhradilo valné zhromaždenie v spoločenskej zmluve alebo 

konateľ nie je pri rozhodovaní o tejto otázke obmedzený spoločenskou zmluvou alebo 

rozhodnutím valného zhromaždenia 

 Spin – off s viacerými spoločníkmi môže byť na rozdiel od spin – off so 100 % - ným 

podielom Žilinskej univerzity v Žiline jediným zakladateľom a spoločníkom ďalšej 

spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej by pôsobnosť valného zhromaždenia 

vykonávala spin – off prostredníctvom svojho konateľa 

 na založenie spoločnosti spin – off sa v porovnaní so samotnou spin – off nebude 

vyžadovať schválenie návrhu rektora na založenie spoločnosti a vklad do spoločnosti 

Akademickým senátom Žilinskej univerzity a súhlas Správnej rady Žilinskej univerzity so 

schváleným návrhom rektora univerzity 

 

5.2.5.2 Povinnosti spoločnosti založenej SPIN – OFF   

 

 obchodná spoločnosť založená spin – off nie je povinnou osobou v zmysle zákona 

o slobode informácií, a nevzťahuje sa na ňu povinnosť povinného zverejňovania zmlúv a 

ani iné povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, povinnou osobou v zmysle zákona 

o slobode informácií by bola iba vtedy, ak by jej ďalší spoločníci boli povinnými osobami 

v zmysle ustanovení tohto zákona 
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 obchodná spoločnosť založená spin – off je však za určitých podmienok verejným 

obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,  a to v prípade, ak by Žilinská 

univerzita prostredníctvom spin – off vykonávala v založenej spoločnosti s ručením 

obmedzeným nepriamu výlučnú kontrolu – mala by možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv 

na činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom vlastníckych práv alebo iných práv k 

podniku alebo k jeho časti; práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré 

umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie 

orgánov podnikateľa – na takúto možnosť výlučnej kontroly postačuje spin – off podiel 

presahujúci 50 % základného imania spoločnosti 

 možnosť výlučnej kontroly v prípade podielu presahujúceho 50 % základného imania 

spoločnosti možno vylúčiť úpravou hlasovacích práv spoločníkov v spoločenskej zmluve, 

na základe čoho by spin – off disponovala počtom hlasov neumožňujúcim je výlučnú 

kontrolu ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

5.2.5.3 Rozhodovanie v spoločnosti založenej SPIN – OFF   

 

 v spoločnosti s ručením obmedzeným založenej spin – off by práva spoločníka vykonával 

konateľ spin – off 

 konateľom v tejto spoločnosti môže byť konateľ spin – off, ktorý by v nej vykonával aj 

práva spoločníka 

 Spin – off by prostredníctvom svojho konateľa vykonávala pôsobnosť valného 

zhromaždenia takejto ďalšej spoločnosti 

 

5.2.5.4 Odporúčania k zakladaniu a k podnikaniu spoločnosti založenej SPIN 

– OFF s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 podiel spin – off v ďalšej spoločnosti by nemal presiahnuť 50 % základného imania 

spoločnosti, t. j. napriek tomu, že zákon pripúšťa, aby bola táto spin – off jediným 

zakladateľom a spoločníkom ďalšej spoločnosti, bolo by vhodné, aby mala ďalšieho 

externého spoločníka 

 hlasovacie práva spoločníkov by sa v spoločenskej zmluve mali upraviť tak, aby spin – off 

spoločnosť nedisponovala v ďalšej spoločnosti výlučnou kontrolou 

 v spin – off spoločnosti neobmedzovať konateľské oprávnenia konateľa spoločnosti, ktorý 

bude v ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávať práva spoločníka 

spoločnosti, resp. realizovať úpravu podľa aktuálnych potrieb spin – off ako aj ďalšej 

spoločnosti s ručením obmedzeným 
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5.3 SPIN – OFF  S MENEJ AKO 50 % - NÝM PODIELOM ŽILINSKEJ UNIVERZITY 

V ŽILINE 

 

5.3.1 Povinnosti a obmedzenia SPIN – OFF s menej ako 50 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

5.3.1.1 Povinnosti a obmedzenia SPIN – OFF s menej ako 50 % - ným 

podielom Žilinskej univerzity v Žiline podľa Obchodného zákonníka   

 

5.3.1.1.1  Všeobecná úprava povinností a obmedzení SPIN – OFF s menej ako 

50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline s akcentom na 

rozdiely v porovnaní so SPIN – OFF s viac ako 50 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 pred podaním návrhu na zápis takejto spin – off nemusí byť jej základné imanie splatené 

v celom rozsahu 

 minimálny vklad Žilinskej univerzity v Žiline do takejto spin – off musí byť vo výške 750,- 

EUR 

 Žilinská univerzita v Žiline má povinnosť splatiť svoj vklad do spoločnosti po príslušnom 

odsúhlasení Akademickým senátom Žilinskej univerzity a následne Správnou radou 

Žilinskej univerzity pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do príslušného obchodného 

registra 

 pred podaním návrhu na zápis takejto spoločnosti do obchodného registra musí spoločník 

splatiť najmenej 30 % svojho vkladu, pričom súčet vkladov všetkých spoločníkov musí byť 

aspoň 50 % základného imania spoločnosti  

 Žilinská univerzita v Žiline bude v takejto spoločnosti vykonávať práva spoločníka 

prostredníctvom rektora Žilinskej univerzity v Žiline 

 

5.3.1.1.2  Rozhodovanie valného zhromaždenia SPIN – OFF s menej ako 50 

% - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline s akcentom na na 

rozdiely v porovnaní so SPIN – OFF s viac ako 50 % - ným podielom 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Žilinská univerzita v Žiline bude bude na valnom zhromaždení spoločnosti vykonávať práva 

spoločníka v rozsahu vyplývajúcom z ustanovení Obchodného zákonníka a obsahu 

spoločenskej zmluvy 

 rektor Žilinskej univerzity v Žiline sa ako predstaviteľ spoločníka spoločnosti bude 

zúčastňovať na rokovaní valného zhromaždenia 
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 valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 

polovicu všetkých hlasov, ak spoločenská zmluva neurčí inak 

 ak bude mať Žilinská univerzita podiel menší ako 50 % základného imania a spoločenská 

zmluva nebude obsahovať inú úpravu, bude valné zhromaždenie uznášaniaschopné aj bez 

prítomnosti Žilinskej univerzity v Žiline  

 počet hlasov každého spoločníka sa podľa ustanovení Obchodného zákonníka určuje 

pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania 

 valné zhromaždenie rozhoduje väčšinou hlasov prítomných spoločníkov, t. j. ak je valné 

zhromaždenie uznášaniaschopné, ostatní spoločníci môžu rozhodovať bez prítomnosti 

Žilinskej univerzity v Žiline 

 vo vymedzených veciach zákon na prijatie rozhodnutia vyžaduje 2/3 väčšinu hlasov 

všetkých spoločníkov, v závislosti od konkrétneho počtu hlasov Žilinskej univerzity v Žiline 

môžu ostatní spoločníci dosiahnuť, resp. nedosiahnuť 2/3 väčšinu hlasov všetkých 

spoločníkov, v prípade, ak by potrebnou väčšinou nedisponovali, bude potrebné 

kompromisné riešenie so spoločníkom – Žilinskou univerzitou v Žiline 

 valné zhromaždenie rozhoduje o otázkach vymenovaných v bode 5.1.1.1.2   

 rektor Žilinskej univerzity v Žiline ako predstaviteľ jedného zo spoločníkov spoločnosti je 

pri rozhodovaní o otázkach, ktoré zákon a spoločenská zmluva zveruje do pôsobnosti 

valného zhromaždenia, viazaný obmedzeniami vyplývajúcimi zo zákona č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách, zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych 

inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o 

Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 

Z. z. a z interných predpisov Žilinskej univerzity v Žiline – smernica Žilinskej univerzity v 

Žiline č. 106 Štatút Žilinskej univerzity v Žiline v znení dodatku č. 1 a smernica Žilinskej 

univerzity v Žiline č. 114, zásady nakladania s majetkom  

 v spoločenskej zmluve možno počet hlasov  Žilinskej univerzity v Žiline upraviť inak, ako 

to vyplýva z pomeru jej vkladu k výške základného imania, úprava spoločenskej zmluvy vo 

vzťahu k postaveniu Žilinskej univerzity v Žiline v takejto spin – off je najjednoduchším 

spôsobom rozdelenia právomoci rozhodovať v spoločnosti inak, ako to vyplýva 

z ustanovení Obchodného zákonníka 

 v spin – off s menej ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline univerzita nemá 

kontrolné postavenie, v dôsledku čoho sa ňu nevzťahujú zákonné povinnosti podľa zákona 

o verejnom obstarávaní ako je to v prípade spin – off so 100 % podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline, resp. spin – off s viac ako 50 % podielom Žilinskej univerzity v Žiline 
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5.3.1.1.3  Konanie konateľa spoločnosti s akcentom na rozdiely v porovnaní 

so SPIN – OFF s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity 

v Žiline 

 

 konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorej konateľské oprávnenia môžu 

byť obmedzené spoločenskou zmluvou alebo rozhodnutím valného zhromaždenia 

 konateľom takejto spin – off nemôže byť v zmysle z čl. 12 ods. 3 Smernice Žilinskej 

univerzity č. 114. zásady nakladania s majetkom rektor Žilinskej univerzity, členovia 

Akademického senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej 

univerzity, zamestnanec zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani 

osoby blízke týmto vymenovaným osobám  

 spoločenská zmluva alebo valné zhromaždenie spoločnosti môžu konateľské oprávnenie 

obmedziť, takéto obmedzenie nie je účinné voči tretím  

 konateľa spin – off takejto spoločnosti vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie, 

nejedná sa pritom o rozhodovanie, na ktoré je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých 

spoločníkov, t. j. Žilinská univerzita nemôže v každom prípade ovplyvniť vymenovávanie 

a odvolávanie konateľov spin – off 

 

5.3.1.1.4  Oprávnenia dozornej rady s akcentom na rozdiely v porovnaní so 

SPIN – OFF s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity 

v Žiline 

 

 členovia dozornej rady môžu byť zvolení aj pri nesúhlase Žilinskej univerzity v Žiline 

 členom dozornej rady nemôže byť v zmysle čl. 12 ods. 3 Smernice Žilinskej univerzity č. 

114 zásady nakladania s majetkom rektor Žilinskej univerzity, členovia Akademického 

senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej univerzity, 

zamestnanec zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani osoby blízke 

týmto vymenovaným osobám 

 

5.3.1.2 Povinnosti SPIN – OFF s menej ako 50 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline podľa zákona zákona o slobode informácií 

s akcentom na rozdiely v porovnaní so SPIN – OFF s viac ako 50 % - 

ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Spin – off s menej ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity by bola povinnou osobou 

v zmysle zákona o slobode informácií iba vtedy, ak by ďalší spoločníci bolo rovnako 

povinnými osobami v zmysle ustanovení tohto zákona 

 ak by ďalší spoločníci spoločnosti neboli povinnými osobami v zmysle zákona o slobode 

informácií, nevzťahovali by sa na takúto spin – off povinnosti podľa zákona o slobode 

informácií 
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5.3.1.3 Povinnosti SPIN – OFF s menej ako 50 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline podľa zákona o verejnom obstarávaní 

 

 Spin – off s menej ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline by v prípade, ak by 

nemala výlučný kontrolný vplyv na spin – off, nebola verejným obstarávateľom v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní 

 povinnosť by jej vznikla, ak by v dôsledku úpravy hlasovacích práv v spoločenskej zmluve 

disponovala možnosťou rozhodovať o otázkach spoločnosti bez ohľadu na ostatných 

spoločníkov spoločnosti 

 Spin – off by však bola povinnou osobou, ak by iný jej spoločník bol povinnou osobou 

podľa zákona o verejnom obstarávaní a v založenej spin – off by mal výlučný kontrolný 

vplyv 

 povinnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa nevzťahujú na výskumné 

a vývojové služby iné ako tie, z ktorých má prospech výhradne verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ pri ich využívaní na plnenie svojich vlastných úloh za podmienky, že 

poskytovaná služba je ním v plnom rozsahu financovaná 

 špecifikácia povinností podľa zákona o verejnom obstarávaní je uvedená v bode 5.1.1.3  

 

5.3.1.4 Účtovné a daňové povinnosti SPIN – OFF s menej ako 50 % - ným 

majetkovým podielom Žilinskej univerzity 

5.3.1.4.1  Základné účtovné povinnosti 

 

 Spin – off spoločnosť s ručením obmedzeným má v zmysle ustanovení zákona 

o účtovníctve povinnosť viesť účtovníctvo v súlade s ustanoveniami tohto zákona a to odo 

dňa svojho vzniku, ktorým je deň zápisu spoločnosti do obchodného registra 

 spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná účtovať v systéme podvojného účtovníctva 

 povinnosti podľa zákona o účtovníctve sú povinnosti spin – off spoločnosti s rušením 

obmedzeným, ich zabezpečenie je povinnosťou valného zhromaždenia spoločnosti a jej 

konateľa, o spôsobe plnenia povinností rozhodujú na valnom zhromaždení spoločníci 

spoločnosti 

 

5.3.1.4.2 Základné daňové povinnosti SPIN – OFF s menej ako 50 % - ným 

majetkovým podielom Žilinskej univerzity 

 

 predmetom dane spoločnosti je príjem z jej podnikateľskej činnosti 

 predmetom dane spin – off nie je príjem získaný darovaním, podiel na zisku, vyrovnací 

podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania, ktoré by boli 

takejto spoločnosti vyplácané 
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 predmetom danie spin – off nie je ani príjem plynúci z nadobudnutia akcií a nových 

podielov a príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení spoločnosti bez likvidácie, čo 

platí aj v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti  

 podiel na zisku z podnikania spin – off je výlučne príjmom spoločníkov spoločnosti, ktorý 

nepodlieha dani z príjmov  

 v prípade, ak spin – off so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahne za posledných 

12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 49 790,- EUR, je povinná 

požiadať o registráciu pre daň z pridanej hodnoty (DPH), takúto žiadosť môže nepovinne 

podať aj bez ohľadu na výšku svojho obratu 

 na účely zákona o DPH sa obratom rozumejú výnosy bez dane z dodávaných tovarov 

a služieb v tuzemsku okrem výnosov z tovarov a služieb oslobodených od dane 

 

5.3.2 Prerozdelenie výnosov a úhrada strát z činnosti SPIN – OFF s menej ako 

50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline s akcentom na rozdiely 

v porovnaní so SPIN – OFF s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 

5.3.2.1  Prerozdelenie výnosov z činnosti SPIN – OFF s menej ako 50 % - ným 

podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 Žilinská univerzita a ďalší spoločníci spoločnosti majú nárok na podiel na zisku 

z podnikania spin – off a to v pomere ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva 

neurčí inak 

 Spin – off môže spoločníkovi vyplatiť len čistý zisk znížený o prídely do rezervného fondu, 

prípadne iných fondov, ziskom pritom nie sú vlastné zdroje spoločnosti 

 po dobu trvania spin – off nesmú spoločníci spoločnosti žiadať vrátenie vkladu 

 prídely do rezervného fondu sa uhrádzajú povinne a to najneskôr z čistého zisku 

vykázaného po riadnej účtovnej závierke, a to vo výške 5 % čistého zisku avšak nie viac 

ako 10 % základného imania; tento fond sa musí každoročne dopĺňať o sumu určenú 

v zakladateľskej listine alebo v stanovách a to najmenej vo výške 5 % z čistého zisku a to 

až po dosiahnutie určitej výšky rezervného fondu určenej v zakladateľskej listine alebo v 

stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania 

 nakladanie spoločníka s podielom na zisku spin – off a jeho rozdelenie medzi jednotlivé 

útvary Žilinskej univerzity v Žiline je následne výlučne v kompetencii univerzity  

 o nakladaní s majetkom Žilinskej univerzity v Žiline rozhoduje rektor, ktorý je 

v stanovených prípadoch povinný disponovať predchádzajúcim písomným súhlasom 

Akademického senátu prípadne Správnej rady Žilinskej univerzity; okrem vkladu majetku 

do obchodnej spoločnosti, resp. vkladu pri založení spoločnosti, sa súhlas vyžaduje aj 

v prípade nadobúdania nehnuteľností, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od 

ktorej sa veci podľa osobitného predpisu považuje za hmotný majetok; nadobudnúť 

http://www.uniza.sk/


  
Stratégia a zakladanie univerzitných spin-off firiem v prostredí Žilinskej univerzity v Žiline   

                                  
                                

 
 
                                                                                                                                                                                           

62 

hnuteľnú vec, ktorej cena je vyššia ako päťstonásobok sumy, od ktorej sa veci podľa 

osobitného predpisu považuje za hmotný majetok 

 Žilinská univerzita nemôže previesť vlastnícke právo k majetku na rektora, vedúceho 

zamestnanca, člena Akademického senátu Žilinskej univerzity a akademických senátov jej 

fakúlt, zamestnanca zodpovedného za nakladanie s majetkom a na blízke osoby 

uvedených osôb a na právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom 

riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu niektorá z vyššie uvedených fyzických 

osôb  

 interné predpisy upravujú aj obmedzenia interných prevodov majetku – takéto prevody 

sa musia realizovať v písomnej forme, ktoré musí v prípade prevodov medzi súčasťami 

Žilinskej univerzity schvaľovať kvestor a medzi katedrami v rámci fakulty tajomník fakulty, 

následne sa musia príslušné dokumenty odovzdať na Oddelení účtovníctva – „majetková 

evidencia“ 

 

5.3.2.2  Úhrada strát z činnosti SPIN – OFF   s menej ako 50 % - ným 

podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 spoločníci spoločnosti sa nemusia podieľať na úhrade strát spoločnosti a za záväzky 

spoločnosti ručia len do výšky svojich nesplatených vkladov 

 spoločenská zmluva môže určiť, že valné zhromaždenie  je oprávnené uložiť spoločníkom 

povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do 

polovice základného imania, pričom splnenie si tejto povinnosti nemá vplyv na výšku 

vkladu spoločníka 

 ak by spoločenská zmluva dávala valnému zhromaždeniu oprávnenie na prijatie takéhoto 

rozhodnutia, valné zhromaždenie o tejto otázke rozhoduje prostou väčšinou hlasov a aj 

bez účasti Žilinskej univerzity v Žiline by bolo uznášania schopné 

 

5.3.3 Administratívna náročnosť 

5.3.3.1  Administratívne zaťaženie spojené so založením SPIN – OFF a jej 

podnikaním 

 

 pri založení spin – off je nevyhnutné zabezpečiť vyhotovenie dokumentov a dokladov 

podľa bodu 5.2.2 

 po vyhotovení zakladateľskej listiny s určenými predmetmi podnikania je potrebné 

zabezpečiť príslušné podnikateľské oprávnenia, na vydanie osvedčenia o živnostenskom 

oprávnení na voľnú živnosť je určený poplatok vo výške 5,- EUR, v prípade podania 

podpísaného zaručeným elektronickým podpisom sa poplatok neuhrádza 

 pri zakladaní spin – off je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 331,94 EUR, resp. 

