
Zakladateľská listina
o založení spoločnostis ručením obmedzeným

Zakladateľ:Univerzita Komenského v Bratislave (ďalej len "UK")
Šafárikovo nám. 6
818 06 Bratislava
IČO: OO 397 865
Zastúpená: doc. PhDr. František Gahér, CSc. rektor

v súlade s § 56 a nasl. a § 105 a nasl. zákona č. 51311991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov zakladá spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej len "spoločnost"') za
podmienok uvedených v tejto zakladateľskej listine. Akademický senát Univerzity
Komenského v Bratislave (ďalej len "Akademický senát UK") schválil v súlade s § 9 ods. 1
písm. i) a § 39a zákona č. 13112002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov' na zasadnutí dňa .2010 založenie spoločnosti

UK Veda, s.r.o .. Správna rada UK udelila predchádzajúci písomný súhlas v súlade s § 41 ods.
1 písm. d) dňa Cieľom založenia tejto spoločnosti je vytvoriť podmienky pre
prenos výsledkov vedy, výskumu a vývoja do praxe a podľa konkrétnych potrieb zakladať

spoločnosti spin-off za spoluúčasti zamestnancov jednotlivých fakúlt UK, ktorí sa podieľajú

na výsledkoch vedy, výskumu a vývoja.

I.
Založenie, obchodné meno a sídlo spoločnosti

1. Zakladateľ spoločnosti Univerzita Komenského v Bratislave ako jediný spoločník zakladá
spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným menom: UK Veda, s.r.o..

2. Spoločnosť sa zakladá na dobu neurčitú.

3. Sídlom obchodnej spoločnosti je: Šafárikovo nám. č. 6, 818 06 Bratislava.

4. Určením sídla nie je obmedzené právo spoločnosti na zriaďovanie Jej pobočiek,

prevádzkových jednotiek v tuzemsku i zahraničí.

5. Spoločnosť je právnickou osobou, založenou podľa právnych predpisov Slovenskej
republiky aje oprávnená samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa.

II.
Predmet činnosti spoločnosti

Predmetom činnosti spoločnosti je:

- výskum a experimentálny vývoj v špecifickej oblasti spoločenských a humanitných vied,
interdisciplinárny výskum a prenos získaných poznatkov do praxe,

- výskum a vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny
výskum a vývoj a prenos získaných poznatkov do praxe.



III.
Základné imanie spoločnosti, výška vkladu, správca vkladu

Základné imanie spoločnosti tvorí peňažný vklad zakladateľa vo výške 20.000 eur (slovom:
dvadsaťtisíc eur). Základné imanie bude splatené v plnej výške pred podaním návrhu na zápis
spoločnosti do obchodného registra.

2. Správcom vkladu v zmysle § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka pred zápisom spoločnosti

do obchodného registra je zakladateľ spoločnosti Univerzita Komenského v Bratislave,
Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava, IČO: OO 397 865. Správca vkladu je povinný po vzniku
spoločnosti odovzdať ho bezodkladne spoločnosti.

3. Vlastnícke právo k tomuto vkladu prechádza na spoločnosť dňom jej vzniku.

IV.
Orgány spoločnosti

Orgánmi spoločnosti sú:

1. Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva ako jediný spoločníkzakladateľ.

2. Štatutárny orgán: dvaja konatelia spoločnosti.

3. Dozorná rada.

V.
Valné zhromaždenie

I.Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti.

2. Ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného
zhromaždenia v súlade s § 132 Obchodného zákonníka.

3. Do výlučnej pôsobnosti rozhodovania Valného zhromaždenia patrí:

a) odmietnutie alebo schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene
spoločnostipred vznikom spoločnosti,

b) schval'ovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky, mimoriadnej individuálnej
účtovnej závierky po predchádzajúcom prerokovaní vo vedení UK a schválení Akademickým
senátom UK, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
c) schval'ovanie stanov spoločnosti a ich zmien,
d) rozhodovanie o zmenách a doplnkoch zakladatel'skej listiny,
e) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania ajeho spôsobe a rozhodovanie
o nepeňažnom vklade,
f) rozhodovanie o zrušení, zlúčení alebo rozdelení spoločnosti a o zmene jej právnej
formy a o osobe likvidátora,
g) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konatel'ov a prokuristov spoločnosti,

h) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
i) rozhodovanie o pristúpení nového spoločníka do spoločnosti,

j) schval'ovanie zmluvných prevodov obchodných podielov a ich častí,



l) udel'ovanie súhlasu k nákupu a predaju nehnuteľností ,
m) ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje táto
zakladatel'ská listina.

Valné zhromaždenie si môže kedykol'vek vyhradiť rozhodovanie o veciach, ktoré inak
patria do kompetencie iných orgánov spoločnosti.

VI.
Konateľ

1. Štatutárnym orgánom spoločnosti sú dvaja konatelia, ktorí konajú v mene spoločnosti
navonok voči tretím osobám, súdom, štátnym orgánom.

