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Návrh uznesenia:  
AS FSEV UK v súlade s §27, ods. 1 písm. g) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov SCHVAĽUJE Výročnú 
správu o hospodárení FSEV UK za rok 2020.  
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Výročná správa o hospodárení Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej „FSEV UK“) za rok 2020 je spracovaná v súlade 

s metodickým usmernením Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. Zahŕňa všetky 

oblasti hospodárenia, t. j. oblasť akreditovaných študijných programov vo všetkých stupňoch 

vzdelávania, oblasť vedeckovýskumnej činnosti, oblasť rozvoja a oblasť sociálnej podpory 

študentov. Dáva prehľad o použití dotácie zo štátneho rozpočtu, ako aj ďalších financiách 

s charakterom dotácií, resp. o použití vlastných finančných zdrojov. Výročná správa obsahuje 

analýzu výnosov a nákladov, resp. príjmov a výdavkov s vyčlenením výnosov a nákladov 

z podnikateľskej činnosti, ktorá je samostatnou oblasťou hospodárenia. 

 

FSEV UK v priebehu celého roku 2020 dôsledne dodržiavala zákon č. 502/2001 Z.z. 

v znení neskorších predpisov “O finančnej kontrole a vnútornom audite“ - uskutočňovala 

kontrolu oprávnenosti, efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a účinnosti všetkých príjmov 

a výdavkov.  

Za rok 2020 FSEV UK dosiahla za hlavnú a podnikateľskú činnosť kladný 

hospodársky výsledok pred zdanením v celkovej výške  91 860,17 € pričom výnosy boli vo 

výške 3 210 671,43 EUR a náklady boli vo výške 3 118 811,26 Eur.  

 

Podnikateľská činnosť FSEV UK bola v roku 2020 zameraná na tie činnosti, ktoré 

fakulta pre študentov a zamestnancov zabezpečuje, ale sama neposkytuje. 

 

 Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť 

Výnosy 3 198 399,98 Eur 12 271,45 Eur 

Náklady 3 111 959,27 Eur 6 851,99 Eur 

Výsledok hospodárenia  86 440,71 Eur 5 419,46 Eur 

 
 

Prehľad celkových výnosov a celkových nákladov FSEV UK za rok 2020 obsahujú 

tabuľky č. 3 (Výnosy) a č. 5 (Analýza nákladov). 

 

Hlavným zdrojom výnosov bola štátna dotácia vo výške 2 979 390,53 Eur, ktorá 

v roku 2020 tvorila 93,15 % z celkových výnosov z hlavnej činnosti. Rozpis dotácie zo 

štátneho rozpočtu jednotlivým zložkám fakulty bol prerokovaný v Akademickom senáte 
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FSEV UK. Dotácia zo štátneho rozpočtu a ďalšie získané financie s charakterom dotácie boli 

na FSEV UK použité na financovanie týchto programov: 

 
 

Ø 077 11 – poskytovanie vysokoškolského vzdelania a zabezpečenie prevádzky VŠ, 

Ø 077 12 01  – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, 

Ø 077 12 02 – úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi, 

Ø 077 15 01 – sociálne štipendium, 

Ø 077 15 02 – motivačné štipendium, 

Ø 06K11 - osobitné zmluvy na riešenie projektov výskumu a vývoja (APVV),  

Ø 0210203 – zabezpečenie mobility  v súlade s medzinárodnými zmluvnými 

dokumentami – vládne stáže, 

Ø 05T0802 - zabezpečenie mobility  v súlade s medzinárodnými zmluvami vrátane 

štipendií pre zahraničných štipendistov, 

 
 
Medzi príjmy FSEV UK majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly 

MŠVVaŠ SR  patria aj dotácie: 

 

Ø Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠVVaŠ SR – FSEV UK je 

spoluriešiteľom projektov APVV:  