v prípade podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra podpísanej 

zaručeným elektronickým podpisom súdny poplatok znížený na polovicu, t. j. 165,97 EUR 
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 pri zakladaní spoločnosti je spoločník povinný preukázať dokladom o tom, že základné 

imanie spoločnosti sa nachádza na konkrétnom bankovom  

 spoločníci musia preukázať, že splatili najmenej 30 % z hodnoty svojich vklad, pričom pred 

podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť splatených 

najmenej 50 % z minimálnej zákonom stanovenej výšky základného imania 

 administratívne náklady spin – off budú predstavovať najmä výdavky za účelom 

zabezpečenia plnenia povinností, ktoré tejto spoločnosti vyplývajú zo špecifického 

postavenia Žilinskej univerzity v Žiline ako spoločníka spoločnosti – povinnosti podľa 

zákona o slobode informácií a zákona o verejnom obstarávaní 

 ďalšie náklady spoločnosti vzniknú v súvislosti s personálnym zabezpečením fungovania 

spoločnosti, pričom tieto náklady budú priamo súvisieť s rozsahom podnikateľkej činnosti 

spin – off, počtom potrebných zamestnancov 

 samostatnou skupinou nákladov budú náklady spojené s riadnym vedením účtovníctva 

a so zabezpečením riadneho plnenia daňových povinností spin – off 

 

5.3.3.2  Odporúčania k zakladaniu a podnikaniu SPIN – OFF  s menej ako 50 

% - ným podielom Žilinskej univerzity 

 

 bolo by vhodné, aby valnému zhromaždenia bolo v rámci spoločenskej zmluvy zverené 

iba rozhodovanie o otázkach, ktoré mu zveruje zákon 

 konateľom by mala byť zodpovedná osoba, vo vzťahu ku ktorej nemožno predpokladať 

zneužitie postavenia v rámci spoločnosti a prekračovania dojednaných právomocí konať 

v mene spoločnosti navonok, vo vzťahu k tretím osobám  

 bolo by vhodné, čo najmenej obmedzovať konateľské oprávnenie 

 

5.3.4  Nakladanie s obchodným podielom Žilinskej univerzity v Žiline v SPIN – 

OFF   

 

 Žilinská univerzita v Žiline môže previesť svoj obchodný podiel spin – off na tretie osoby, 

za predpokladu, že spoločenská zmluva takýto prevod pripúšťa, spoločenská zmluva môže 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka vyžadovať na prevod obchodného podielu 

predchádzajúci súhlas valného zhromaždenia, ktoré by o tejto otázke rozhodovalo 

prostou väčšinou hlasov, t. j. o tejto otázke by museli na valnom zhromaždení rozhodnúť 

predovšetkým ostatní spoločníci spoločnosti 

 zmluva o prevode obchodného podielu musí byť písomná, podpisy na nej musia byť 

osvedčené, nadobúdateľ obchodného podielu musí pristúpiť k spoločenskej zmluve 

a prevod musí byť odsúhlasený príslušným správcom dane 

 rozdelenie obchodného podielu Žilinskej univerzity v Žiline je možné len pri jeho prevode 

a so súhlasom valného zhromaždenia, rozdelenie obchodného podielu však možno 

v rámci spoločenskej zmluvy vylúčiť 
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 na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo, zmluva o zriadení záložného práva musí 

byť písomná a podpisy na nej musia byť osvedčené, uvedené neplatí, ak spoločenská 

zmluva vylučuje prevod obchodného podielu 

 

5.3.5 Zakladanie spoločností s ručením obmedzeným SPIN – OFF   s menej ako 

50 % - ným podielom Žilinskej univerzity v Žiline 

 

5.3.5.1  Postup pri založení spoločnosti SPIN – OFF   a akcentom na rozdiely 

v porovnaní so SPIN – OFF  s viac ako 50 % - ným podielom Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 

 o založení ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným rozhoduje konateľ spin – off, ak si 

rozhodovanie o tejto otázke nevyhradilo valné zhromaždenie v spoločenskej zmluve alebo 

konateľ nie je pri rozhodovaní o tejto otázke obmedzený spoločenskou zmluvou alebo 

rozhodnutím valného zhromaždenia 

 Spin – off s viacerými spoločníkmi môže byť jediným zakladateľom a spoločníkom ďalšej 

spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej by pôsobnosť valného zhromaždenia 

vykonávala spin – off prostredníctvom svojho konateľa  

 na založenie spoločnosti spin – off sa nebude vyžadovať schválenie návrhu rektora na 

založenie spoločnosti a vklad do spoločnosti Akademickým senátom Žilinskej univerzity a 

súhlas Správnej rady Žilinskej univerzity so schváleným návrhom rektora univerzity 

 

5.3.5.2  Povinnosti spoločnosti založenej SPIN – OFF   

 

 obchodná spoločnosť založená spin – off nie je povinnou osobou v zmysle zákona 

o slobode informácií, a nevzťahuje sa na ňu povinnosť povinného zverejňovania zmlúv a 

ani iné povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, povinnou osobou v zmysle zákona 

o slobode informácií by bola iba vtedy, ak by jej ďalší spoločníci boli povinnými osobami 

v zmysle ustanovení tohto zákona 

 obchodná spoločnosť založená spin – off je za určitých podmienok verejným 

obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,  a to v prípade, ak by Žilinská 

univerzita prostredníctvom spin – off vykonávala v založenej spoločnosti s ručením 

obmedzeným nepriamu výlučnú kontrolu – mala možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na 

činnosť podnikateľa, najmä prostredníctvom vlastníckych práv alebo iných práv k podniku 

alebo k jeho časti; práv, zmlúv alebo na základe iných skutočností, ktoré umožňujú 

vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo rozhodovanie orgánov 

podnikateľa – na takúto možnosť výlučnej kontroly postačuje spin – off podiel presahujúci 

50 % základného imania spoločnosti alebo hlasovacie práva, ktoré jej umožňujú kontrolu 

spin – off 
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5.3.5.3  Rozhodovanie v spoločnosti založenej SPIN – OFF   

 

 v spoločnosti s ručením obmedzeným založenej spin – off očnosťou by práva spoločníka 

vykonával konateľ spin – off 

 Spin – off by za predpokladu, že by bola jediným spoločníkom spoločnosti 

prostredníctvom svojho konateľa vykonávala pôsobnosť valného zhromaždenia takejto 

ďalšej spoločnosti 

 

5.3.5.4  Odporúčania k zakladaniu a k podnikaniu spoločnosti založenej 

SPIN – OFF s menej ako 50 % - ným podielom Žilinskej univerzity 

v Žiline 

 

 hlasovacia práva spoločníkov by sa v spoločenskej zmluve mali upraviť tak, aby Žilinská 

univerzita prostredníctvom spin – off nedisponovala v ďalšej spoločnosti výlučnou 

kontrolou 

 v spin – off oločnosti neobmedzovať konateľské oprávnenia konateľa spoločnosti, ktorý 

bude v ďalšej spoločnosti s ručením obmedzeným vykonávať práva spoločníka 

spoločnosti, resp. realizovať úpravu podľa aktuálnych potrieb spin – off ako aj ďalšej 

spoločnosti s ručením obmedzeným 

 

 

5.4 SPIN – OFF  BEZ ÚČASTI ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 

5.4.1 Povinnosti a obmedzenia SPIN – OFFbez účasti Žilinskej univerzity 

v Žiline 

 

 Spin – off bez účasti Žilinskej univerzity v Žiline povinnosti a obmedzenia vyplývajú iba 

z ustanovení Obchodného zákonníka, resp. iných právnych predpisov, avšak iba vo vzťahu 

k ich prípadnej špecifickej činnosti 

 spoločnosť bez účasti Žilinskej univerzity v Žiline nie je povinnou osobou v zmysle zákona 

o slobode informácií ani v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, takéto 

povinnosti by spin – off mohla mať iba vtedy, ak by jej spoločníkmi boli iné povinné osoby 

podľa príslušných právnych predpisov, užšia či širšia spolupráca so Žilinskou univerzitou 

by však na tieto povinnosti nemala vplyv 

 vyššie uvedené sa však nevzťahuje na povinnosti samotnej Žilinskej univerzity v Žiline, 

uvedené platí iba pre spin – off bez účasti Žilinskej univerzity v Žiline 

 povinnosti spin – off bez účasti Žilinskej univerzity sú základnými povinnosťami 

spoločností s ručením obmedzeným podľa ustanovení Obchodného zákonníka 

 v prípade, ak by mala spoločnosť jediného spoločníka, pred podaním návrhu na zápis do 

obchodného registra by tento spoločník musel splatiť celý svoj vklad rovnajúci sa 
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základnému imaniu spoločnosti, v prípade viacerých spoločníkov musí byť splatená 

zákonom stanovená výška vkladov s tým, že základné imanie musí byť splatené najmenej 

vo výške 50 % obdobne ako v bode 5.3.1.1.1 

 

5.4.2 Právne možnosti Žilinskej univerzity v Žiline v SPIN – OFF  bez majetkovej 

účasti univerzity 

5.4.2.1 Pôsobnosť v orgánoch SPIN – OFF   

 

 Žilinská univerzita v Žiline môže do spin – off po dohode so spoločníkmi spoločnosti 

dosadiť svojho zamestnanca ako konateľa, ktorému na takéto konanie udelí súhlas 

 konateľ spoločnosti je povinný postupovať predovšetkým v súlade s rozhodnutiami 

valného zhromaždenia, avšak Žilinská univerzita môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas 

s činnosťou svojho zamestnanca ako konateľa spin – off, tento konateľ pritom môže byť 

kedykoľvek odvolaný aj valným zhromaždením spoločnosti 

 Žilinská univerzita v Žiline môže ovplyvňovať činnosť aj prostredníctvom členov dozornej 

rady 

 ak by sa Žilinská univerzita na spin – off akokoľvek podieľala majetkovo konateľom 

spoločnosti a ani členom dozornej rady nemôžu byť v zmysle Smernice č. 114 rektor 

Žilinskej univerzity, členovia Akademického senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci 

zamestnanci Žilinskej univerzity, zamestnanec zodpovedný za nakladanie s majetkom 

Žilinskej univerzity, ani osoby blízke týmto vymenovaným osobám  

 rozhodovanie valného zhromaždenia spin – off by prebiehalo bez účasti Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 

5.4.2.2 Spolupráca založená zmluvou 

 

 osobitným spôsobom ovplyvňovania činnosti spin – off bez účasti Žilinskej univerzity je 

uzatváranie rôznych zmlúv v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka 

 pri uzatváraní zmlúv so spin – off má Žilinská univerzita všetky povinnosti, ktoré jej 

vyplývajú z Obchodného zákonníka, zákona o slobode informácií, zákona o verejnom 

obstarávaní a z interných smerníc univerzity 

 záväzok zo zmluvy môže zaniknúť aj bez jeho splnenia a to odstúpením od zmluvy 

v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva a v prípadoch, ktoré ustanovuje Obchodný 

zákonník, resp. iný zákon 

 záväzky zo zmlúv zanikajú splnením zmluvy riadne a včas v súlade s obsahom zmluvy ale 

aj oneskoreným plnením, ak záväzok nezanikol inak, a to na mieste plnenia a v čase 

plnenia vyplývajúcom zo zmluvy alebo z ustanovení Obchodného zákonníka 

 zákonným dôvodom na odstúpenie od zmluvy je omeškanie zmluvnej strany, ktoré je 

podstatným porušením zmluvy, ak to oprávnená zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej 

strane bez zbytočného odkladu potom, čo sa o porušení povinnosti dozvedela, pri 
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nepodstatnom porušení zmluvy, môže zmluvná strana od zmluvy odstúpiť, ak porušujúca 

zmluvná strana nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote 

 odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy 

 záväzok zaniká aj pri dodatočnej nemožnosti plnenia a to v prípade, ak právne predpisy 

vydané po uzatvorení zmluvy zakazujú správanie, na ktoré je záväzok viazaný, alebo 

vyžadujú povolenie, ktoré nebolo udelené 

 záväzok môže zaniknúť aj úhradou odstupného a to za predpokladu, že zmluvné strany 

zahrnú do zmluvy ustanovenia, v zmysle ktorého je ktorákoľvek zo strán oprávnená 

zmluvu zrušiť zaplatením určitej sumy ako odstupného, oprávnenie však nepatrí tej 

zmluvnej strane, ktorá už prijala plnenie záväzku druhej zmluvnej strany  

 záväzok zaniká aj zmarením účelu zmluvy v prípade, ak sa po uzavretí zmluvy zmarí jej 

základný účel, ktorý je v nej výslovne vyjadrený, v dôsledku podstatnej zmeny okolností, 

za ktorých sa zmluva pôvodne uzavrela, takouto zmenou nie je zmena majetkových 

pomerov zmluvnej strany a ani zmena hospodárskej alebo trhovej situácie 

 

5.4.2.2.1 Nepomenovaná zmluva o spolupráci 

 

 Žilinská univerzita môže v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka uzavrieť aj zmluvu, 

ktorá nie je upravená ako zmluvný typ 

 v takejto zmluve si zmluvné strany môžu voľne upravovať svoje vzájomné práva 

a povinnosti, musí však byť dostatočne určitá, inak sa považuje za neuzavretú 

 takouto zmluvou môže Žilinská univerzita Žilina značným spôsobom ovplyvniť podnikanie 

spin – off, v ktorej nemá účasť 

 v rámci zmluvy možno upraviť rôzne povinnosti, neplnenie ktorých možno sankcionovať 

zmluvnou pokutou  

 stanovenie sankcií zabezpečuje plnenie povinností spin – off voči Žilinskej univerzite 

v Žiline  

 pri uzatváraní zmluvy v mene univerzity koná jej štatutárny orgán 

 

5.4.2.2.2 Zmluva o tichom spoločenstve 

 

 Žilinská univerzita v Žiline sa na podnikaní spin – off môže ako tichý spoločník podieľať 

určitým vkladom a na jeho základe sa podieľať aj na zisku spoločnosti 

 zmluvou o tichom spoločenstve sa Žilinská univerzita v Žiline zaviaže poskytnúť spin – off 

spoločnosti určitý vklad a podieľať sa ním na jej podnikaní a spin – off sa zaväzuje na 

platenie časti zisku vyplývajúcej z podielu univerzity ako tichého spoločníka spoločnosti 

 zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme 

 pred vkladom do spin – off musí rektor Žilinskej univerzity v Žiline navrhnúť schválenie 

vkladu Akademickým senátom Žilinskej univerzity  
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 návrh rektora na vklad majetku Žilinskej univerzity do spoločnosti po schválení 

Akademickým senátom Žilinskej univerzity podlieha súhlasu Správnej rady Žilinskej 

univerzity  

 vkladom do spin – off nemôže byť nehnuteľný majetok, ktorý bol získaný prevodom od 

štátu a finančné prostriedky získané dotáciou zo štátneho rozpočtu 

 ak zmluva o tichom spoločenstve neurčí inak, stáva sa spin – off prevzatím vkladu jej 

vlastníkom 

 Žilinská univerzita v Žilina má ako tichý spoločník právo nahliadať do všetkých obchodných 

dokumentov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa svojim vkladom podieľa 

 Spin – off má povinnosť poskytnúť univerzite na požiadanie informácie o zámere na 

budúce obdobie, o predpokladanom vývoji stavu majetku a financií a povinnosť poskytnúť 

tichému spoločníkovi kópiu účtovnej závierky 

 nárok na podiel na zisku vzniká univerzite do 30 dní po vyhotovení ročnej účtovnej 

závierky, o prípadný podiel na strate sa znižuje jej vklad, znížený vklad pritom univerzita 

nemusí dopĺňať 

 univerzita neručí za záväzky spin – off okrem prípadu, ak by bolo jej meno obsiahnuté 

v obchodnom mene spin – off alebo v prípade, ak by v konkrétnom prípade vyhlásila, že 

so spin – off podniká spoločne 

 ako tichý spoločník má univerzita vo vzťahu ku svojmu vkladu postavenie veriteľa vo 

vzťahu k pohľadávke, nemá pritom oprávnenie požadovať vrátenie vkladu pred zánikom 

zmluvy 

 

5.4.3 Účtovné a daňové povinnosti SPIN – OFF  bez účasti Žilinskej univerzity 

5.4.3.1  Základné účtovné povinnosti 

 

 Spin – off spoločnosť s ručením obmedzeným má v zmysle ustanovení zákona 

o účtovníctve povinnosť viesť účtovníctvo v súlade s ustanoveniami tohto zákona a to odo 

dňa svojho vzniku, ktorým je deň zápisu spoločnosti do obchodného registra 

 spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná účtovať v systéme podvojného účtovníctva 

 povinnosti podľa zákona o účtovníctve sú povinnosti spin – off s rušením obmedzeným, 

ich zabezpečenie je povinnosťou valného zhromaždenia spoločnosti a jej konateľa, 

o spôsobe plnenia povinností rozhodujú na valnom zhromaždení spoločníci spoločnosti 

 

 

5.4.3.2 Základné daňové povinnosti 

 

 predmetom dane spoločnosti je príjem z jej podnikateľskej činnosti 

 predmetom dane spin – off nie je príjem získaný darovaním, podiel na zisku, vyrovnací 

podiel, podiel na likvidačnom zostatku alebo podiel na výsledku podnikania, ktoré by boli 

takejto spoločnosti vyplácané 
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 predmetom danie spin – off nie je ani príjem plynúci z nadobudnutia akcií a nových 

podielov a príjem plynúci z dôvodu ich výmeny pri zrušení spoločnosti bez likvidácie, čo 

platí aj v prípade splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti  

 v prípade, ak spin – off so sídlom na území Slovenskej republiky dosiahne za posledných 

12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat vo výške 49 790,- EUR, je povinná 

požiadať o registráciu pre daň z pridanej hodnoty (DPH), takúto žiadosť môže nepovinne 

podať aj bez ohľadu na výšku svojho obratu 

 na účely zákona o DPH sa obratom rozumejú výnosy bez dane z dodávaných tovarov 

a služieb v tuzemsku okrem výnosov z tovarov a služieb oslobodených od dane 

 

5.4.4 Odporúčania k zakladaniu a podnikaniu SPIN – OFF  bez účasti Žilinskej 

univerzity v Žiline 

 

 bolo by vhodné, aby univerzita mala čiastočnú kontrolu nad podnikaním spin – off 

prostredníctvom konateľov a členov dozornej rady, prípadne dosadených manažérov 

 rovnako by bolo vhodné, aby univerzita zazmluvnila spin – off v zmluve, v ktorej budú 

jasne špecifikované práva a povinnosti zmluvných strán vrátane sankcií pre ich 

nedodržanie  

 

5.4.5 Vzťahy so zamestnancami Žilinskej univerzity ako spoločníkmi SPIN – 

OFF  bez účasti Žilinskej univerzity v Žiline 

 

 zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline môže byť spoločníkom spin – off  

 konateľom takejto spin – off nemôže byť v zmysle z čl. 12 ods. 3 Smernice Žilinskej 

univerzity č. 114. zásady nakladania s majetkom (ďalej len „Smernica č. 114“) rektor 

Žilinskej univerzity, členovia Akademického senátu Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci 

zamestnanci Žilinskej univerzity, zamestnanec zodpovedný za nakladanie s majetkom 

Žilinskej univerzity, ani osoby blízke týmto vymenovaným osobám  

 zamestnanec, ktorý je rektorom Žilinskej univerzity, členom Akademického senátu 

Žilinskej univerzity a jej fakúlt, vedúci zamestnanci Žilinskej univerzity, zamestnanec 

zodpovedný za nakladanie s majetkom Žilinskej univerzity, ani osoby blízke týmto 

vymenovaným osobám nemôžu byť v zmysle Smernice č. 114 ani členmi dozornej rady 

 v prípade, ak by zamestnanec Žilinskej univerzity v Žiline mohol byť konateľom spin – off, 

musel by s výkonom funkcie konateľa súhlasiť jeho zamestnávateľ, t. j. Žilinská univerzita 

v Žiline 

 ak by sa zamestnanec ako spoločník na spoločnosti podieľal iba kapitálovou účasťou, 

tento súhlas  Žilinskej univerzity v Žiline by nebol potrebný 
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6. EKONOMICKÉ FUNGOVANIE SPIN-OFF  FIRIEM 

 

6.1 Spôsoby financovania činnosti s.r.o.  

 

Podnikateľský subjekt, ktorý si vystačí pri svojej podnikateľskej činnosti iba s vlastnými 

prostriedkami azda ani neexistuje. Prioritou každého podniku je zabezpečiť si svoje miesto 

v tvrdom konkurenčnom prostredí, a to snahou o maximálnu realizáciu objemu svojich 

výstupov, preto  podnikateľské subjekty v rámci svojich rozvojových aktivít neustále zvažujú 

spôsob financovania svojich potrieb.  Udržanie svojho postavenia na trhu je spojené s 

neustálymi inováciami vo všetkých sférach, či už ide o výrobu, služby alebo oblasť ľudských 

zdrojov. Inovácie sú spojené s nemalým množstvom finančných prostriedkov, a tak je úlohou 

podnikateľských subjektov vybrať si čo najoptimálnejší spôsob financovania svojich potrieb a 

pritom sa nedostať do finančnej tiesne. Ak už podnikateľský subjekt dospeje k rozhodnutiu 

využiť pre financovanie svojich aktivít externé zdroje, mal by sa rozhodnúť pre finančný 

produkt, ktorý je pre neho najvhodnejší. Je potrebné si dôkladne zvážiť aký vývoj na trhu 

a obrat daná spoločnosť očakáva. Mala  by posúdiť svoje platobné schopnosti, likviditu, 

výšku zisku a v neposlednom rade samozrejme aj to, do akej miery sa môže spoľahnúť, že jej 

klienti budú platiť včas. A až po posúdení všetkých možností a rizík pristúpiť k samotnej voľbe 

vhodného finančného produktu. 

