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       Úvod 
 

  
Výročná správa o hospodárení fakulty za rok 2014 je spracovaná v súlade 

s metodickým usmernením Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR. Zahŕňa všetky 
oblasti hospodárenia fakulty, 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 
financií s charakterom dotácií, resp. o použití vlastných finančných zdrojov fakulty. Sú nimi 
najmä prostriedky na projekty a poplatky súvisiace so štúdiom na fakulte. Samostatnou 
oblasťou hospodárenia je podnikateľská činnosť fakulty. 

 
Fakulta v priebehu celého roku 2014 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 2014 dosiahla kladný hospodársky výsledok za hlavnú a podnikateľskú 
činnosť v celkovej výške  40.432,33 €.   

 
Prehľad celkových výnosov a celkových nákladov  fakulty za rok 2014 obsahujú 

tabuľky č. 3 a č. 5 tejto správy. Tabuľky č. 24a, 24b a č. 25 obsahujú súvahu fakulty 
k 31.12.2014 a jej porovnanie so stavom k 31.12.2013. 
 

Hlavným zdrojom výnosov fakulty bola štátna dotácia vo výške 2.092.584,65 eur, 
ktorá v roku 2014 tvorila 88,45 % z celkových výnosov fakulty z hlavnej činnosti. Dotácia zo 
štátneho rozpočtu a ďalšie získané financie s charakterom dotácie boli na FSEV UK použité 
na financovanie týchto programov: 
 

� 077 11 – poskytovanie vysokoškolského vzdelania a zabezpečenie prevádzky VŠ 
� 077 12 01  – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, 
� 077 12 02 – úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi 
� 077 15 01 – sociálne štipendium 
� 077 15 02 – motivačné štipendium 
� 06K11 - osobitné zmluvy na riešenie projektov výskumu a vývoja (APVV, DO7RO)  
� 0210203 – zabezpečenie mobility  v súlade s medzinárodnými zmluvnými 

dokumentami – vládne stáže  
� 05T0802 - zabezpečenie mobility  v súlade s medzinárodnými zmluvami vrátane 

štipendií pre zahraničných štipendistov 
 
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostrednáctvom rozpočtu MŠVVaŠ v členení 
podľa programovej štruktúry sú obsahom tabuľky č. 1. Príjmy dotačného charakteru z iných 
kapitol štátneho rozpočtu sú obsahom tabuľky č. 2. Ostatné príjmy z dotácií z kapitoly 
MŠVVaŠ SR, poskytnuté mimo program 077, sú obsahom tabuľky č. 18. Príjmy 
z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sú obsahom 
tabuľky č. 17. 
 

 
Ďalšími významnými výnosovými položkami z hlavnej činnosti boli výnosy zo 

školného – najmä za predĺženie štandardnej dĺžky štúdia a z prijatých poplatkov spojených so 
štúdiom. Ich analýza je obsahom tabuľky č. 4 
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Najvýznamnejšou nákladovou položkou nákladov na hlavnú činnosť boli mzdové 

náklady a ostatné osobné náklady, ktoré spolu s nákladmi na sociálne a zdravotné poistenie 
predstavovali 65,25  % z celkových nákladov roku 2014 na hlavnú činnosť fakulty. 
Podrobnejšiu analýzu nákladov na mzdy poskytuje tabuľka č. 6. 

 
Ďalšou významnou nákladovou položkou na hlavnú činnosť boli štipendiá interným 

doktorandom. Tabuľka č. 7 poskytuje analýzu nákladov na štipendiá interných doktorandov – 
na miestach, pridelených MŠVVaŠ SR pred rokom 2012 dosiahli výšku 35.400,- €. 
Z programu 0771201 - prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj – náklady na 
interných doktorandov dosiahli výšku 153.279,- €. 

 
Výdavky na sociálne štipendiá podľa § 96 zákona o VŠ sú obsahom tabuľky č. 8, 

výdavky na motivačné štipendiá v zmysle § 96a zákona o VŠ sú obsahom tabuľky č.20. 
 

 Zdroje a výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v rokoch 
2013 – 2014 sú obsahom tabuľky č. 11 a tabuľky č. 12. Fakulta v roku 2014 obstarala 
multifunkčné zariadenie za  2.736,- €. 
 
 Súhrnné informácie o tvorbe, stave a vývoji finančných fondov sú v tabuľke č. 13. 
Prehľad o štruktúre finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12.2014 poskytuje 
tabuľka č.16. 
 

Za účtovné obdobie  hospodárskeho roka  2014 dosiahla  FSEV UK Bratislava 
v hlavnej činnosti kladný hospodársky výsledok v objeme  39.849,39  €.  
  

Podnikateľská činnosť fakulty bola v roku 2014 zameraná na činnosti, ktoré fakulta 
zabezpečuje pre študentov a zamestnancov prostredníctvom externých subjektov a na 
prenájom priestorov. V priebehu účtovného obdobia roku 2014 dosiahla fakulta kladný 
hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti – za platené služby knižnice, prenájom 
priestorov a ostatné činnosti – pred zdanením v objeme  583,04 €. 
 

Fakulta vytvárala v roku 2014 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 11.310,03 €. 
 

Fakulta čerpala v roku 2014 sociálny fond na príspevok na stravovanie zamestnancov 
vo výške 9.621,60 € a na príspevok na kultúrne a športové potreby svojich zamestnancov vo 
výške  766,07 €. Na sociálnu výpomoc počas dlhodobej dočasnej práceneschopnosti nebolo 
v roku 2014 zo sociálneho fondu čerpané. 

 
 

Bratislava, 11. mája 2015                                            
       doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.  

           dekanka  
 
 
 
 