2. Spoločnosť má pri založení 2 konateľov:

a) Meno, priezvisko: JUDr. Eva Takácsová (ved. právneho odd. RUK)
Bydlisko
Rodné číslo

b)Meno, priezvisko: doc. PhDr. František Gahér, CSc.
Bydlisko
Rodné číslo

3. Konateľ je povinný vykonávať svoju činnosť v rámci a v súlade s ustanoveniami zákonov
SR, tejto zakladateľskej listiny, uzneseniami valného zhromaždenia a rozhodnutiami a
uzneseniami zakladateľa spoločnosti.

4. Konateľ je oprávnený na rozhodovanie o všetkých otázkach obchodného vedenia
spoločnosti okrem tých, ktoré si do svojej pôsobnosti vymedzilo valné zhromaždenie.

5. Konatel'om spoločnosti sa môže stať len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony
a je bezúhonná.

6. Na konatel'a spoločnosti sa vzťahuje zákaz konkurencie podl'a § 136 Obchodného
zákonníka.

7. Na zodpovednosť konatel'a pri výkone jeho pôsobnosti štatutárneho orgánu sa
vzťahuje ustanovenie § 135a Obchodného zákonníka.

VII
Konanie menom spoločnosti

Menom spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú obaja konatelia spoločne.

Podpisovanie menom spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému
obchodnému menu spoločnosti,k menu, priezvisku a funkcii podpisujúci konateľ pripojí svoj
podpis.



VIII.
Dozorná rada

1. Spoločnosť zriad'uje dozornú radu. Členov dozornej rady navrhuje a schval'uje
Akademický senát UK. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Členovia dozornej
rady si na svojom prvom zasadnutí zvolia predsedu dozornej rady.

2. Dozorná rada má piatich členov.

3. Členom dozornej rady nemôže byť konatel' spoločnosti.

4. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie a ustanovenie § B5a sa
použijú primerane.

5. Dozorná rada:
a) dohliada na činnosť konatel'ov, má právo požadovať od konatel'ov informácie a vysvetlenia
o všetkých záležitostiach spoločnosti,

b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam
obsiahnuté údaje,
c) preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú

závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhrady strát a predkladá svoje
vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
d) podáva správy o zistených skutočnostiach valnému zhromaždeniu a Akademickému senátu
UK najmenej raz ročne,

c) dáva predchádzajúci súhlas s predajom majetku spoločnosti v hodnote nad ...... eur

6. Prvými členmi dozornej rady sú:
1. Meno, priezvisko
Rodné číslo

Bydlisko

2. Meno, priezvisko
Rodné číslo

Bydlisko

3. Meno, priezvisko
Rodné číslo

Bydlisko

4. Meno, priezvisko
Rodné číslo

Bydlisko

5. Meno, priezvisko
Rodné číslo

Bydlisko



..

IX
Rezervný fond

1. Spoločnosť pri svojom vzniku nevytvára rezervný fond.
2. Spoločnosť vytvára rezervný fond z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke
za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí a to vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac
ako 10 % základného imania.
3. Tento fond je spoločnosť povinná každoročne doplňať o sumu vo výške 5 % z čistého zisku
vyčísleného v ročnej účtovej závierke až do výšky 10 % základného imania.
4. O použití rezervného fondu rozhodujú konatelia spoločnosti. Možno ho použiť v rozsahu,
v ktorom sa vytvára povinne, iba na krytie strát spoločnosti.

X.
Zrušenie a zánik spoločnosti

Zrušenie, zánik spoločnosti sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka. K
zrušeniu spoločnosti môže dôjsť s likvidáciou alebo bez likvidácie. Spoločnosť zaniká ku dňu

výmazu z obchodného registra. Ak sa spoločnosť zrušuje s likvidáciou, po vykonanej
likvidácii a uhradení všetkých záväzkov spoločnosti sa zostávajúci majetok vydá
spoločníkovi.

XI.
Predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti

Predpokladané náklady v súvislosti so založením a vznikom spoločnosti sa určili na
sumu vo výške ......... eur a zahŕňajú náklady na vydanie živnostenského oprávnenia, náklady
na výpisy z registra trestov konatel'a, na podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného
registra. Všetky náklady súvisiace so založením spoločnosti, ktoré uhradil spoločník do
vzniku spoločnosti, nesie spoločnosť ako náklady v prvom obchodnom roku.

XII.
Výhody osobám podiel'ajúcim sa na založení spoločnosti

V súvislosti so založením spoločnosti neboli a nie sú osobám podiel'ajúcim sa na
založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej
činnosť poskytnuté žiadne výhody.

XIII.
Záverečné ustanovenia



Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zakladatel'skej listiny sa riadia vo veciach neupravených
touto listinou všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

V , dňa .

Zakladateľ spoločnosti