 

6.1.1 Charakteristika interných zdrojov financovania 

 

Interné zdroje financovania sú také, ktoré vznikli v dôsledku finančno-hospodárskej činnosti 

samotného podniku. Rozlišujeme štyri spôsoby získavania interných zdrojov: 

 Samofinancovanie. 

 Financovanie z odpisov. 

 Financovanie z rezerv. 

 Financovanie z iných interných zdrojov. 

 

6.1.1.1 Samofinancovanie 

 

Dôležitým interným zdrojom financovania v podniku je zisk. Je to novo vytvorený zdroj, ktorý 

je výsledkom rentabilnej podnikovej činnosti. Na interné financovanie podnikových potrieb 

nie je možné použiť celý zisk, ale len jeho časť, ktorá sa určí na tento cieľ v procese 

rozdeľovania zisku.  

Samofinancovanie je možné definovať ako financovanie podnikových potrieb z tej časti zisku, 

ktorá je k dispozícii po úhrade daní a dividend. Zisk, ako zdroj financovania a najdôležitejší 

súhrnný ukazovateľ efektívnosti a úspešnosti podniku, vyjadruje: 

 mieru efektívnosti vynaloženej práce, 

 mieru účelovosti produkcie, 
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 mieru využitia vloženého kapitálu. 

 

V závislosti od toho, akým spôsobom môžeme v podniku ponechať zisk určený na 

samofinancovanie, rozlišujeme dve formy samofinancovania: 

1) Ponechanie bilančného zisku 

Vlastný kapitál podniku sa zvyšuje buď zvýšením základného imania, zvýšením zjavných 

rezerv (zákonných, štatutárnych, dobrovoľných), alebo vo forme prevodu zisku do 

nasledujúceho roka. Vzhľadom k tomu, že ide o rozdelenie zisku , ktoré je zachytené 

v bilancii podniku, pričom k zvýšeniu vlastného imania dochádza v dôsledku použitia zisku, 

hovoríme o zjavnom samofinancovaní. Protihodnota takto použitého zisku je k dispozícií 

na financovanie rozvoja podniku. 

2) Znížením bilančného zisku 

Pri samofinancovaní znížením bilančného rizika sa nezvyšuje vlastné imanie podniku 

vykázané v bilancii, ale iba skutočný (efektívny) kapitál, s ktorým podnik môže disponovať. 

V bilancii podniku sa vytvárajú tzv. tiché rezervy, ktoré vo všeobecnosti nie sú 

pozorovateľné, a preto takúto formu samofinancovania nazývame skryté 

samofinancovanie. Pri skrytom samofinancovaní sa ale vyskytuje jeden problém a to, že 

keďže pri skrytej forme samofinancovania  príslušné sumy nenadobúdajú formu zisku, 

a teda nepodliehajú zdaneniu, tak ich daňové orgány veľakrát posudzujú ako snahu 

o daňový únik. 

 

6.1.1.2 Financovanie z odpisov 

 

Odpisy sú účtovným vyjadrením úbytku hodnoty dlhodobého hmotného a nehmotného 

majetku do nákladov účtovnej jednotky. Celý náklad na obstaranie majetku sa rozloží do 

niekoľkých rokov, z čoho vyplýva, že odpisy sa zaúčtovávajú postupne.  

 

Členenie odpisov: 

ÚČTOVNÉ 

Účtovné odpisy upravuje zákon o účtovníctve 

a mali by vyjadrovať skutočné opotrebenie 

dlhodobého majetku. 

 

DAŇOVÉ 

Daňové odpisy je v súlade so zákonom o dani 

z príjmu možné aplikovať ako náklady 

vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a 

udržanie príjmov. 

RIADNE 

Riadne odpisy vyjadrujú postupné znižovanie 

hodnoty majetku v dôsledku opotrebenia pri ich 

používaní alebo vplyvom prírodných javov. 
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MIMORIADNE 

Mimoriadne odpisy vyjadrujú zníženie hodnoty 

majetku v dôsledku nenávratného poškodenia, 

predaja, darovania a pod. Už z názvu vyplýva, že 

sú jednorazové. 

 

Kapitál, ktorý bol pri jeho nadobudnutí vložený do jednotlivých zložiek investičného majetku, 

sa v tržbách za realizáciu produkcie, postupne v peňažnej forme uvoľňuje. Uvoľňuje sa vo výške 

odpisov, ktoré sa v danom období zahrnuli do nákladov, ktoré však neznamenajú aj súčasný 

vznik peňažných výdavkov. Môžeme teda povedať, že táto skutočnosť spolu so schopnosťou 

investičného majetku efektívne pracovať počas celej doby životnosti spôsobuje, že uvoľnené 

sumy odpisov, na financovanie obnovy, podnik potrebuje až vtedy, keď vzniká potreba 

príslušný investičný majetok obnoviť. Toto podniku umožňuje, aby uvoľnené odpisy plynule 

reinvestoval, čo má za následok, že sa tento majetok začne ihneď odpisovať, a tak sa vytvárajú 

„odpisy z odpisov". Tento reprodukčný efekt umožňuje, aby podnik z odpisov financoval nie  

len obnovu, ale aj rozvojové potreby. 

 

Podmienky vzniku reprodukčného efektu odpisov:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dôsledku toho, že sa prostredníctvom odpisov hodnota dlhodobého majetku postupne 

prenáša do nákladov, zabezpečujú sa zdroje na financovanie reprodukcie dlhodobého majetku 

v podniku a znižuje sa hodnota tohto majetku. V záverečnej fáze doby životnosti dlhodobého 

majetku sa odpismi v podniku sústredí peňažný fond, ktorý bude v prípade stabilných cien, 

postačujúci na nákup dlhodobého majetku rovnakých parametrov. Ak však dôjde k zvýšeniu 

cien dlhodobého hmotného a nehmotného majetku, alebo ak podnik v priebehu doby 

životnosti použije odpisy na iné, musí pri obnove vyradeného dlhodobého majetku 

v zodpovedajúcom rozsahu napojiť iné zdroje financovania.  

 

Efekt z využívania uvoľneného kapitálu závisí od stability cien, rovnomernosti investovania 

a iných podmienok, ktoré je veľmi ťažké predpokladať, preto má skôr iba teoretický význam. 

Pri raste cien dlhodobého majetku dochádzka k situáciám kedy odpisy nestačia ani na 

financovanie jeho jednoduchej reprodukcie. 

 

 
podmienka 1

. 

podmienka 2
. 

podmienka 3
. 

Uvoľnené odpisy musí podnik plynule 

reinvestovať. 

Nutnosťou je stabilita cien dlhodobého 

majetku. 

Pri obstarávaní investičného majetku musí 

v podniku vzniknúť akási „investičná vlna“. 
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6.1.1.3 Financovanie z rezerv 

 

Vo finančnom hospodárení väčších podnikov existujú dlhodobé finančné rezervy (finančné 

fondy), ktoré sa vytvárajú ako všeobecné, alebo s konkrétnym účelovým riešením (záručné 

rezervy, fond opráv a pod.).  V čase kedy sa tieto rezervy v plnej miere nevyužívajú na plnenie 

účelu na ktorý boli vytvorené, môže ich podnik dočasne využívať ako zdroj interného 

financovania. Podniky vytvárajú pre svojich zamestnancov napríklad penzijné fondy, čím sa 

zaväzujú svojim zamestnancom vyplácať starobné, alebo iné dôchodky. Na tento účel si podnik 

potom vytvára finančnú rezervu. 

 

Charakteristika rezervných (penzijných) fondov: 

 Sú doplnkom k dôchodkom, ktoré dostávajú zamestnanci od štátu. 

 Rezervné fondy sa začínajú čerpať až odchodom zamestnanca do dôchodku, alebo ak 

vznikne iný dôvod na vyplatenie dôchodku. 

 V čase, keď nárok na výplatu starobného dôchodku zamestnancovi nevzniká, môže 

podnik vytvorenú finančnú rezervu dočasne používať na financovanie svojich potrieb. 

 Tieto finančné zdroje sa nezahŕňajú do vlastného ani do cudzieho kapitálu a v súvahe 

sa vykazujú ako samostatná položka. 

 Do určitej výšky sú príspevky zamestnávateľa do týchto fondov daňovo odpočítateľnou 

položkou a nedochádza ani k zdaňovaniu výnosov z finančného investovania. 

 

6.1.1.4 Financovanie z iných interných zdrojov 

 

Podniky sú definované ako samostatné subjekty hospodárenia a teda o rozsahu a štruktúre 

viazaného majetku rozhodujú úplne autonómne. Preto v prípade, že určité zložky majetku 

nepotrebujú, mali by ich odpredať, čím by z titulu predaja majetku, získali zdroje interného 

financovania.  

Okrem zisku, odpisov a rezerv môžu podniky využívať aj ďalšie zdroje financovania, ktoré 

vyplývajú: 

 z predaja majetku, 

 z realizácie technického pokroku, 

 z racionalizačných opatrení. 

 

Rozsah získavania zdrojov interného financovania závisí od efektívnosti technického pokroku 

a od toho v akom rozsahu vedie k uvoľneniu viazaného obežného majetku, respektíve 

k zníženiu potreby neobežného majetku. Taktiež zvyšovanie výkonnosti aktívnych zložiek 

dlhodobého majetku vedie k úsporám vyplývajúcim z technického pokroku. V prípade, ak sa 

zvýši kapacita nových strojov, logicky z toho vyplýva, že na zabezpečenie rovnakého objemu 

výroby podnik potrebuje menej strojov, alebo bude schopný s rovnakým počtom strojov 

vyrobiť vyšší objem produkcie. 
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Zdroje z interného financovania môže podnik získavať aj realizáciou racionalizačných opatrení, 

a to najmä znižovaním vlastných nákladov. Okrem toho racionalizačné opatrenia často vedú 

aj k zníženiu potreby viazania podnikového majetku. Racionalizačné opatrenia je pritom 

možné realizovať na každom stupni výrobného procesu – od nákupu a skladovania zásob cez 

nedokončenú výrobu až po odbyt. 

 

6.1.2 Charakteristika externých zdrojov financovania 

6.1.2.1 Lízing 

 

Lízing je možné definovať ako zmluvný vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom, pri ktorom 

si nájomca na určité obdobie prenajíma predmet lízingu. Nájomca je povinný prenajímateľovi 

za využívanie predmetu lízingu platiť vopred dohodnuté splátky. V súčasnej dobe patrí lízing 

k najvyužívanejším spôsobom financovania hmotného majetku, najmä u menších podnikov, 

pretože na obstarávanie dlhodobého majetku nemusia mať k dispozícií potrebný, väčšinou 

pomerne veľký kapitál a podnikateľ sa ani nemusí preukazovať majetkom na ručenie, ale 

postačuje mu iba dostatok financií na zaplatenie akontácie (prvej zvýšenej splátky). Lízingová 

spoločnosť v prípade nového podnikateľského zámeru nevyžaduje taký detailný projekt, ako 

je to v prípade banky. Podľa dohodnutej doby trvania existujú dve formy lízingu: 

 

1) Finančný lízing  

Finančný lízing je možné charakterizovať ako dlhodobý nájomný vzťah (kontrakt), u ktorého 

môže nájomca prefinancovať obstarávacie náklady, alebo ich podstatnú časť a to aj v prípade, 

že nie je vlastníkom predmetu prenájmu, ale iba užívateľom na základe nájomnej zmluvy. Ide 

o tzv. finančný prenájom, u ktorého však na konci trvania nájomného vzťahu automaticky 

dochádza k odkúpeniu predmetu lízingu nájomcom.  

 

2) Operatívny lízing 

Operatívny lízing je možné charakterizovať ako krátkodobý nájomný vzťah, ktorý v plnej 

miere spĺňa znaky prenájmu. Táto forma financovania sa využíva hlavne v prípadoch, kedy 

podniky potrebujú financovať predovšetkým sezónne potreby v oblasti dlhodobého majetku. 

 

6.1.2.1.1 Porovnanie finančného a operatívneho lízingu 

 

                  Finančný lízing          Operatívny lízing 

 Po celú dobu trvania lízingu je právnym 

vlastníkom prenajímateľ a nájomca sa 

právnym vlastníkom stáva až po 

zaplatení poslednej splátky a kúpnej 

ceny predmetu lízingu. Týmto 

prenajímateľ stráca všetky vlastnícke 

práva k predmetu lízingu. 

 Po celú dobu trvania lízingu je právnym 

vlastníkom prenajímateľ, ktorý má predmet 

evidovaný v účtovníctve, odpisuje ho, ale na 

konci trvania lízingu nedochádza k jeho 

odkúpeniu, ale naopak prenajatý predmet 

lízingu nájomca vracia prenajímateľovi, 

ktorý ho môže znovu prenajať. 
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 Doba trvania finančného lízingu sa 

približuje ekonomickej životnosti 

predmetu lízingu. 

 Doba trvania operatívneho lízingu je 

výrazne nižšia ako u finančného lízingu. 

 Všetky riziká, výdavky, ale aj výhody 

nesie nájomca. 

 Všetky riziká, výdavky, ale aj výhody nesie 

prenajímateľ. 

 

6.1.2.1.2 Výhody a nevýhody lízingu 

VÝHODY NEVÝHODY 

 rýchlejšie ako získanie spotrebného úveru.  obmedzené vlastnícke práva, po celú dobu 

prenájmu patrí predmet lízingu lízingovej 

spoločnosti. 

 riziko inflácie nesie spravidla lízingová 

spoločnosť. 

 niektoré vlastnícke riziká sú ale prenesené na 

nájomcu. 

 lízingové splátky môžu byť zhodné s 

výkonovými parametrami. 

 vysoké penále za vypovedanie zmluvy. 

 ak sa predmet využíva len počas sezóny, je 

možné po dohode s lízingovou 

spoločnosťou zjednať nepravidelné splátky. 

 nájomca je povinný vrátiť predmet lízingu a 

jednať o vyrovnaní, v prípade ak lízingová 

spoločnosť skrachuje.  

 

6.1.2.1.3 Postupnosť krokov pri lízingu 
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6.1.2.2 Úver 

 

Základnou formou financovania potrieb podnikateľského subjektu z cudzích zdrojov je 

bankový úver. Základom je úverový vzťah uzatvorený medzi veriteľom (bankou) a dlžníkom 

(podnikateľským subjektom). Banky v rámci svojich poskytovaných služieb disponujú širokou 

škálou úverových produktov a závisí len od podnikateľského subjektu, pre ktorý konkrétny 

produkt sa rozhodne tak, aby účel, doba splatnosti, forma zaistenia plne vyhovovali jeho 

potrebám. Samotné poskytnutie úveru však nie je samozrejmosťou, ale je veľmi dôležité, aby 

podnikateľský subjekt bankových expertov dokázal presvedčiť.  

 

Úverový vzťah medzi veriteľom a dlžníkom vzniká na základe uzatvorenia zmluvy o úvere, 

ktorej podstatou je poskytnutie peňažných prostriedkov veriteľom na základe požiadania 

dlžníka. Dlžník sa zaväzuje, že splatí poskytnuté peňažné prostriedky v čase určenom zmluvou 

a navyše za ich požičanie zaplatí úrok. Dôležitým aspektom úverového vzťahu je podmienka, 

že peňažné prostriedky poskytnuté na konkrétny účel, nesmú byť použité iným spôsobom. V 

prípade, že dôjde k porušeniu tejto podmienky, banka má právo bezodkladne odstúpiť od 

zmluvy a požadovať čo najrýchlejšie vrátenie peňažných prostriedkov. 

V závislosti od účelu, na ktorý sa úver poskytuje môže ísť o: 

 provízne úvery, 

 

 

 

 

 

Výber lízingovej spoločnosti 1
. 

Predloženie základných informácií 2
. 

Výpočet lízingových splátok 3
. 

Uzatvorenie lízingovej zmluvy 4
. 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy 5
. 

Prevzatie a zavedenie do prevádzky 6
. 

Ukončenie lízingovej zmluvy 7
. 

Posúdenie dostupných možností a analýza 

finančného zázemia spoločnosti, finančných 

výsledkov, dĺžky pôsobenia na trhu a pod. 

Predloženie základných dokumentov ako sú 

napr. živnostenský list, doklad totožnosti, 

výpis z obchodného registra a pod. 

Výpočet výšky lízingových splátok 

v závislosti od obstarávacej ceny, intervalu 

splácania, dĺžky zmluvy, úrokovej sadzby... 