- APVV-16-0567 – Projekt IDENTITA.SK – hlavný riešiteľ STU Bratislava, 

- APVV-18-0218 – Projekt Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte 

medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR – hlavný riešiteľ 

Sociologický ústav SAV 

Ø Dotácie z ropočtov obcí a z rozpočtov vyšších územých celkov: 

- Projekt „Komunitná záhrada“ 

- Projekt „Karlova Ves“ 

Ø Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie: 

- Projekt „Pracademics-SaPP-2018-01“ – Západoslovenská distribučná 

Ø Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie: 

- Projekt „The geography of philosophy: an interdisciplinary cross-cultural 

exploration of universality and diversity in fundamental philosophical“ – 

Univerzita Pittsburgh 
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- Projekt EADI – Europaen Association of Development Research and Training 

Institutes  

 

Podrobnejší prehľad príjmov FSEV UK poskytujú tabuľka č. 1 (Príjmy z dotácií zo štátneho 

rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ), tabuľka č. 2 (Príjmy majúce charakter 

dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR okrem prostriedkov EÚ)  a tabuľka 

č. 18 (Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo 

programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ). 

 

Významnými výnosovými položkami z hlavnej činnosti boli výnosy zo školného 

a výnosy z poplatkov spojených so štúdium. Výnosy zo školného v roku 2020 boli vo výške 

68 310,04 Eur, z ktorých najvyššiu časť tvorili výnosy za prekročenie štandardnej dĺžky 

štúdia v dennej forme (PŠDŠ). Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom v roku 2020 boli vo 

výške 53 263,70 Eur, z ktorých najvyššiu časť tvorili výnosy za prijímacie konanie. 

 

Výnosy zo školného – PŠDŠ 35 294,74 Eur 

Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom – prijímacie konanie 38 240,00 Eur 

 

Prehľad o výnosoch FSEV UK zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom poskytuje 

tabuľka č. 4. 

 

Najvýznamnejšou nákladovou položkou nákladov na  hlavnú činnosť boli mzdové 

náklady a ostatné osobné náklady, ktoré spolu s nákladmi na sociálne a zdravotné poistenie 

predstavovali 71,11 % z celkových nákladov roku 2020 na hlavnú činnosť fakulty.  

 

Mzdové náklady a ostatné osobné náklady hlavná činnosť 1 641 867,00 Eur 

Zákonné sociálne poistenie hlavná činnosť 562 119,04 Eur 

Ostatné sociálne poistenie hlavná činnosť 8 799,50 Eur 
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Náklady na mzdy poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu boli vo výške 

1 449 078,77 Eur.  

Podrobnejšiu analýzu miezd FSEV UK poskytuje tabuľka č. 6 (Zamestnanci a náklady na 

mzdy) a tabuľka č. 6a (Zamestnanci a náklady na mzdy – len ženy a výpočet priemerného 

platu mužov). 

 

Ďalšiu významnú nákladovú položku predstavujú náklady na štipendiá doktorandov 

v dennej forme štúdia. Z programu 0771201 prevádzka a rozvoj infraštrúktúry pre výskum 

a vývoj dosiahli náklady na doktorandov výšku 271 918,50 EUR. 

Viac informácií o nákladoch na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia poskytuje 

tabuľka č. 7. 

Okrem štipendií interných doktorandov v dennej forme štúdia FSEV UK vypláca štipendiá 

z vlastných zdrojov. Štipendiá z vlastných zdrojov boli v roku 2020 vyplatené v celkovej 

výške 12 053,29 Eur. 

Analýzu štipendií vyplatených z vlastných zdrojov podľa § 97 obsahuje tabuľka č. 19 

 

FSEV UK vytvárala v roku 2020 sociálny fond v zmysle § 3 ods. 1, písm. a) zákona NR SR č. 

152/94 Z.z. O sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a Smernice na tvorbu a použitie  

SF pre zamestnancov FSEV UK v Bratislave vo výške 1,25 % zo súhrnu hrubých miezd, čo 

predstavovalo sumu 16 971,60 Eur.   

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, 14.05.2021    doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá , PhD.                                             

        dekanka fakulty 
 