Uzatvorenie lízingovej zmluvy medzi 

nájomcom a prenajímateľom. Musí spĺňať 

všetky legislatívne náležitosti. 

Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi 

lízingovou spoločnosťou a dodávateľom, 

resp. výrobcom predmetu. 

O prevzatí je spísaný zápis alebo preberací 

protokol, ktorým sa začína lízing ako taký. 

Ukončenie lízingovej zmluvy je možné 

realizovať viacerými spôsobmi ako 

dohodou, uplynutím doby, vylúčením. 
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 investičné úvery, 

 kontokorentné úvery. 

 

Formy úveru: 

krátkodobé dlhodobé a strednodobé 

 bankový úver  finančný úver 

 obchodný úver  dodávateľský úver 

 komerčné papiere  obligácie 

 stále a nestále pasíva  zvláštne úverové formy: 

 faktoring  franchising, 

 lízing, 

 forfaiting. 

 preddavky 

 

 

6.1.2.2.1 Kontokorentný úver 

 

 Základom respektíve nutnosťou pre čerpanie kontokorentného úveru je mať kontokorentný 

účet v banke. Kontokorentný účet je vlastne kombináciou vkladového a úverového účtu, ktorý 

môže mať kreditný alebo debetný zostatok. Na účet prichádzajú príjmy a uskutočňujú sa 

z neho platby. Ak sú v danom období príjmy nižšie ako peňažné výdavky, účet prechádza do 

debetu a práve toto debetné saldo na kontokorentnom účte predstavuje poskytnutie 

kontokorentného úveru. Kontokorentný úver je typ úveru, ktorý možno čerpať a splácať 

kedykoľvek. Výška debetného salda je dohodnutá v zmluve vo forme úverového limitu.  

Hlavnou výhodou, pre podnikateľský subjekt, u kontokorentného účtu je fakt, že pravidelné a 

povinné platby odídu v poriadku, aj keby sa z akýchkoľvek dôvodov na firemnom účte 

nenachádzali dostatočné finančné prostriedky, pričom podnikateľský subjekt pri každej 

krátkodobej potrebe peňažných prostriedkov, nemusí nanovo uzatvárať úverovú zmluvu. 

Klient môže pružne čerpať úver v rámci limitu, pričom úroky platí iba za skutočne použitý úver. 

Keďže banka si účtuje vyššiu úrokovú sadzbu, kontokorentný úver je výhodný pre obe zmluvné 

strany. 

 

6.1.2.2.2 Revolvingový úver 

 

Revolvingový úver je možné charakterizovať ako zvláštny prípad kontokorentného úveru, 

ktorý je zameraný na všetky druhy obežných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré banka 

úveruje podnikateľskému subjektu na samostatnom úverovom účte. Vzťah medzi 

podnikateľským subjektom a bankou upravuje právna dohoda, tzv. revolvingová úverová 

zmluva, ktorá podnikateľskému subjektu umožňuje vypožičať si finančné prostriedky aj pod 

stanovený limit, samozrejme za poplatok. 
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6.1.2.2.3 Lombardný úver 

Lombardný úver je typ úveru, ktorý je zabezpečený uložením zálohu dlžníkom, pričom jeho 

veľkosť sa riadi hodnotou hnuteľného majetku alebo práva. Poskytuje sa vo výške 60-90% 

z hodnoty zálohu. Je stanovený fixnou čiastkou na dohodnutú dobu, po ktorej musí byť 

splatný. Ak sa dohodnuté podmienky nesplnia, tak banka, v zmysle záložného práva, uplatní 

svoje nároky na majetok zabezpečujúci úver. Lombardný úver môže byť, v závislosti od 

predmetu záložného práva, poskytnutý na cenné papiere, pohľadávky, zmenky, zásoby, tovar 

a pod. 

 

6.1.2.2.4 Akceptačný úver 

 
 

Akceptačný úver je zvláštna forma úveru, pri ktorom banka neposkytuje dlžníkovi platobné 

prostriedky, ale poskytuje mu svoje dobré meno, aby prostredníctvom neho získal peňažné 

prostriedky. Banka v tomto prípade poskytuje svoje dobré meno ako záruku, že dlžník zmenku 

zaplatí. Na základe dohody s bankou, tak dlžník musí, v období splatnosti zmenky, deponovať 

príslušnú sumu na účet v banke, z ktorej banka splní svoj záväzok zo zmenky. V zmluve je 

potrebné vopred dohodnúť lehotu splatnosti a sumu, na ktorú je zmenka vystavená. 

 

6.1.2.2.5 Úver na prechodný nedostatok finančných prostriedkov 

 

Jedná sa o krátkodobý úver zvyčajne v lehote splatnosti do 30 dní, ktorý sa poskytuje na 

zaplatenie bankových úrokov a urgentných platieb, v prípade prechodných finančných 

ťažkostí, ktoré spravidla nezavinil žiadateľ o úver. V úverovej zmluve musí byť definované: 

 spôsob splácania, 

 termín splatnosti, prípadne iné podmienky. 

 

6.1.2.2.6 Účelová pôžička 

 
 

Už z názvu vyplýva, že sa jedná o pôžičku poskytovanú na konkrétny účel. Banka posudzuje 

mieru rizika a určuje úrokovú  mieru a spôsob ručenia, pre každú žiadosť individuálne. 

 

6.1.2.2.7 Predfinancovanie 

 
 

Je to forma pred dodávkového financovania, čo znamená, že banka poskytuje 

podnikateľskému subjektu finančné prostriedky (úver) za predpokladu existencie kontraktov 

(väčšinou so zahraničnými partnermi), samozrejme po preverení bonity zmluvných strán. 

Jedná sa o krátkodobý úver až do výšky 70% sumy nákladov na realizáciu kontraktu. Banka 

finančné prostriedky poskytuje v mene, akú požaduje klient. Hlavným účelom tohto úveru je 

preklenutie problému likvidity počas nákupu surovín, výroby a exportu dokončenej výroby. 
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6.2 Pravidlá ekonomického hospodárenia s.r.o. v zmysle dodržiavania právnych 

predpisov SR 

 

V tejto kapitole sú popísané základné právne akty upravujúce ekonomiku spoločnosti 

a povinnosti z nich vyplývajúce, s ktorými sa každý tuzemský podnikateľ stretáva a musí sa 

nimi riadiť. 

Podnikateľský subjekt je po získaní oprávnenia na podnikanie povinný požiadať správcu dane 

o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získal povolenie 

na podnikanie. V súčasnosti túto registračnú povinnosť sčasti plní za podnikateľov obchodný 

register, ktorý automaticky posiela údaje nových podnikateľských subjektov na daňový úrad. 

Ten následne vystaví daňovníkovi daňové identifikačné číslo (DIČ) a osobný účet daňovníka 

(OUD). DIČ je akýmsi „daňovým“ rodným číslom podnikateľského subjektu a ten je povinný ho 

uvádzať v kontakte s ostatnými subjektmi- dodávateľmi, inštitúciami sociálneho a zdravotného 

poistenia, daňovým úradom, atď. Osobný účet daňovníka, ako už z názvu vyplýva, je jedinečné 

číslo účtu, ktoré je pridelené vždy iba jednému daňovníkovi. Daňovník je povinný využívať 

výhradne pridelené OUD pri úhradách svojich daňových povinností a uvádzať ďalšie 

identifikačné detaily platby, ako napr. predčíslie účtu a variabilný symbol, na presnú 

identifikáciu druhu úhrady. Napríklad ak právnickej osobe vznikne daňová povinnosť na dani 

z príjmov na základe podaného daňového priznania za rok 2013, tak zadá nasledovné detaily 

platby: 

500224-XXXXXXXXXX/8180 a variabilný symbol 1700992013, kde: 

500224- daň z príjmov právnickej osoby (so sídlom v tuzemsku), 

XXXXXXXXXX- je 10 miestne osobné číslo daňovníka, 

8180- kód štátnej pokladnice, 

1700- daň z príjmov právnickej osoby, 

99- splatná za rok, 

2013- kalendárny rok, za ktorý sa podáva  daňové priznanie. 

 

Po obdŕžaní daňového identifikačného čísla má daňovník splnenú iba základnú registračnú 

povinnosť. Ak chce napríklad zamestnávať ľudí, musí sa registrovať na daň zo závislej činnosti. 

Ak sa chce stať platiteľom dane z pridanej hodnoty (táto problematika je veľmi rozsiahla a je 

popísaná v samostatnej časti), musí sa registrovať na daň z pridanej hodnoty. Finančná správa 

v snahe vyjsť v ústrety podnikateľom už zrušila napríklad registračnú povinnosť na daň 

z motorových vozidiel.  

V ďalšej časti sú podrobnejšie popísané povinnosti daňovníka pri jednotlivých daniach. 

 

6.2.1 Zákon o dani z príjmov právnickej osoby ( Zákon č. 595/20013 Z.z.) 

 

Daň z príjmov upravuje zákon číslo 595/2003 Z.z.. Tento zákon upravuje daň z príjmov 

právnickej osoby aj fyzickej osoby a delí sa tak na spoločné ustanovenia a samostatné 

ustanovenie pre fyzické osoby a pre právnické osoby. Základnou povinnosťou daňovníka je 
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podať daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie v lehote do troch 

kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V súčasnosti je v zákone možnosť 

lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť o 3, resp. 6 mesiacov.  Zákon o dani z príjmov 

právnickej osoby, na rozdiel od iných daní, ako napr. dani z pridanej hodnoty, dani 

z motorových vozidiel, rozlišuje dve základné zdaňovacie obdobia: 

 kalendárny rok, t.j. od 1.1.XXXX do 31.12.XXXX, 

 hospodársky rok, t.j. obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, 

ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. 

 

Možnosť zvoliť si hospodársky rok prináša určitú daňovú optimalizáciu. Spoločnosti, ktorých 

charakter výrobného cyklu je odlišný od kalendárneho roka, môžu svoje účtovníctvo priblížiť 

výrobnému cyklu, napr. v poľnohospodárstve, stavebnej výrobe. Tým môžu lepšie zobraziť 

výsledok hospodárenia s výrobným cyklom. Súlad účtovného obdobia s hospodárskou 

činnosťou umožňuje podnikateľskému subjektu lepšie optimalizovať výrobné a režijné náklady 

vo vzťahu k hospodárskemu cyklu a tým súčasne optimalizovať aj daňový základ.  

 

Daňové priznanie predstavuje akési vysvedčenie podnikateľa, v ktorom sú popísané 

príjmy, výdavky, základ dane, daň na úhradu a ďalšie skutočnosti. Suma dane, ktorú musí 

daňový subjekt zaplatiť, je násobkom základu dane a sadzby dane. Zisťovanie základu dane 

upravuje §17 zákona o dani z príjmov. Zjednodušene možno povedať, že základ dane u 

daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva sa určí z výsledku hospodárenia, čiže 

z rozdielu o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky. Ten musíme ďalej ešte upraviť, 

napríklad zvýšiť o výdavky, ktoré nie sú daňovými výdavkami, znížiť o daňovú stratu 

z predchádzajúcich období, atď. Daňovými výdavkami sú výdavky, ktoré neboli priamo 

vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov daňovníka.  Ide napríklad 

o výdavky na reprezentáciu (nemýliť si s výdavkami na reklamu), osobnú spotrebu daňovníka 

a pod. Od 1.1.2014 je sadzba dane právnickej osoby 22%. Ak daňovníkovi vyjde daňová 

povinnosť, tzn. že má povinnosť zaplatiť daň, musí ju uhradiť v lehote na podanie daňového 

priznania.  

 

Doposiaľ mal daňovník daňovú povinnosť iba ak bol upravený základ dane pozitívne číslo, čiže 

daňovník nedosiahol nulový základ dane alebo daňovú stratu. Od 1.1.2014 je v zákone 

ustanovený nový pojem, a to daňová licencia. Daňová licencia predstavuje minimálnu daň, 

ktorú musí zaplatiť daňovník – právnická osoba, ak jej daňová povinnosť vypočítaná v 

daňovom priznaní je nižšia ako ustanovená výška daňovej licencie pre daňovníka.  

Výška daňovej licencie, ktorú musí daňovník zaplatiť, závisí od ročného obratu daňovníka  

(do 500.000 € vrátane alebo nad 500.000 €) a od skutočnosti, či daňovník je alebo nie je 

platiteľom dane z pridanej hodnoty: 
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Daňovník, ktorý Výška daňovej licencie 

k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia nie je 

platiteľom dane z pridanej hodnoty s ročným 

obratom neprevyšujúcim 500 000 € 

480,- € 

k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia je 

platiteľom dane z pridanej   hodnoty s ročným 

obratom neprevyšujúcim 500 000 € 

960,- € 

za zdaňovacie obdobie dosiahol ročný obrat viac 

ako 500 000 € 

2.880,- € 

 

Ak vypočítaná daň z príjmov je vyššia ako suma daňovej licencie týkajúca sa kategórie práve 

tejto spoločnosti, firma zaplatí túto daň z príjmov. Ak je však vypočítaná daň nižšia, daňovník 

musí zaplatiť daň a ešte aj rozdiel, o ktorý suma daňovej licencie prevyšuje vypočítanú daň.  

Napríklad, ak právnická osoba neregistrovaná na DPH v roku 2014 dosiahne zisk vo výške 1.000 

eur, musí zaplatiť daň vo výške 220 eur a daňovú licenciu vo výške  vo výške 260 eur (rozdiel 

medzi 480 a 220). 

Daňová licencia je splatná v rovnakej lehote, ako je splatná daňová povinnosť, t.j. v lehote na 

podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Zároveň je v troch 

bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích obdobiach možné započítať na daňovú povinnosť 

kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňovou povinnosťou vypočítanou v daňovom 

priznaní. 

Obchodná spoločnosť, po splnení si daňovej povinnosti, môže vyplatiť podiely na zisku 

osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, čiže svojim spoločníkom. Takto zdanené 

podiely pri vyplácaní spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným už nie sú predmetom 

dane. Spoločnosť však musí ešte pred vyplatením podielov spoločníkovi zraziť odvod do 

zdravotnej poisťovne vo výške 14% z vymeriavacieho základu, ktorým je  celá suma 

vyplácaných podielov, ale najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve 

Slovenskej republiky zistenej štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý dva roky 

predchádza rozhodujúcemu obdobiu. 

 

6.2.2 Zákon o dani z pridanej hodnoty (Zákon č. 222/2004 Z.z.) 

 
 

Daň z pridanej hodnoty, skrátene DPH, je nepriama daň, čiže sa nepriamo premieta do ceny 

výrobku/služby a platíme ju nepriamo vlastne všetci. Je jedným z hlavných príjmov štátneho 

rozpočtu. Daňou z pridanej hodnoty sa zaťažuje cena/hodnota, o ktorú každý jednotlivý člen 

distribučného kanála zvýšil hodnotu, ktorú zaplatil predchádzajúcemu členovi distribučného 

kanála (napríklad veľkoobchodník maloobchodníkovi, keď mu predal daný predmet). 

Zjednodušene to funguje tak, že konečný spotrebiteľ zaplatí DPH pre konkrétny tovar/službu 

v cene tovaru/služby. Do štátneho rozpočtu sa však táto daň dostane prostredníctvom 

distribučného kanála registrovaných platiteľov DPH, ktorí sa podieľali na konkrétnom 

výrobku/službe. 
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Príklad: 

Občan si kúpi u obchodníka- platcu DPH, tovar za 600 eur (základ bez dane 500 eur. DPH 100 

eur). Uvedených 100 eur zaplatí občan obchodníkovi v cene tovaru. Do štátneho rozpočtu však 

daň vo výške 100 eur neodvedie občan, ale obchodník po podaní daňového priznania k dani 

z pridanej hodnoty. 

Tuzemské zdaniteľné osoby (fyzické a právnické osoby) sa registrujú za platiteľa DPH v zmysle 

§ 4 zákona o DPH. Registráciou podľa tohto ustanovenia nadobudnú postavenie platiteľa DPH, 

t.j. majú povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a majú právo na 

odpočítanie dane s výnimkou, ak dodávajú tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 

42 zákona o DPH. 

Zákon o dani z pridanej hodnoty rozlišuje u tuzemských daňovníkoch dva základné druhy 

registrácie: 

 povinná 

 dobrovoľná 

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH. 

Povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH má každá zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto 

podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku 

bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49.790 € za 12 

predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov. Ak zdaniteľná osoba dosiahne 

zákonom stanovený obrat, je povinná do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom dosiahla obrat, podať žiadosť o registráciu pre daň. 

Príklad: 

Slovenská obchodná spoločnosť, založená 23.11.2012, do júla 2013 predala tovar v hodnote  

51.000 eur. Nakoľko uvedený obrat dosiahla za menej ako 12 kalendárnych mesiacov a obrat 

prevýšil sumu pre povinnú registráciu, daná spoločnosť sa musí zo zákona registrovať na daň 

z pridanej hodnoty. Spoločnosť musí podať registráciu najneskôr do 20. augusta 2013. 

Zdaniteľná osoba môže v zmysle § 4 ods. 2 zákona o DPH požiadať o registráciu za platiteľa 

DPH aj pred dosiahnutím zákonom stanoveného obratu, t.j. pred dosiahnutím obratu 49.790 

€ za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 

Pri podaní žiadosti o dobrovoľnú registráciu za platiteľa DPH je podstatná skutočnosť, či osoba 

podávajúca žiadosť je zdaniteľnou osobou, t.j. či vykonáva ekonomickú činnosť v zmysle § 3 

zákona DPH. Podľa záväzného výkladu Súdneho dvora EÚ sa aj samotná príprava na budúce 

zdaniteľné obchody považuje za vykonávanie ekonomickej činnosti (rozhodnutie Súdneho 

dvora C-268/83). Preto o dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá v čase podania 

žiadosti neuskutočňuje žiadne zdaniteľné obchody, avšak má zámer vykonávať podnikateľskú 

činnosť, pričom prípravu na budúce zdaniteľné obchody vie preukázať hodnovernými 

dôkazmi. 

Od roku 2013 je v zákone doplnení §4c, ktorý upravuje zábezpeku na daň. Povinnosť zloženia 

zábezpeky sa vzťahuje na právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podá žiadosť o registráciu za 

platiteľa dane (povinnú alebo dobrovoľnú) a táto osoba patrí do okruhu tzv. rizikových osôb 

uvedených v § 4c ods. 1 písm. a) až d) zákona o DPH. Rizikovou osobou je napríklad fyzická 
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osoba, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby, ktorá má ku dňu 

zániku nedoplatky na dani minimálne 1.000 eur. 

Výšku zábezpeky na daň určí žiadateľovi o registráciu daňový úrad rozhodnutím, jej minimálna 

výška je 1.000 eur a maximálna až 500.000 eur. Žiadateľ o registráciu pre daň je povinný zložiť 

zábezpeku na daň do 20 dní od doručenia rozhodnutia. Povinnosť zložiť zábezpeku na daň 

predstavuje povinnosť zložiť peňažné prostriedky na účet daňového úradu alebo predložiť 

bankovú záruku poskytnutú bankou bez výhrad na obdobie 12 mesiacov v prospech daňového 

úradu vo výške požadovanej zábezpeky. 

 

6.2.2.1 Základné pojmy pri dani z pridanej hodnoty 

 

Daň na vstupe (možnosť odpočítania dane) predstavuje daň, ktorú voči nám uplatnili naši 

dodávatelia, napríklad pri nákupe materiálu, pohonných látok, atď. Túto daň si môže daňovník 

odpočítaj od vlastnej daňovej povinnosti.  

Daň na výstupe (zdaniteľné plnenie) predstavuje nami uplatnenú daň voči odberateľom 

našich tovarov a služieb. Táto daň predstavuje našu daňovú povinnosť, teda výšku dane, ktorú 

musíme odviesť do štátneho rozpočtu. 

V praxi potom môžu nastať tieto prípady: 

a) podnikateľovi vzniká vlastná daňová povinnosť- rozdiel, o ktorý daň na výstupe prevyšuje 

daň na vstupe. 

Príklad: 

Spoločnosť Hurvínek s.r.o., registrovaná na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 

február 2014, kúpila notebook v celkovej sume 600 eur s DPH, z toho daň je 100 eur. 

Spoločnosť vyfakturovala svojmu zákazníkovi stavebné práce v celkovej hodnote 1.200 eur 

s DPH, z toho daň je 200 eur. 

Daň na výstupe- 200 eur 

Daň na vstupe- 100 eur 

Spoločnosti za zdaňovacie obdobie 2/2014 vzniká daňová povinnosť vo výške 100 eur (daň na 

výstupe 200 mínus daň na vstupe 100 eur)  

b) podnikateľovi vzniká nárok na nadmerný odpočet- rozdiel, o ktorý daň na vstupe 

prevýšuje daň na výstupe. 

Príklad: 

Spoločnosť Hurvínek s.r.o., registrovaná na daň z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 

marec 2014, nakúpila od dodávateľa tovar v hodnote 7.200 eur s DPH, z toho daň je 1.200 eur. 

V danom období sa jej podarilo predať iba časť tovaru, a to v celkovej hodnote 4.800 eur s DPH, 

z toho daň je 800 eur.  

Daň na výstupe- 800 eur 

Daň na vstupe- 1.200 eur 

Spoločnosti za zdaňovacie obdobie 3/2014 vzniká nárok na nadmerný odpočet vo výške 400 

eur (daň na výstupe 800 mínus daň na vstupe 1.200 eur) 

http://www.uniza.sk/


  
Stratégia a zakladanie univerzitných spin-off firiem v prostredí Žilinskej univerzity v Žiline   

                                  
                                

 
 
                                                                                                                                                                                           

84 

c) podnikateľovi nevzniká ani daňová povinnosť ani nárok na nadmerný odpočet- podnikateľ 

v danom zdaňovacom období nerealizoval žiadne zdaniteľné obchody, nemal žiadnu daň 

na vstupe ani na výstupe. 

Zdaňovacie obdobie- podľa zákona je novozaregistrovaný platiteľ DPH mesačným platiteľom 

DPH, čo znamená, že jeho zdaňovacím obdobím je kalendárny mesiac. Mesačný platiteľ sa 

môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak spĺňa časovú a obratovú 

podmienku, čiže ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho 

mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom DPH a ak za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich 

kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat vyšší ako 100.000 eur. 

 

6.2.2.2 Základné povinnosti platiteľa dane z pridanej  hodnoty 

 

Od 1.1.2014 majú platcovia DPH povinnosť komunikovať s finančnou správou iba elektronicky, 

a to prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu, alebo podpísanej zmluvy o 

elektronickej komunikácií so správcom dane. Táto povinnosť je zatiaľ iba od daňovníka k 

správcovi dane, do budúcnosti sa počíta aj s opačným prípadom, t.j. od správcu dane k 

daňovníkovi. 

Daň, ktorú je povinný platiteľ zaplatiť, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, 

v ktorom vznikla daňová povinnosť zo zdaniteľných obchodov. V rovnakej lehote je platca 

povinný podať aj daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty a v prípade ak napríklad dodal 

tovar do iného členského štátu, alebo dodal službu v inom členskom štáte, tak je povinný 

podať aj súhrnný výkaz, v ktorom vykáže uvedené obchody. Od januára 2014 je akousi 

povinnou prílohou daňového priznania aj kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty, tzv. 

KVDPH. KVDPH obsahuje detailne informácie o zdaniteľných obchodoch realizovaných 

v danom zdaňovacom období. Dôvodom tohto opatrenia je predchádzanie daňovým únikom. 

Ministerstvo financií SR uvádza, že elektronické kontrolné výkazy DPH umožnia finančnej 

správe prostredníctvom automatizovaného systému krížovú kontrolu daňovej povinnosti a 

kontrolu odpočtov. Krížovou kontrolou údajov bude možné napríklad odhaliť tuzemské a 

cezhraničné karuselové podvody, odhaliť machinácie s faktúrami, vystavenie fiktívnych faktúr, 

nevystavenie faktúr, či uplatnenie si odpočtu dvakrát z tej istej faktúry. 

 

6.2.3 Zákon o účtovníctve (Zákon č. 431/2002 Z. z.) 

 

Spoločnosť s ručením obmedzeným musí viesť odo dňa svojho vzniku až do dňa svojho zániku 

podvojné účtovníctvo. Podvojné účtovníctvo si možno predstaviť ako databázu, ktorá 

obsahuje prehľad o všetkých obchodoch spoločnosti a vďaka tomu, vie poskytnúť 

podnikateľovi informácie o finančnom stave jeho spoločnosti.  

 

K tomu, aby tieto informácie boli čo najpresnejšie, je potrebné viesť účtovníctvo:  

 správne, t.j. podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov, 
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 úplne, t.j. musí zaúčtovať v účtovnom období v účtovných knihách všetky účtovné 

prípady a zostaviť účtovnú závierku, 

 preukázateľne, t.j. všetky účtovné prípady sú preukázateľné a spoločnosť vykonala 

inventarizáciu, 

 zrozumiteľne, t.j. ak účtovníctvo umožňuje jednotlivo, aj v súvislostiach, spoľahlivo 

a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na použité účtovné 

zásady a metódy, 

 spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.  

 

Účtovná jednotka účtujúca v podvojnom účtovníctve účtuje v týchto účtovných knihách: 

 v denníku, v ktorom sa účtovné zápisy usporadúvajú chronologicky a ktorým sa 

preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov v účtovnom období, 

 v hlavnej knihe, v ktorej sa účtovné zápisy usporadúvajú z vecného hľadiska 

systematicky a v ktorej sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov na účty 

majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov v účtovnom 

období. 

 

Povinnosťou spoločnosti je najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia účtovného obdobia 

zostaviť účtovnú závierku. Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva obsahuje 

najmä tieto súčasti: 

 súvahu, 

 výkaz ziskov a strát, 

 poznámky. 

 

Účtovnú závierku musí mať overenú audítorom taká spoločnosť, ktorá spĺňa dve 

z nasledujúcich troch kritérií: 

 celková suma majetku presiahla 1.000.000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie 

suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa §26 ods. 3, 

 čistý obrat presiahol 2.000.000 eur, pričom čistým obratom na tento účel sú výnosy 

dosiahnuté z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace 

s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav, 

 priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30, 

a ďalej spoločnosť, ktorej cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. 

Spoločnosť je povinná účtovnú závierku, a ak má povinnosť ju mať overenú audítorom, tak aj 

správu audítora, zverejniť v tzv. registri. Register je informačným systémom verejnej správy, 

správcom ktorého je ministerstvo. Spoločnosť ukladá účtovnú závierku v registri najneskôr do 

šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. 

 

Zákon o účtovníctve upravuje náležitosti účtovného dokladu, ktorým je aj faktúra. Účtovný 

doklad musí obsahovať: 

 slovné a číselné označenie účtovného dokladu, 
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 obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 

 peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 

 dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 

 dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia, 

 podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad účtovnej jednotke 

a podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zaúčtovanie, 

 označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje, ak to nevyplýva 

z programového vybavenia. 

 

Ďalšie náležitosti faktúry upravuje § 74 ods. 1 zákona o DPH: 

 meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, 

miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle 

zdržiava, a jej identifikačné číslo pre daň, pod ktorým tovar alebo službu dodala, 

 meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby, alebo názov príjemcu tovaru alebo 

služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu 

miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu bol 

dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, 

 poradové číslo faktúry, 

 dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak 

tento dátum možno určiť, a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry, 

 dátum vyhotovenia faktúry, 

 množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 

 základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie 

sú obsiahnuté v jednotkovej cene, 

 uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie 

odkaz na ustanovenie tohto zákona alebo smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 

2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení, alebo slovná 

informácia "dodanie je oslobodené od dane", 

 výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa 

osobitnej úpravy v § 66, 

 slovnú informáciu "vyhotovenie faktúry odberateľom", ak odberateľ, ktorý je 

príjemcom tovaru alebo služby, vyhotovuje faktúru podľa § 72 ods. 4, 

 slovnú informáciu "prenesenie daňovej povinnosti", ak osobou povinnou platiť daň je 

príjemca tovaru alebo služby, 

 údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12, 

 slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie", ak sa uplatní 

osobitná úprava podľa § 65, 

 slovnú informáciu "úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar", "úprava zdaňovania 

prirážky - umelecké diela" alebo "úprava zdaňovania prirážky - zberateľské predmety 
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a starožitnosti", a to v závislosti od tovaru, pri ktorom sa uplatní osobitná úprava podľa 

§ 66 

Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, 

ak osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby, nemusí obsahovať údaje podľa 

odseku 1 písm. g) až i), ak formou odkazu na množstvo alebo rozsah a druh tovaru alebo služby 

možno určiť základ dane. 

 

6.2.4 Daň z motorových vozidiel a automobil v podnikaní 

 

Každý začínajúci podnikateľ rieši otázku využívania automobilu v podnikaní medzi prvými. 

Medzi dve najčastejšie riešenia patria: 

1. Automobil v obchodnom majetku spoločnosti, tzn. že podnikateľ si kúpi automobil, zaradí 

ho do majetku spoločnosti a prihlási ho na okresnom dopravnom inšpektoráte na svoju 

spoločnosť. Po zaradení automobilu do majetku si môže začať podnikateľ účtovať ročné 

odpisy automobilu. Automobil patrí do prvej odpisovej skupiny, čiže sa odpisuje štyri roky. 

Obstarávacia cena sa tak rozloží do daňových výdavkov po dobu štyroch rokov. Od 

1.1.2012 nastala zmena v zákone a podnikateľ si môže uplatniť v roku zaradenia 

automobilu len pomernú časť odpisov podľa počtu mesiacov od zaradenia auta do konca 

zdaňovacieho obdobia. Neuplatnený odpis v prvom roku si podnikateľ uplatní po 

ukončení doby odpisovania. Ak si podnikateľ napríklad kúpi automobil, ktorého 

obstarávacia cena je 20.000 eur a zaradí ho do majetku v máji, nemôže si v prvom roku 

uplatniť 5.000 eur (¼ z 20.000 eur) ale len odpis za osem mesiacov, teda sumu 3.333,33 

eur. Zákon o dani z príjmov umožňuje odpisovať automobil rovnomerne alebo zrýchlene. 

Pri zrýchlenej metóde odpisovania sa v prvých rokoch odpisovania zahrnie do odpisov 

väčšia suma. Vďaka tomu si podnikateľ v prvých rokoch  odpisovania zníži základ dane 

a daň viac, ako pri rovnomernej metóde. Daňovými výdavkami pri automobile 

v obchodnom majetku spoločnosti sú okrem odpisov aj všetky náklady spojené 

s prevádzkou a využívaním automobilu- pohonné látky, servis, poistky, náhradné diely, 

daň z motorových vozidiel, diaľničná známka, poplatky za emisnú a technickú kontrolu, 

atď.  

2. Súkromný automobil využívaný na podnikanie. Túto možnosť volia najmä začínajúci 

podnikatelia, ktorí ešte nemajú dostatočný firemný kapitál na kúpu automobilu, 

nemajú ani históriu, aby mohli žiadať o úver, resp. lízing, alebo podnikatelia, ktorí majú 

kapitál iba na lacnejší ojazdený automobil a je pre nich výhodnejšie ho obstarať ako 

súkromná osoba a účtovať si náhradu, ako ho zaradiť do obchodného majetku 

spoločnosti a odpisovať ho štyri roky. Nákladmi sú predovšetkým vypočítané cestovné 

náhrady na pracovnú cestu, ktorú uskutoční buď samotný podnikateľ alebo 

zamestnanec firmy. Daňovým nákladom sú predovšetkým cestovné náhrady, ktoré 

tvorí súčet: 

a. náhrady za spotrebované pohonné hmoty – v súčasnosti iba na základe evidencie 

jázd. 
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b. základnej náhrady za každý prejazdený kilometer – ide o akúsi obdobu odpisov, t.j. 

do nákladov sa týmto spôsobom dostane kúpna cena auta. V súčasnosti ide o sumu 

0,183 EUR/km pre osobné vozidlá. 

Ďalšími daňovými nákladmi sú napríklad: diaľničné známky, parkovné. 

 

Za každý automobil použitý na podnikanie je podnikateľ povinný zaplatiť daň z motorových 

vozidiel. Daňová povinnosť vzniká dňom použitia vozidla na podnikanie a zaniká dňom, ktorým 

sa vozidlo prestalo používať na podnikanie. Od 1.1.2013 už nie je registračná povinnosť na daň 

pri vzniku daňovej povinnosti, ale oznamovacia povinnosť pri zániku daňovej povinnosti 

naďalej ostala v zákone. Daň za auto sa už dá rátať aj na dni. Pomerná časť dane sa vypočíta 

ako súčin jednej tristošesťdesiatpätiny a v priestupnom roku ako súčin jednej 

tristošesťdesiatšestiny ročnej sadzby dane a počtu kalendárnych dní, v ktorých sa vozidlo 

používalo na podnikanie. Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 

do 31.1. po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia a tejto lehote aj daň zaplatiť. Daň 

z motorových vozidiel je daňovým výdavkom spoločnosti. 

Každý podnikateľ, ktorému sa podnikanie už do určitej miery rozbehlo, rozmýšľa nad 

zamestnaním ľudí. Táto problematika je veľmi široká, zamestnávateľ musí komunikovať 

s viacerými štátnymi a súkromnými inštitúciami na pravidelnej báze, riadiť sa viacerými 

zákonmi, a preto je jej venovaná samostatná kapitola. 

 

6.2.5 Pracovnoprávne povinnosti s.r.o.  

 

Zamestnávateľom je podľa všeobecnej definície, ktorú upravuje Zákonník práce č. 311/2001 

Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) fyzická alebo právnická osoba, 

ktorá zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu, prípadne 

v obdobných pracovných vzťahoch podľa osobitného predpisu.  Pojmom zamestnanec sa 

rozumie fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch alebo ak to ustanovuje osobitný 

predpis aj v obdobných pracovných vzťahoch vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu. 

Závislá práca je definovaná ako práca, ktorú vykonáva zamestnanec vo vzťahu 

k zamestnávateľovi. Práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov medzi 

zamestnávateľom a zamestnancom upravuje Zákonník práce. Okrem povinností, ktoré 

zamestnávateľovi vyplývajú priamo z pracovnoprávneho vzťahu má povinnosti aj voči 

inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia, daňovému úradu a úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny. 

 

6.2.5.1 Povinnosti zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni 

 

Povinnosti Zamestnávateľa voči Sociálnej poisťovni upravuje Zákon o sociálnom poistení č. 

431/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“). Pre účely 

sociálneho poistenia sa za zamestnávateľa považuje fyzická osoba, ktorá má na území 

Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný alebo trvalý pobyt alebo právnická 
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osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky registrované sídlo alebo sídlo organizačnej 

zložky. Zamestnávateľ sa stáva platiteľom poistného vo vzťahu k sociálnej poisťovni  

s účinnosťou od prvého dňa, kedy začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca. Zákon 

o sociálnom poistení ustanovuje osem dňovú lehotu, počas ktorej je zamestnávateľ povinný 

sa prihlásiť do registra zamestnávateľov v príslušnej pobočke sociálnej poisťovne. Registrácia 

zamestnávateľa sa podáva na tlačive „Registračný list zamestnávateľa“. Každý zamestnávateľ, 

ktorý zamestnáva viac ako osem zamestnancov, je povinný zamestnancov prihlasovať, 

odhlasovať a vykonávať všetky zmeny elektronicky.  Zamestnávateľ, teda platiteľ poistného 

alebo ním splnomocnená osoba môže príslušnú pobočku sociálnej poisťovne požiadať 

o prístup do elektronických služieb sociálnej poisťovne. Ak je zamestnávateľ evidovaný 

v registri zamestnávateľov, vzniká mu povinnosť nahlásiť príslušnej pobočke prostredníctvom 

„Registračného listu fyzickej osoby“  vznik pracovného vzťahu každého zamestnanca. Prihláška 

zamestnanca sa zasiela príslušnej pobočke najneskôr pred začatím výkonu práce zamestnanca 

s príslušným kódom, ktorý rozlišuje o aký druh pracovného pomeru alebo dohody o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru ide. Rozlišuje sa tiež, či je za túto prácu dohodnutý 

pravidelný alebo nepravidelný príjem. Formulár registračný list fyzickej osoby slúži tiež na 

oznamovanie všetkých zmien, ktoré nastali u zamestnanca počas trvania pracovného pomeru 

u zamestnávateľa, na oznámenie prerušenia nemocenského poistenia, dôchodkového 

poistenia a poistenia v nezamestnanosti, na oznámenie začiatku alebo skončenia materskej 

alebo rodičovskej dovolenky, a to do ôsmich dní od kedy zmena nastala. Zamestnávateľ je 

ďalej povinný odhlásiť zamestnanca z registra poistencov najneskôr v deň nasledujúci po 

skončení pracovného pomeru  alebo zrušiť prihlásenie, ak poistný vzťah nevznikol.  Za 

nesplnenie týchto povinností voči sociálnej poisťovni, môže byť zamestnávateľovi uložená 

pokuta. S účinnosťou od 01.11.2013 sa podľa zákona o nelegálnej práci za nelegálne 

zamestnávanie považuje aj stav, za ktorý kontrola z Inšpektorátu práce udelí pokutu, kedy si 

zamestnávateľ nesplní oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni ešte pred začatím 

výkonu činnosti zamestnanca.  V súvislosti s plnením povinností predkladá zamestnávateľ 

sociálnej poisťovni „Mesačný výkaz poistného a príspevkov“ resp. „Výkaz poistného 

a príspevkov“, ktorých formu a obsah určuje Sociálna poisťovňa. V riadnom mesačnom výkaze 

poistného a príspevkov vykazuje zamestnávateľ vymeriavacie základy a vypočítanú výšku 

poistného zamestnancov s pravidelným mesačným príjmom. Zamestnávateľ odvádza poistné 

na nemocenské poistenie, starobné poistenie, poistenie v nezamestnanosti, invalidné 

poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity. Ak 

zamestnávateľ uzatvorí pracovný pomer so zamestnancom, ktorý bol najmenej 12 

kalendárnych mesiacov evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych 

vecí a rodiny, pričom vznik pracovného pomeru bol dôvodom pre vyradenie a zároveň 

zamestnávateľ splní ostatné podmienky podľa predpisu, zamestnávateľ odvádza 

z vymeriavacieho základu zamestnanca poistné iba na garančné a úrazové poistenie po dobu 

12 mesiacov, ide o tzv. odvodovú úľavu. Lehota na zaslanie mesačného výkazu a tiež splatnosť 

vypočítaného poistného za príslušný kalendárny mesiac je deň dohodnutý na výplatu príjmov. 

Ak je výplata príjmov v jednotlivých útvaroch zamestnávateľa rozložená na rôzne dni poistné 
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je splatné posledný deň výplaty príjmov. Zamestnávateľ je povinný odvádzať aj poistné za 

zamestnanca, a to na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na 

poistenie v nezamestnanosti, pričom vykoná zrážku poistného zo mzdy zamestnanca. Poistné 

sa odvádza na účet Sociálnej poisťovne vedenom v štátnej pokladnici za kalendárny mesiac 

pozadu. 

 

Výkaz poistného a príspevkov sa používa v prípade výplaty príjmov zamestnancom 

s pravidelným mesačným príjmom, ak im bol vyplatený po zániku poistenia, u zamestnancov 

s nepravidelným príjmom, ktorým bol počas trvania pracovného pomeru zúčtovaný príjem zo 

závislej činnosti a tiež u zamestnancov, ktorým bol vyplatený príjem z neplatne skončeného 

pracovnoprávneho vzťahu. V tomto výkaze zamestnávateľ uvedie obdobie, na ktoré pripadá 

pomerná časť príjmu ako vymeriavací základ. V prípade zúčtovania príjmu po zániku poistenia 

zamestnanca s pravidelným alebo nepravidelným príjmom sa príjem rozpočíta pomerne na 

každý mesiac trvania tohto príjmu v poslednom zúčtovanom kalendárnom roku. Poistné 

vypočítané z tohto vymeriavacieho základu je splatné do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca, 

ktorý nasleduje po mesiaci, kedy bol príjem zúčtovaný a vyplatený.  Maximálny vymeriavací 

základ na výpočet poistného platný pre rok 2014 je 4.025 EUR (neplatí pre úrazové poistenie).  

Po skončení pracovného vzťahu so zamestnancom vzniká zamestnávateľovi ďalšia povinnosť, 

a to predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnanca, ktorý obsahuje 

údaje o vymeriavacích základoch zamestnanca od vzniku povinného poistenia až po jeho zánik. 

Evidenčný list je možné vypĺňať aj v elektronickej verzii tohto tlačiva.Okrem vyššie uvedených 

povinností zamestnávateľ vedie aj evidenciu dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. 

 

6.2.5.2 Povinnosti zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni 

 

Zamestnávateľom pre účely zdravotného poistenia je právnická osoba, ktorá má registrované 

sídlo na území Slovenskej republiky alebo má registrované sídlo organizačnej zložky a vzniká 

jej povinnosť odvádzať poistné na zdravotné poistenie podľa predpisu. Výpočet zdravotného 

poistenia, ktoré je zamestnávateľ povinný odvádzať upravuje Zákon č. 580/2004 Z. z. o 

zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zdravotnom poistení“). 

Zamestnávateľ sa prihlasuje do evidencie platiteľov do ôsmich dní od vzniku povinnosti, tzn. 

od zamestnania prvého zamestnanca, ktorý je povinne zdravotne poistený, prostredníctvom 

tlačiva „Oznámenie o vzniku, zmene a zániku platiteľa poistného“, ktoré zároveň slúži aj na 

oznamovanie zmien a odhlášku platiteľa poistného. Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň 

troch zamestnancov, ktorí sú poistencami príslušnej zdravotnej poisťovne je povinný 

vykazovať evidenciu voči zdravotnej poisťovni elektronicky. Zamestnávateľ cez elektronickú 

podateľňu zasiela „hromadné oznámenie zamestnávateľa“, v ktorom vykazuje skutočnosti 

o vzniku, prerušení a zániku poistného zamestnancov. Zamestnávateľ  odvádza a platí na účet 

príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne preddavky na zdravotné poistenie z vymeriavacieho 

základu zamestnanca v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci kedy bol príjem vyplatený. Do 

vymeriavacieho základu sa započítava aj príjem, ktorý bol zamestnancovi vyplatený po 
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skončení pracovného pomeru. Maximálnym vymeriavacím základom pre výpočet zdravotného 

poistenia je suma 4.025 EUR.  Na účely výpočtu ročného zúčtovania zdravotného poistenia 

a pre prípady kontroly správneho výpočtu preddavkov na zdravotné poistenie zamestnávateľ 

poskytuje na základe  žiadosti zdravotnej poisťovne súčinnosť, a to spôsobom predloženia 

všetkých účtovných a iných dokladov, ktoré sa týkajú výpočtu, platenia a odvádzania 

preddavkov na poistné. Ak zamestnávateľ prihlasuje do zdravotnej poisťovne zamestnanca, 

s ktorým má uzatvorenú niektorú z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

zamestnanca prihlási iba na skutočne odpracované dni, v ktorých zamestnanec získal 

vymeriavací základ, z ktorého sa odvedie poistné. Povinnosť odvádzať poistné na zdravotné 

poistenie nemá zamestnávateľ, ktorý so zamestnancami uzatvoril napríklad dohodu 

o brigádnickej práci študentov, dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti 

uzatvorenú s poberateľom výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia vojakov 

a policajtov, ak dovŕšili dôchodkový vek, s poberateľom invalidného výsluhového dôchodku, 

s poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Poistné sa neplatí ani v prípade, ak 

ide o zamestnanca s tzv. odvodovou úľavou po splnení podmienok v období 12 kalendárnych 

mesiacov. Zamestnávateľ odvádza poistné vo výške 10% z vymeriavacieho základu 

zamestnanca, v prípadoch, ak ide o zamestnanca, ktorý je v poisťovni evidovaný ako poistenec 

so zníženou sadzbou poistného odvádza sa poistné vo výške 5% z vymeriavacieho základu. 

Výška poistného zamestnanca je 4%, v prípade zníženej sadzby 2% z vymeriavacieho základu. 

 

6.2.5.3 Povinnosti zamestnávateľa voči Daňovému úradu 

 

Príjmy zo závislej činnosti, teda príjmy plynúce z pracovnoprávnych vzťahov podliehajú podľa 

§5 Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“) dani zo závislej 

činnosti. Zamestnávateľ sa stáva platiteľom dane zo závislej činnosti odo dňa zamestnania 

prvého zamestnanca a túto skutočnosť oznamuje príslušnému daňovému úradu v lehote  15 

dní prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie 

registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty“. Zamestnávateľ, platiteľ dane odvádza 

na účet daňového úradu v lehote do piatich dní od poukázania príjmu na účet zamestnanca 

preddavky na daň vypočítané zo základu dane zamestnanca. Základom dane zamestnanca je 

úhrn zúčtovaných a vyplatených príjmov znížených o príspevky na sociálne a zdravotné 

poistenie.  

 

Zdaniteľné zúčtované a vyplatené príjmy si zamestnanec môže znížiť o nezdaniteľnú čiastku 

základu dane v sume  316,94 EUR mesačne alebo 3.803,33 EUR ročne, ak u zamestnávateľa 

podpísal tlačivo „Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka 

a daňového bonusu“. Preddavok na daň sa vypočíta ako 19% zo zdaniteľnej mzdy, ktorá 

mesačne nepresiahne sumu 2866,81 EUR. Príjem, ktorý presahuje túto sumu podlieha dani vo 

výške 25% zo základu dane. Preddavok na daň sa znižuje o výšku vyplateného daňového 

bonusu. Zamestnávateľovi, platiteľovi dane zo závislej činnosti vyplýva zo zákona povinnosť 

viesť a evidovať mzdové listy zamestnancov, vystaviť zamestnancovi v lehote stanovenej 
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zákonom „Potvrdenie o príjmoch zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom 

bonuse na vyživované deti“ za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, vykonať zamestnancovi 

„Ročné zúčtovanie preddavkov na daň“, ak oň požiadal najneskôr do 15. februára 

nasledujúceho roka, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie dane a doručil všetky potrebné 

doklady k výpočtu. Povinnosťou zamestnávateľa voči daňovému úradu je zasielať mesačne 

„Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti“ a najneskôr do 

30.04. nasledujúceho kalendárneho roku „Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo 

závislej činnosti“. 

 

6.2.5.4 Povinnosti zamestnávateľa voči Úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

 

V zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti") má 

zamestnávateľ, ktorý zamestnáva v pracovnom pomere viac ako 20 zamestnancov a zároveň 

Úrad práce v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím 

povinnosť zamestnávať takýchto občanov v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu 

jeho zamestnancov. Ak zamestnávateľovi vznikla povinnosť zamestnávať v príslušnom 

kalendárnom roku aspoň jedného občana so zdravotným postihnutím ale túto povinnosť si 

nesplnil, môže povinný podiel zamestnávania splniť zadaním zákazky chránenej dielni alebo 

chránenému pracovisku, ktoré prevádzkuje zárobkovú činnosť alebo na účet úradu práce 

uhradiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným 

postihnutím. Výška odvodu sa vypočítava ako 0,9 násobok celkovej ceny práce vypočítanej 

z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok 

kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom zamestnávateľ povinnosť 

zamestnávať povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím plní. Zákazka, ktorá je 

zadaná chránenej dielni alebo chránenému pracovisku musí byť najmenej vo výške 0,8 

násobku celkovej ceny práce. Doklady o zadaní zákazky, tzn. objednávka a doklad o zaplatení 

sú súčasťou výkazu „Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania  občanov so  

zdravotným postihnutím“ za príslušný kalendárny rok, ktorý sa predkladá Úradu práce 

v termíne do 31.03. nasledujúceho roku. 

 

Zamestnávateľovi vznikajú povinnosti voči Úradu práce aj vtedy, ak sa rozhodne zamestnávať 

cudzincov a tiež pri hromadnom prepúšťaní zamestnancov, kde sa uplatňujú postupy podľa 

Zákona o službách zamestnanosti. 

 

6.2.5.5 Povinnosti zamestnávateľa voči RTVS 
 

 

Medzi platiteľov koncesionárskych poplatkov na Rozhlas a televíziu Slovenska sa započítava aj 

zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere zamestnáva aspoň troch zamestnancov. 

Zamestnávateľ sa prihlasuje ako platiteľ na tlačive „Evidencia platiteľa úhrady – 
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zamestnávateľ“, čím mu vzniká povinnosť poukazovať na účet RTVS vedenom v štátnej 

pokladnici poplatky, ktorých výška sa vypočíta podľa počtu zamestnancov. Táto povinnosť 

zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom zamestnávateľ zamestnával 

v pracovnom pomere aspoň troch zamestnancov. 

 

 

6.3 Určovanie hodnoty priemyselného vlastníctva pre účely oceňovania vkladov 

do spoločnosti 

 

Pre účely určenia hodnoty priemyselného vlastníctva, ktoré by mohlo byť vložené ako vklad 

do spoločnosti budeme uvažovať predovšetkým s hodnotou vo forme nepeňažného vkladu, 

t.j. práv duševného vlastníctva. 

Základné imanie spoločnosti môže byť tvorené okrem peňažných vkladov aj nepeňažnými 

vkladmi. Obchodný zákonník totiž vymedzuje základné imanie spoločnosti ako peňažné 

vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. 

Nepeňažným vkladom môže byť: 

  

 Hnuteľná vec (napr. osobný automobil, stroje, prístroje a zariadenia, materiál, tovar, 

umelecké diela a zbierky ...), 

 Nehnuteľnosť (napr. pozemok, byt, budova, stavba ...), 

 Právo duševného vlastníctva (buď z oblasti priemyselných práv napr. rôzne patenty, 

licencie ..., alebo z oblasti autorského práva napr. vysielacie právo, vydavateľské právo 

...), 

 Iné oceniteľné právo (napr. obchodné meno, obchodná značka, know - how, čiže práva 

duševného vlastníctva v širšom slova zmysle, ktoré nie sú chránené priemyselným 

alebo autorským právom, ale sú chránené vo všeobecnosti Obchodným zákonníkom), 

 Cenné papiere a podiely (napr. majetkové a dlhové cenné papiere určené na 

obchodovanie alebo držané do splatnosti, podiely na základnom imaní inej účtovnej 

jednotky...), 

 Pohľadávka (vrátane pohľadávky voči spoločnosti samotnej), 

 Podnik alebo časť podniku (nie podiely alebo akcie daného podniku ale podnik ako 

celok alebo časť podniku v podobe samostatnej divízie alebo „činnosti“, ktorá je 

samostatne schopná vytvárať výnosy, resp. príjmy). 

 

Ako sa určí hodnota nepeňažného vkladu do podniku? 

Nepeňažný vklad predstavuje iné peniazmi oceniteľné hodnoty. Nepeňažným vkladom musí 

byť iba majetok, ktorého hodnota sa dá určiť. Hodnota nepeňažného vkladu sa určí znaleckým 

posudkom. Takýto znalecký posudok musí obsahovať: 

 opis nepeňažného vkladu, 

 spôsob ocenenia nepeňažné vkladu a 
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 údaj o tom, či hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote vkladu spoločníka do 

základného imania (čiže, či hodnota nepeňažného vkladu spoločníka určená znaleckým 

posudkom je dostatočná na splatenie jeho záväzku za upísaný nesplatený vklad do 

s.r.o.). 

 

Na valnom zhromaždení, resp. v prípade zakladania spoločnosti v spoločenskej zmluve sa 

môžu spoločníci dohodnúť, že hodnota v akej sa nepeňažný vklad započíta za vklad spoločníka, 

bude nižšia ako hodnota určená znaleckým posudkom. Opačne to nie je možné a bolo by to v 

rozpore s Obchodným zákonníkom. 

 

Dôvodom existencie zákonom určenej povinnosti ocenenia nepeňažného vkladu znaleckým 

posudkom je, aby spoločník (spoločníci) zámerne neurčili vyššiu hodnotu nepeňažného 

vkladu, než je jeho reálna hodnota, a teda aby majetok spoločnosti nebol v účtovníctve 

nadhodnotený. 

  

Spôsob splatenia nepeňažného vkladu 

Spôsob splatenia nepeňažného vkladu závisí od jeho formy (podoby). Prevod vlastníckeho 

práva k niektorým majetkovým hodnotám z titulu splatenia záväzku spoločníka za upísaný 

nesplatený vklad do s.r.o. formou nepeňažného vkladu si vyžaduje zápis do osobitnej 

evidencie.  V prípade patentov Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici. V prípade 

novovzniknutej spoločnosti, ak sa na prevod práva k predmetu nepeňažného vkladu vyžaduje 

zápis do osobitnej evidencie, je štatutárny orgán spoločnosti povinný podať návrh na zápis do 

tejto evidencie do 15 dní od vzniku spoločnosti.  

Ak spoločnosť z nejakého dôvodu nenadobudne právo k predmetu nepeňažného vkladu, je 

spoločník, ktorý sa zaviazal vložiť do spoločnosti tento vklad, povinný zaplatiť jeho hodnotu v 

peniazoch a spoločnosť je povinná predmet nepeňažného vkladu spoločníkovi vrátiť. 

Spoločnosť vyzve písomne spoločníka, aby zaplatil hodnotu nepeňažného vkladu, ku ktorému 

spoločnosť nenadobudla právo, a spoločník je povinný splniť túto povinnosť do 90 dní odo dňa 

doručenia výzvy zaplatiť hodnotu nepeňažného vkladu v peniazoch. 

 

Nepeňažný vklad do spoločnosti a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad 

započítava na vklad spoločníka, sa musia uviesť v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve 

alebo v zakladateľskej listine, ak Obchodný zákonník neustanovuje inak. Hodnota 

nepeňažného vkladu sa určí znaleckým posudkom, ktorý musí obsahovať aj opis nepeňažného 

vkladu, spôsob jeho ocenenia, údaj o tom, či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého 

záväzku na vklad do spoločnosti.  

V účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu (s. r. o.), ktorým sú jednotlivé zložky majetku, 

sa tento majetok v uznanej hodnote vkladu účtuje na jednotlivé vecne príslušné účty majetku. 

 

Pre účely určenia hodnoty vkladu do spoločnosti je možné uvažovať aj s hodnotou vo forme 

know-how. Know-how je súhrn organizačných, riadiacich, ekonomických, podnikateľských, 
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technických, obchodných, marketingových, vedeckých, výskumných a ďalších znalostí 

a skúseností, ktoré sú spôsobilé hospodárskeho uplatnenia, sú vyjadrené v akejkoľvek 

objektívne vnímateľnej podobe, nie sú obecne známe ani obecne dostupné a nie sú 

predmetom práva duševného vlastníctva.  

 

Z právneho hľadiska je know-how nehmotný majetok a ako taký sa musí vyjadriť spôsobom, 

ktorý umožňuje jeho vnímanie alebo poznanie. Musí sa dať opísať a hmotne zachytiť, napríklad 

jeho spísaním do manuálu. 

Know-how tvoria rôzne poznatky, informácie, prípadne skúsenosti a vedomosti z rôznych 

oblastí výroby, obchodu, služieb alebo ekonomiky. Za poznatky a skúsenosti sa považujú rôzne 

výsledky výskumných, vedeckých, vývojových, technologických, poradenských a iných 

obdobných prác. Know-how nesmie byť všeobecne známe. Ak by bolo všeobecne dostupné, 

nemalo by svoju cenu, a teda nebolo by obchodovateľné. Za know-how sa preto nepovažujú 

znalosti, ktoré je možné bežne získať napríklad z internetu.  

Know-how môžu byť aj riešenia, ktoré by inak spĺňali podmienky pre registráciu patentu alebo 

úžitkového vzoru, ale o ich registráciu sa nepožiadalo. Na rozdiel od patentov a úžitkových 

vzorov, pri know-how však nie je podstatné, či osoba ktorá ho poskytuje, ho vytvorila vlastnou 

tvorivou duševnou činnosťou alebo netvorivou činnosťou (napr. mechanickým zozbieraním 

faktov a informácií). 

Posledným a zároveň najzaujímavejším znakom know-how je jeho oceniteľnosť v peniazoch. 

Na ocenenie know-how z účtovného a daňového pohľadu nám dáva návod príloha č. 2 

Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2002 Z. z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku. Táto stanovuje pre znalcov pár komplikovaných vzorcov na 

výpočet všeobecnej hodnoty know-how, ktorá sa určí metódou kapitalizácie odčerpateľných 

zdrojov. Táto metóda berie do úvahy: 

 roky, počas ktorých sa know-how používalo, 

 objem odčerpateľných zdrojov, ktoré sa vytvárajú využívaním know-how a 

 stanovenie podielu, ktorý pripadá na know-how z vytváraných odčerpateľných zdrojov.  

 

Samozrejme to platí pre oceňovanie v rámci znaleckého posudzovania. V ostatných prípadoch 

je stanovenie ceny na prevodcovi. Pri stanovení ceny know-how tak môžete zobrať do úvahy 

vývojové náklady, dĺžku obdobia na ktoré know-how licencujete, predpokladané úspory, ktoré 

sa využívaním vášho know-how dosiahnu a iné. 

 

Know-how ako nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti 

Vkladom do základného imania spoločnosti nemusia byť vždy len peniaze, nehnuteľnosť alebo 

rôzny hnuteľný majetok (napr. stroje, vozidlá, atď.). Môžu nimi byť aj rôzne predmety 

duševného vlastníctva a samozrejme aj know-how. Know-how ako nepeňažný vklad musí 

spĺňať požiadavky stanovené Obchodným zákonníkom. 

Ako hodnota každého nepeňažného vkladu do základného imania spoločnosti, tak aj hodnota 

know-how musí byť určená znalecký posudkom. Ten vám vyhotoví znalec zapísaný v zozname 

http://www.uniza.sk/


  
Stratégia a zakladanie univerzitných spin-off firiem v prostredí Žilinskej univerzity v Žiline   

                                  
                                

 
 
                                                                                                                                                                                           

96 

znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore priemyselného vlastníctva. 

Znalecký posudok obsahuje: 

 opis nepeňažného vkladu, v prípade know-how je to jeho čo najpodrobnejšia 

charakteristika, 

 spôsob jeho ocenenia prostredníctvom stanovených vzorcov a 

 údaj, či jeho hodnota zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na nový vklad do 

spoločnosti alebo emisnému kurzu upísaných akcií.  

 

Licenčná zmluva na know-how 

Pokiaľ je know-how utajované, je obchodovateľné a je možné ho tretím osobám poskytovať 

na využívanie bezplatne alebo za úplatu. V praxi je možné know-how poskytovať tretím 

osobám na základe licenčnej, resp. innominátnej zmluvy. Licenčnou zmluvou poskytovateľ 

udeľuje súhlas (licenciu) nadobúdateľovi licencie na použitie predmetu zmluvy (know-how). 

Dochádza tým k takzvanému nepravému prevodu práva, pri ktorom poskytovateľ práva k 

know-how neprestáva byť jeho vlastníkom, ale v prospech nadobúdateľa zriaďuje právo na 

využitie know-how.  

 

Oceňovanie nehmotného majetku 

 

Nepeňažný vklad sa v účtovníctve oceňuje v zmysle § 25 zákona ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. 

z. o Účtovníctve obstarávacou cenou, ktorá sa stanovuje na základe znaleckého posudku. Pre 

daňové účely zákon o dani z príjmov č. 595/2003. , ktorý je účinný od 1. 1. 2010, umožňuje 

výber z dvoch spôsobov ocenenia nepeňažného vkladu, a to nepeňažný vklad ocenený 

v reálnych hodnotách §17b  zákona nepeňažný vklad ocenený v pôvodných cenách §17d 

zákona. 

 

6.4 Určovanie hodnoty priemyselného vlastníctva pre účely predaja alebo 

udelenia licencie 

 
Problematika výnosov z priemyselného vlastníctva je úzko spojená obchodom s nehmotnými 

aktívami ako aj s ich oceňovaním. 

Pre ohodnotenie duševného súčasná legislatíva v SR upravuje postupy stanovenia všeobecnej 

hodnoty nehmotného majetku. Pre určovanie trhovej hodnoty priemyselného vlastníctva sú 

obvykle používané tieto tri základné metódy:  

 Metóda licenčnej analógie – v prípade licencií, patentov, ochranných známok a iných 

obchodovateľných súčastí nehmotného majetku. Táto metóda je založená na 

predpoklade, že ak by chcel majiteľ nehmotný majetok využívať, musel by si zakúpiť od 

tretej osoby licenciu s právom využívania, 

 Metóda prírastku výnosu - sa využíva vtedy, keď je možné preukázať, že predávaný 

statok alebo služba spojený s priemyselným vlastníctvom (napr. know-how, ochranná 

známka, patent a pod.) má do predajnej ceny zakalkulovaný vyšší zisk oproti 
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rovnakému alebo podobnému výrobku alebo službe, ktorý nie je chránený 

priemyselným právom. Potom je výpočet hodnoty nehmotného majetku 

diskontovaným súčtom všetkých rozdielov počas jednotlivých rokov využívania. 

 Metóda straty výnosu alebo zisku porovnáva súčasný stav so situáciou, ktorá by vznikla 

v prípade zániku patentovanej technológie. Ide o dôsledky vyplývajúce z tzv. 

„katastrofického scenára". Strata možnosti využívať patentovanú technológiu totiž 

výrazne zníži objem predaja, mieru zisku a celkový výnos výrobcu. Ak totiž nie je 

technológia chránená, aj iní výrobcovia získajú možnosť ju využívať.  

 Reziduálna metóda je založená na výpočte rozdielu medzi celkovým výnosom 

spoločnosti a výnosom spojeným s hmotným majetkom. Vypočítaná suma potom 

predstavuje výnos, ktorý vyprodukoval nehmotný majetok podniku.  

 Nákladová metóda vychádza z predpokladu, koľko by stálo získanie predmetu 

duševného vlastníctva nákladovým spôsobom.  

 Ďalšie spôsoby (založené na rôznych metodikách riadenia aktív a strategického 

riadenia, štatistické metódy, oceňovanie opcií) 

 

Na určenie hodnoty technológie vplývajú tak externé faktory, trhové faktory technológie, 

faktory prínosov pre nadobúdateľa a tiež externé faktory. 

 
Schéma faktorov ocenenia hodnoty technológie 

 

Pre určenie hodnoty priemyselného vlastníctva pre účely stanovenia ceny za licenciu (aj napr. 

pre spin-off firmu) treba zvážiť nasledovné faktory: 

 

Zhodnotenie technickej úrovne výrobku, technológie, postupu, kde treba brať do úvahy 

nasledovné atribúty:  

http://www.uniza.sk/
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 riešenie je ojedinelé alebo je alternatívne k už existujúcim technológiám, produktom  

 rozsah použitia je masový, častý, ojedinelý. Technológia, produkt môže byť používaný 

samostatne alebo len ako súčasť iného zariadenia, výrobku, 

 charakter technológie, produktu – či je dôležitý alebo menej dôležitý, 

 investičná, energetická, surovinová náročnosť pri výrobe, náročnosť na počet 

a kvalifikáciu pracovnej sily, 

 stupeň vývoja technológie, výrobku – vo fáze už ukončeného vývoja, prototyp, nulté 

série, sériová výroba, 

 referencie poskytovateľa. 

 

Stanovenie ekonomického prínosu pre nadobúdateľa, kde treba brať do úvahy nasledovné 

atribúty: 

 úspory materiálu, energie, pracovných síl, 

 zvýšenie kapacity výroby alebo rozšírenie výroby, 

 úspora nákladov na vlastný výskum a vývoj, 

 posilnenie pozície na trhu, 

 zvýšenie miery ziskovosti produktu. 

 

Pre nadobúdateľa patria medzi ďalšie aspekty ako napr.: 

 V koľkých aplikáciách je technológia využiteľná?  

 V koľkých priemyslových odboroch je technológia využiteľná?  

 Akú mieru inovácie prináša technológia do aplikácie (produktu, systému)? Predstavuje 

technológia mierne alebo značné „vylepšenie“ produktu, systému z hľadiska 

zákazníka? Bude zákazník vnímať uplatnenie daného vynálezu ako „pridanú hodnotu“ 

produktu?  

 Aká je úroveň vývoje vynálezu? Nachádza sa technológia vo fáze rozpracovanosti 

(výskum, vývoj), vo fáze testovania prototypu, alebo je už pripravená pre sériovú 

výrobu? Aká je doba a náklady potrebné na komercializáciu?  

 Aká dlhá je ekonomická životnosť technológie? Aká je obvyklá životnosť produktov v 

danom priemyselnom odbore? Aký rýchly je inovační cyklus v danom odbore?  

 

Posúdenie rozsahu a účinnosti patentovej ochrany, kde treba brať do úvahy nasledovné 

atribúty: 

 riziká možného napadnutia patentovej ochrany alebo jej obídenie zo strany 

konkurencie. 

 

Rozsah ponúkaných služieb, kde treba brať do úvahy nasledovné atribúty: 

 konštrukčná a technologická dokumentácia, 

 dodávku vzoriek a prototypov, 

 technická podpora, zaškolenie, 
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 vývoj a úpravy licenčného výrobku. 

 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce predaj priemyselného vlastníctva: 

 výlučnosť alebo nevýlučnosť práv, 

 rozhodnutia, kto bude niesť náklady na udržiavanie patentovej ochrany, 

 spôsoby a predpokladané náklady na riešenie patentových sporov pri porušovaní 

patentov tretími stranami, 

 dĺžka platnosti zmluvy, 

 postihy voči nadobúdateľovi v prípade porušovania alebo nesplanenia zmluvných 

povinnosti. 

 

Stanovenie spodnej hranice ceny pre potenciálneho nadobúdateľa by malo odrážať: 

 doposiaľ neamortizovaná časť nákladov na výskum a vývoj, 

 náklady spojené s priemyselno-právnou ochranou, 

 výroba, doprava vzoriek a prototypov, 

 náklady pre sprostredkovateľov, 

 rezervu na riziká z nesplnených záruk a na ďalšie riziká, 

 primeraný zisk. 

 

Na základe dostupných údajov, napr. databáza RoyaltyStat sú priemerné výšky licenčných 

poplatkov uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

 
Početnosť licenčných poplatkov vo vymedzených intervaloch 

 

Aj keď ide o klasické licenčné poplatky, takáto metodika by sa dala analogicky použiť aj pre 

stanovenie vkladu univerzity do vznikajúcej spin-off firmy.  
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7. PRÍKLADY DOBREJ PRAXE  
 

7.1 Model CEIT, a.s. – Stredoeurópsky technologický inštitút 

 

Kontakt:  

CEIT, a.s.. 

Univerzitná 8661/6A  

010 08 Žilina 

www.ceitgroup.eu  

Kontaktná osoba: Ing. Juraj Hromada, PhD. 

juraj.hromada@ceitgroup.eu 

 

Model CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút) je jedným z najlepších príkladov 

vznikajúcej spin-off firmy. Tento model bol v podstate rozvíjaný už v rokoch 1996 – 1998, keď 

sa na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity začínala aktívna spolupráca s praxou na riešení 

vybraných projektov, najmä v oblasti optimalizácie podnikových a logistických procesov. Toto 

snaženie vyvrcholilo v roku 1998, keď bolo založené Slovenské centrum produktivity (pre 

zjednodušenie uvádzame v celom texte len model CEIT, aj keď do roku 2007 tieto aktivity 

zastrešovalo Slovenské centrum produktivity), ktoré neskôr iniciovalo aj vznik samotného 

CEIT. Tento proces postupne prebiehal od roku 2002 až do roku 2007, keď vznikla spoločnosť 

CEIT, s.r.o. (neskôr CEIT SK, s.r.o. a CEIT Technical Engineering, s.r.o.), ktorá predstavovala 

reálny spin-off, +kde 80 % podiel malo Slovenské centrum produktivity a 20 % podiel mala 

Žilinská univerzita. Postupným procesom inštitucionalizácie výskumných a obchodných aktivít 

vznikla v roku 2009 spoločnosť CEIT, a.s. Uvedený 20 % majetkový podiel univerzity bol v roku 

2012 odkúpený zo strany CEIT, a.s.  

 

CEIT, a.s. má viaceré výskumné divízie, najdôležitejšie sú: 

 CEIT: divízia Digitálny podnik. 

 CEIT: divízia Priemyselnej automatizácie. 

 

Okrem toho je CEIT, a.s. zakladateľ ďalších spoločností:  

 CEIT Consulting, s.r.o. 

 CEIT Technical Engineering, s.r.o.  

 CEIT Biomedical Engineering, s.r.o. 

 CEIT Engineering Services, s.r.o. 

 CEIT Materials Engineering, s.r.o. 

 

Samostatne stále funguje i Slovenské centrum produktivity. Celá táto skupina spolu 

s ostatnými obchodnými i neziskovými spoločnosťami, ktorý vlastní CEIT sa nazýva CEIT Group. 

http://www.uniza.sk/
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CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút) je výskumno-vývojová a obchodná spoločnosť, 

ktorá má zámer stať sa znalostne inovačným spoločenstvom v stredoeurópskom regióne a 

centrom excelencie pre oblasť inteligentných výrobkov a technológií.  

Model CEIT je svojím spôsobom unikátny a to to jednak silnou orientáciou na potreby 

priemyslu, silným prepojením na menšie, ale i kľúčové priemyselné podniky v SR 

a stredoeurópskom regióne. CEIT kombinuje tak procesné inovácie pre týchto klientov, ako 

i reálne technické inovácie, viď. aj obrázky zo stránky CEIT. 

 

 
 

 
Snímky zo stránky CEIT 

 

Kľúčové kompetencie CEIT predstavujú: 

http://www.uniza.sk/
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 Digitálny podnik – procesné inovácie (projektovanie pracovísk, 3D skenovanie 

a modelovanie, optimalizácia montážnych pracovísk, ergonómia, simulácie). 

 Zlepšovanie podnikových procesov (nástroje, projekty a vzdelávanie v oblasti 

produktivity, lean manufacturing, totálne produktívnej údržby, logistiky, six sigma 

a ľudských zdrojov). 

 Špeciálne technológie (rapid prototyping, priemyselná tomografia, digitalizácia dát, 

synterovanie kovov). 

 Komplexné logistické riešenia, najmä najúspešnejší produkt CEITu autonómne 

logistické ťahače, riešenia na kontrolu kvality. 

 

Viaceré vyvinuté riešenia CEITu získali ocenenia, napr. Inovatívny čin roku 2009 pre Milk Run 

simulačnú hru či Inovatívny čin roka 2011 pre Rekonfigurovateľný transportný systém. 

 

CEIT kladie silný dôraz aj na medzinárodný aspekt rozvoja a to budovaním partnerstiev 

s mnohými európskymi i svetovými výskumnými i priemyselnými organizáciami. Tento proces 

prebiehal predovšetkým po roku 2000, keď CEIT absorboval množstvo príkladov dobrej praxe 

zo zahraničia. V uvedených rokoch aktívne pôsobili v CEITe viacerí zahraniční (predovšetkým 

japonskí) experti. CEIT je zastúpený vo viacerých medzinárodných sieťach a organizáciách 

(napr. EFFRA, Európska asociácia národných centier produktivity...). CEIT inicioval aj vznik 

svojich pobočiek v okolitých krajinách, napr. v Poľsko či Česká republika. 

 

CEIT kladie silný dôraz aj na propagačnú a disseminačnú činnosť. Pravidelne vydáva odborný 

časopis Produktivita a Inovácie (ProIN), organizuje viaceré konferencie, napr. Národné fórum 

produktivity, Digitálny podnik, Logistické fórum, Ergonómia. 

 

CEIT taktiež venoval množstvo úsilia vytvoreniu vlastného výskumné konceptu, ktorý by 

integroval jednotlivé čiastkové výskumné riešenia do uceleného rozvojového konceptu 

Európskeho významu, tento koncept sa nazýva ZIMS – Zilina Intelligent Manufacturing System 

(Žilinský inteligentný výrobný systém), ktorý predstavuje tak metodický koncept rozvoja 

výskumu, ale i reálne výskumno-vývojové a testovacie pracovisko, v ktorom sú jednotlivé 

riešenia vyvíjané, simulované a testované a prezentované potenciálnym partnerom. 
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Obrázok z pracoviska ZIMS 

 

Okrem toho CEIT je spracovateľ viacerých koncepčných materiálov, ktoré určujú strategické 

smerovanie výskumu v SR v nadväznosti na smerovanie európskeho výskumu, ktorý je 

zastrešovaný európskymi technologickými platformami (CEIT je napr. národný koordinátor 

technologickej platformy ManuFuture v Slovenskej republike). Takýmto materiálom je napr. 

SIRA – Strategic Innovation @ Research Agenda (Strategická výskumná a inovačná agenda). 

 

Obchodne je model CEIT postavený predovšetkým na riešeniach a projektoch pre 

priemyselných klientov, doplňujúce zdroje financovania predstavujú výskumné projekty 

(APPV, štrukturálne fondy, rámcové programy) a zdroje na podporu výskumu a infraštruktúry 

výskumu cez  národné dotačné zdroje. 

 

Silnou stránkou CEITu je spolupráca, spolupráca tak s priemyselnými podnikmi v SR 

i zahraničnými podnikmi, spolupráca s univerzitami, ústavmi akadémie vied a inými 

výskumami inštitúciami, spolupráca priemyselnými zväzmi a asociáciami (najmä so ZAP – 

Združenie automobilového priemyslu) ako i s ústrednými orgánmi štátnej správy a regionálnou 

samosprávou. CEIT v rámci aktívnej spolupráce participoval na vytvorení Ústavu 

konkurencieschopnosti a inovácií na Žilinskej univerzite, ktorý predstavuje vlastne inkubátor 

mladých talentovaných študentov, doktorandov, ktorí už počas štúdia môžu participovať na 

vývoji riešení pre prax.  Títo sa neskôr po absolvovaní štúdia môžu zapojiť do spoločných 

výskumno-vývojových tímov CEITu. 

Ďalšou silnou stránkou konceptu CEIT je i infraštruktúra, ktorou CEIT disponuje. Ide tak 

o infraštruktúru personálnu, kde od začiatku až do súčasnej doby funguje veľmi dobrá 

spolupráca a interakcia s univerzitným prostredím (predovšetkým so Žilinskou univerzitou). 

http://www.uniza.sk/
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Ďalšou infraštruktúrou, ktorú CEIT aktívne buduje, je i technologické a prístrojové vybavenie, 

ktorým CEIT pre účely výskumu a výskumných projektov disponuje, resp. ju vytvára v rámci 

budovania združených laboratórií. V neposlednom rade je silnou stránkou CEITu infraštruktúra 

v podobe budov, ktoré CEIT vlastní, a v ktorých sú umiestnené kancelárie zamestnancov 

i jednotlivé výskumné pracoviská.  

 

  

  
Infraštruktúra CEIT 

 

Uvedené by sa dalo zosumarizovať, že CEIT funguje ako výskumné a znalostné spoločenstvo, 

ktoré nielen reflektuje na svetový výskumné trendy, ale ich aj aktívne pomáha vytvárať 

(predovšetkým pre oblasť priemyselných technológií). CEIT predstavuje unikátny model 

podpory inovačných aktivít a unikátny model prepojenia univerzitného a priemyselného 

prostredia, pričom v sebe integruje: 

 vytváranie podmienok pre inovačný rozvoj, 

 aktívny a reálny transfer poznatok a technologických riešení do praxe, 

 vedomostnú spoluprácu medzi univerzitným a priemyselným prostredím a  

 inovačnú infraštruktúru. 

 

CEIT Technical Innovation, s.r.o. (predtým CEIT, s.r.o., CEIT SK, s.r.o.) a CEIT Biomedical 

Engineering, s.r.o. (predtým CEIT-KE, s.r.o.)  

Tieto spoločnosti predstavujú reálne spin-off firmy, kde v obidvoch firmách majú (ako už bolo 

spomenuté v roku 2012 CEIT, a.s. odkúpil podiel Žilinskej univerzity v prípade spoločnosti CEIT 

Technical Innovation) podiel aj univerzity. V prípade CEIT Technical Innovation 20 % podiel 

vlastní Žilinská univerzita v Žiline a v prípade CEIT Biomedical Engineering má 11,76 % podiel 

Technická univerzita v Košiciach. 

 

Obidve firmy kombinujú výskumný potenciál univerzít a obchodný potenciál riešení, ktoré sú 

vyvíjané a komercializované formou spin-off, t.j. formou samostatnej právnickej osoby. 

Obidve stavajú na riešeniach, ktoré boli primárne vyvinuté v univerzitnom prostredí, ale ktoré 

by bez ich ďalšieho vývoja ostali len prototypmi či univerzitnými projektami. Tieto spoločnosti 

http://www.uniza.sk/
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dokázali tieto riešenia ďalej vyvíjať a dokázali ich obchodne zhodnotiť, čo je primárny účel spin-

off firiem. 

 

Skúsenosti s budovaním konceptu použiteľné pre budovanie obdobných pracovísk v/pri 

univerzitnom prostredí 

 Budovanie konceptu spin-off firmy vyžaduje silný tím, ktorý predstavuje kombináciu 

výskumníkov s víziou rozvoja a manažérov schopných takýto koncept presadiť 

a vybudovať. 

 Je nutné od začiatku realizovať vývojové riešenia pre konkrétneho zákazníka/ov, vývoj 

riešenia, pre ktoré budeme následne hľadať odberateľa je oveľa zdĺhavejšia cesta. 

 Je dôležité vychovávať mladých perspektívnych výskumníkov, ktorí budú schopní na 

vyvinutých riešeniach robiť ďalší výskum, okrem toho je dobré vychovávať si aj 

vlastných manažérov, ktorí budú schopné riadiť inovačné tímy či celé firmy. 

 Je nereálne predstavovať si, že sa dá vybudovať spin-off firma bez maximálneho 

zanietenia a zainteresovanosti kľúčových inovátorov a majiteľov – to vyžaduje 

množstvo času a energie. 

 Je dôležité poznať potreby priemyslu a budovať kontakty s priemyslom (napr. cez 

vedenie externých doktorandov). 

 Dôležitú sú tiež promotion aktivity a budovanie dlhodobých vzťahov s (kľúčovými) 

zákazníkmi, aktívne vyhľadávanie zákazníkov. 

 A na záver: musí existovať  silná orientácia na business problémy a riešenie týchto 

problémov, v prípade spin-offu nejde o vedecké dišputy. 

 

7.2 Model STU Scientific 

 

Kontakt:  

STU Scientific, s.r.o. 

Pionierska 15  

831 02 Bratislava 

www.stuscientific.sk  

Kontaktná osoba: Ing. Milan Belko, PhD. 

belko@stuscientific.sk 

 

Obchodná spoločnosť STU Scientific, s.r.o., vznikla 1. marca 2008 ako 

špecializované  pracovisko Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Založená bola podľa 

Obchodného zákonníka v platnom znení ako jedinečné pracovisko verejnej vysokej školy 

slúžiace na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a umenia do 

hospodárskej a spoločenskej praxe podľa § 39a ods. 1. písm. b) platného zákona o vysokých 

školách. Právnemu aktu predchádzali súhlasné vyjadrenia Akademického senátu STU a 

Správnej rady STU v novembri a decembri 2007, v zmysle požiadaviek príslušných zákonných 

ustanovení. 

http://www.uniza.sk/
http://www.stuscientific.sk/
mailto:belko@stuscientific.sk
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Poslaním spoločnosti je podporovať ekonomické zhodnocovanie duševného vlastníctva 

Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU), členov jej akademickej obce a jej ďalších 

partnerov v podnikateľskom prostredí. Myslí sa tým najmä zhodnocovanie nových poznatkov, 

know-how, technických riešení vyplývajúcich z výskumu a inej tvorivej činnosti, jedným 

z najnovších spôsobov osvedčených vo svete. 

Vo svojej podstate napomáha v kľúčovej oblasti pre poznatkovú ekonomiku a spoločnosť - 

transferu nových poznatkov do praxe. 

Zámerom je nastaviť vzájomne vyvážené podiely na aktivitách a vlastníctve všetkých 

zúčastnených partnerov tak, aby zabezpečovali dlhodobý a vzájomne výhodný rast pre 

všetkých partnerov, najmä osobnú zainteresovanosť a motiváciu jednotlivcov, dostatočnú 

reprodukciu výskumných a vzdelávacích kapacít univerzity a zaujímavú návratnosť pri 

primeranom riziku pre finančných investorov či záujmy ďalších partnerov. 

 
Úvodná www stránka STU Scientific 

Poskytované služby zo strany STU Scientific: 

 

Poradenské služby 

 Poradenské služby v oblasti prípravy a manažmentu európskych fondov. 

 Poradenské služby v oblasti verejného obstarávania. 

 Poradenské služby v oblasti finančného, ekonomického a účtovného poradenstva, 

vedenie účtovníctva. 

 Poradenské služby v oblasti podnikového poradenstva. 

 Poradenské služby v oblasti zavádzania informačno-komunikačných technológií. 

http://www.uniza.sk/
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Organizačné služby 

 Organizácia seminárov a kurzov.  

  

Vydávanie časopisu transfer 

 

STU Scientific ale svojim poslaním nie je klasická spin-off firma. Je to dcérska spoločnosť, ktorá 

má za cieľ zakladať a podporovať ďalšie firmy, ktoré svojim zameraním spadajú pod definíciu 

spin-off. 

 

Medzi takéto firmy patria: 

 STUVITAL, s.r.o.: všestranne prispievať ku zlepšeniu situácie v oblasti výživy, zdravia a 

tým i kvality života obyvateľstva SR a to vedecko-výskumnými, vývojovými, 

realizačnými i výchovne-vzdelávacími aktivitami. 

 InnoDriveSTU, s.r.o.: výskum a odborné poradenstvo v oblasti pokročilých metód 

riadenia striedavých servopohonov. Aplikácia moderných metód vzdelávania e-

learningu pre stredné a vysoké školy s technickým zameraním a firmy. 

 IVMA STU, s.r.o.:  výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied, 

informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly, služby súvisiace s počítačovým 

spracovaním údajov.  

 SMME STU, s.r.o. -  výskum, vývoj a poradenstvo v oblasti elektromobility, automobilov 

a ich mechatronických systémov, bezpečnostných systémov. Prenos teoretických 

poznatkov do praxe aplikáciou moderných metód virtuálneho prototypovania, 

modelovania a simulácií.  

 Hydrotechnika STU, s.r.o.: výskum, vývoj, poradenstvo, projektová a inžinierska 

činnosť v oblasti vodných stavieb, vodnej dopravy, vodných ciest a protipovodňovej 

ochrany. Výskum a vývoj softvérových aplikácií pre riadenie hydroenergetických 

systémov a sústav. Terénny a laboratórny výskum v oblasti vodných stavieb.   

 

STUVITAL, s.r.o.: 

Spoločenskou zmluvou dňa 5.11.2009 v zmysle príslušných ustanovení zákona bola založená 

spoločnosť STUVITAL s.r.o. ako prvá na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v 

Bratislave. Spoluúčasť vo firme vo výške 25 % tvorí STU Scientific, s. r. o., ktorá reprezentuje 

komplexný podporný potenciál STU. Uvedená spoločnosť vznikla odčlenením časti kolektívu 

pracovníkov Oddelenia výživy a hodnotenia potravín Ústavu biochémie, výživy a ochrany 

zdravia FCHPT. Jej členmi sú pedagogickí, výskumní pracovníci ako aj mladí doktorandi. Jej 

ústredným cieľom je komerčné zužitkovanie akademického potenciálu v oblasti výživy a 

ochrany zdravia nielen v rámci fakulty, ale aj v spolupráci s inými vedeckými inštitúciami (SAV, 

VÚP, Výskumný ústav rastlinnej výroby v Piešťanoch a iné) ako aj podnikovou sférou, hlavne s 

firmou ADIVIT, s.r.o. z Nitry. Založenie spoločnosti typu "spin–off " má za cieľ zlepšiť ich 

http://www.uniza.sk/
http://www.stuscientific.sk/seminare/listSeminars/category:1
http://www.stuscientific.sk/content/stu-vital-s-r-o
http://www.stuscientific.sk/content/innodrivestu-s-r-o
http://www.stuscientific.sk/content/ivma-stu-s-r-o
http://www.stuscientific.sk/content/smme-stu-s-r-o
http://www.stuscientific.sk/content/hydrotechnika-stu-s-r-o
http://www.stuscientific.sk/content/stu-vital-s-r-o
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prepojenosť a koordináciu činnosti, synergizovať výsledné efekty aktivít jednotlivých 

subjektov a zvýšiť razanciu ich výkonov. 

  

Skúsenosti s budovaním konceptu použiteľné pre budovanie obdobných pracovísk v/pri 

univerzitnom prostredí 

 Je to 100 % dcéra STU na podporu technologického transferu a transferu poznatkov do 

hospodárskej praxe. Je to facilitačná, mentorská a poradenská firma. Má 3-4 

zamestnancov a najíma si ďalších podľa potreby (na krátkodobé úväzky). V rozbehu 

dostala finančné zdroje od STU vo forme základného imania 105 000 EUR. Teraz je 

úplne sebestačná.  

 STU Scientific podporuje vznik spin-off firiem, ktoré následne zakladá – zabezpečuje 

vytváranie dobrej klímy pre ich vznik na STU, pomáha im s biznis modelom, pomáha 

im prezentovať sa a zháňať klientov, pomáha im s financovaním (napr. vedenie 

účtovníctva).  

 Firmy založené zo strany STU Scientic: väčšinou ide o malé firmy (3-5 zamestnancov a 

obrat do 100 000 EUR). Zamestnanci majú úväzok tak na STU ako i vo firme (na plný 

úväzok vo firmách sú 1-2 zamestnanci). Samotné fungovanie firiem je také, že časť 

zákaziek realizuje samostatne a na niektoré si najímajú zamestnancov na katedrách 

(resp. samotné katedry).  

 STU Scientific je servisná firma, ktorá sa nemôže uchádzač o granty z EÚ, lebo je vlastne 

veľká firma (keďže 100 % zakladateľ je STU a tá má viac ako 1000 zamestnancov). Ale 

samotné firmy sa už môžu uchádzať o granty. 

 Silnou stránkou STU Scientific je, že pripravuje rozvojové projekty STU (najmä projekty 

štrukturálnych fondov), tiež a realizuje verejné obstarávanie pre pracoviská STU ako i 

pre iných klientov. Pre STU za priateľskú cenu, pre ostatných za komerčnú úplatu.  

 Model je založený na tom, že pre klientov z priemyselného prostredia je efektívnejšie 

ako i dôveryhodnejšie spolupracovať so subjektom súkromného práva ako s veľkou 

univerzitou, kde majú obavy z prístupu k realizácii výskumných a iných zákaziek, 

nakoľko univerzity sú známe svojim menej promptným prístupom k riešeniu problém 

priemyselnej praxe. 

 

7.3 Model SAFTRA 

 

Kontakt:  

SAFTRA, s.r.o. 

Šrobárova 2/1014  

041 0 Košice 

www.upjs.sk  

Kontaktná osoba: RNDr. Peter Štefányi, PhD. 

peter.stefanyi@upjs.sk 

 

http://www.uniza.sk/
http://www.upjs.sk/
mailto:peter.stefanyi@upjs.sk
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Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) založila v novembri 2013 dcérsku spoločnosť 

SAFTRA, s. r. o. so 100% majetkovou účasťou UPJŠ s cieľom umožniť realizáciu inovácii a 

nápadov do praxe, ktoré následne môžu prerásť do vzniku spin-off spoločností. 

Založená bola podľa Obchodného zákonníka v platnom znení ako komerčný subjekt: 

s.r.o. Právnemu aktu predchádzali súhlasné vyjadrenia Akademického senátu UPJŠ a Správnej 

rady UPJŠ v zmysle požiadaviek príslušných zákonných ustanovení. 

Dcérska spoločnosť SAFTRA, s.r.o. sa následne stane  jedinečným pracoviskom verejnej 

vysokej školy slúžiacim na zabezpečenie prenosu výsledkov vysokoškolskej vedy, techniky a 

umenia do hospodárskej a spoločenskej praxe podľa § 39a ods. 1. písm. b) platného zákona o 

vysokých školách. 
  

Skúsenosti s budovaním konceptu použiteľné pre budovanie obdobných pracovísk v/pri 

univerzitnom prostredí 

 Ide o veľmi podobný formát ako má STU Scientific, pričom spoločnosť bola založená 

len v roku 2013 a v súčasnosti sa zakladá prvá dcérska spoločnosť - spin off v pomere: 

75% výskumníci a  25% SAFTRA  

 Vedenie UPJŠ odsúhlasilo princípy fungovania dcérskej firmy na pôde UPJŠ a tieto 

princípy si následne osvojili aj štatutárne orgány SAFTRA, s.r.o. 

 Jej obchodný, manažérsky model sa v súčasnej dobe dolaďuje pre účely akcelerácie 

výsledkov výskumu a vývoja na UPJŠ.  

 

7.4 Model SIMCON, s.r.o. 

 

Kontakt:  

SIMCON, s.r.o. 

Nám. Ľ Fullu 15/105 

010 08 Žilina 

www.simcon.sk  

Kontaktná osoba: doc. Ing. Norbert Adamko, PhD. 

norbert.adamko@fri.uniza.sk  

 

Táto spoločnosť vznikla v roku 1997 a jej primárnym zameraním je poskytovanie 

konzultačných služieb a realizácia vývoja simulačných a optimalizačných softvérových 

nástrojov pre racionalizáciu prevádzky dopravných logistických systémov. Simcon zamestnáva 

špičkových odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami v doprave, počítačovej simulácii, vývoji 

informačných systémov, operačnej analýze, logistike i počítačovej grafike. Kľúčoví pracovníci 

spoločnosti sú úzko spätí so Žilinskou univerzitou v Žiline, čo firme Simcon umožňuje spájať 

svoje praktické skúsenosti s výsledkami teoretického výskumu európskej i svetovej úrovne.  

 

Spoločnosť má dve oddelenia:  

 Vývojové oddelenie – vyvíja softvérové produkty a riešenia. 

http://www.uniza.sk/
http://www.simcon.sk/
mailto:norbert.adamko@fri.uniza.sk
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 Projektové oddelenie – rieši konkrétne projekty a požiadavky zákazníkov. 

 

Obidve oddelenia spolu aktívne komunikujú, aby vývojári vedeli , aký je stav implementácie 

projektov u zákazníka a naopak, aby projektové oddelenie malo informácie o stave vývoja 

softvérových produktovo a riešení. 

 

Okrem interných zamestnancov má firma viacerých externých spolupracovníkov, ktorí pôsobia 

v rôznych sektoroch, najmä však na univerzite. Z hľadiska obratu, ale i počtu zamestnancov 

ide o menší až stredne veľký spin-off.  

 

 
www stránka SIMCON 

 

Skúsenosti s budovaním konceptu použiteľné pre budovanie obdobných pracovísk v/pri 

univerzitnom prostredí 

 Firmu založili traja zamestnanci (výskumníci) Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej 

univerzity. Firma začínala podľa nášho názoru podľa ideálneho modelu vzniku a rozvoja 

spin-off: Fakulta riadenia a informatiky ŽU dostala požiadavku na realizáciu projektu 

simulácie zriaďovacej stanice od zákazníka. Túto zákazku zrealizoval tím skúsených 

vysokoškolských výskumníkov a ambicióznych študentov. Títo študenti sa neskôr stali 

spolupracovníkmi a neskôr i spolumajiteľmi vznikajúcej spoločnosti SIMCON.  

 Firma aktívne využíva synergiu medzi univerzitným a podnikateľským prostredím, 

pričom poskytuje služby aj pre pracoviská Žilinskej univerzity. 

 Firma pôsobí v komerčnej sfére, ale mnohí jej externí zamestnanci pôsobia stále na 

univerzite, čo ju istým spôsobom brzdí pri intenzívnejšom rozvoji. Na druhej strane, 

keďže niektorí jej spolupracovníci i majitelia stále pôsobia na univerzite ako 

pedagógovia a výskumníci, snažia sa získané poznatky pretaviť aj do pedagogického 

http://www.uniza.sk/
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a výskumného procesu, čo pomáha pri skvalitňovaní procesu aplikovaného vývoja 

i výučby na fakulte. 

 

7.5 Model CleverTech, s. r. o. 
 

Kontakt:  

CleverTech, s.r.o. 

Korunní 588/4 

120 00 Praha 

www.clevertech.cz  

Kontaktná osoba: doc. Ing. Karel Hána 

karel.hana@clevertech.cz 

 
CleverTech je dynamická moderná spoločnosť, spojujúca výskumný a inovatívny potenciál 

univerzitného prostredia s profesionálnou komerčnou realizáciou. Spoločnosť je spin-off 

firmou Fakulty biomedicínskeho inžinierstva Českého vysokého učenia technického v Prahe 

a 1. lekárskej fakulty Karlovej univerzity. Potenciál firmy je orientovaný na projekty spojujúce 

oblasť techniky, medicíny a zdravotných a sociálnych služieb, hlavne v oblasti  realizácie 

mobilných dohľadových a asistenčných riešení. Od roku 2005 prináša množstvo rôznych 

aplikácii vlastného unikátneho modulárneho systému, ide o produkty mobilných systémov 

súložiacich k snímaniu, prenosu a spracovaniu biologických dát z človeka, ich napojenia na 

dohľadovú asistenciu a podporu realizácie spätnej väzby. 

 

Mnohé z ich súčasných projektov majú korene v úspešnej spolupráci na výskumných a 

vývojových projektoch vychádzajúcich z univerzitného prostredia. Spoločnosť stále využíva 

potenciál na spoluprácu s univerzitným prostredím, hlavne v oblasti náročných úloh  

biomedicínskeho inžinierstva.  

 

http://www.uniza.sk/
http://www.clevertech.cz/
mailto:karel.hana@clevertech.cz
http://www.clevertech.cz/cz/spin-off.html
http://www.fbmi.cvut.cz/
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www stránka CleverTech 

 

Skúsenosti s budovaním konceptu použiteľné pre budovanie obdobných pracovísk v/pri 

univerzitnom prostredí 

 Spoločnosť CleverTech je veľmi otvorená k spolupráci so študentmi a tiež výskumníkmi. 

V ich projektoch nachádzajú aktívne uplatnenie študenti technických i zdravotníckych 

odborov. Forma spolupráce: podpora študentských projektov, tímových projektov, 

bakalárskych, diplomových prác i dizertačných prác.  

 Ako väčšina podobných spin-off firiem, aj oni mnohé zo svojich komerčných projektov 

realizujú alebo ďalej rozvíjajú na základe predchádzajúcej spolupráce s univerzitným 

prostredím. 

 
 

http://www.uniza.sk/

