UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ
ZA ROK 2017

Bratislava máj 2018

OBSAH

1. Úvod (zhodnotenie základných údajov) ............................................................... 3
2. Ročná účtovná závierka ..................................................................................... 8
2.1

Súvaha .......................................................................................................... 9

2.2

Výkaz ziskov a strát ...................................................................................11

2.2.1 Sumár údajov za celú UK ..........................................................................11
2.2.2 Za oblasť sociálnej podpory študentov ......................................................12
2.3

Poznámky .................................................................................................. 12

2.4

Rozbor výsledku hospodárenia...................................................................12

3. Analýza výnosov a nákladov ............................................................................ 12
3.1 Analýza príjmov resp. výnosov ................................................................... 12
3.2 Analýza výdavkov resp. nákladov ................................................................ 14
4. Vývoj fondov ..................................................................................................... 17
4.1 Fond reprodukcie .......................................................................................... 18
4.2 Štipendijný fond ............................................................................................ 18
4.3 Rezervný fond a ostatné fondy ..................................................................... 18
4.4 Sociálny fond ................................................................................................ 18
5. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom ........................................... 18
6. Záver .................................................................................................................. 19
Príloha č. 1 Hospodársky výsledok za rok 2017 a návrh na rozdelenie zisku
Príloha č. 2 Účtovná závierka
Príloha č. 3 Poznámky
Tabuľkové prílohy:
Výkaz ziskov a strát za rok 2017 bez oblasti sociálnej podpory študentov
Výkaz ziskov a strát za rok 2017 za oblasť sociálnej podpory študentov
Tabuľky 1 - 23

2

1. Úvod
Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len
„UK“) za rok 2017 je súhrnným materiálom fakúlt a súčastí UK spracovaným v súlade
s vydanou Smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„MŠVVaŠ SR“) č. 46/2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej
správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy a
Osnovou Výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2017
a zoznamom tabuliek.
Základ výročnej správy o hospodárení tvorí analýza údajov z účtovných výkazov
ročnej účtovnej závierky za rok 2017. Predmetom nasledujúcich častí výročnej správy
je zhodnotenie činnosti UK, a to v oblasti akreditovaných študijných programov, oblasti
výskumnej a vývojovej činnosti, oblasti rozvoja a sociálnej podpory študentov, rozbor
výsledku hospodárenia a prehľad o nakladaní s finančnými prostriedkami poskytnutými
formou dotácie zo štátneho rozpočtu, ostatnými zdrojmi s charakterom dotácií
a z vlastných zdrojov.
Financovanie hlavnej nezdaňovanej činnosti UK bolo garantované zostaveným
rozpočtom výnosov a nákladov na rok 2017, ktorý bol schválený v decíznych orgánoch
UK. Výnosy za hlavnú nezdaňovanú činnosť boli plánované vo výške 167 066 200 eur
a náklady vo výške 163 172 800 eur. UK hospodárila v priebehu účtovného obdobia
v intenciách schváleného rozpočtu, ktorý bol priebežne upravovaný a dosiahol
v skutočnosti sumu vo výnosoch z hlavnej nezdaňovanej činnosti 167 868 429,57 eur
a v nákladoch na hlavnú nezdaňovanú činnosť sumu 164 694 740,79 eur. V kategórii
výnosov sa významnou časťou podieľali najmä výnosy z účelových dotácií na
akreditované študijné programy, na projekty výskumnej, vývojovej alebo umeleckej
činnosti, na projekty v oblasti rozvoja UK, na sociálnu podporu študentov. Súčasťou
rozpočtu UK boli aj iné výnosy v súlade s §16 ods. 3 písm. b) až h) zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o VŠ“).
Celkom mala UK v roku 2017 príjmy z dotácií v čiastke 115 183 666,53 eur.
Tieto príjmy pozostávali z bežnej dotácie vo výške 112 946 959,53 eur a z kapitálovej
dotácie v čiastke 2 236 707 eur.
Bežná dotácia bola poskytnutá v členení :
 program 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov
vysokých škôl v sume 105 162 489,18 eur,
 program 06K – Národný program rozvoja vedy a techniky v sume 5 815 850,09 eur,
 program 05T08 – Oficiálna rozvojová pomoc MŠVVaŠ SR v sume 897 260 eur,
 program 0210203 - Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania
v sume 598 552,26 eur,
 dotácia z Ministerstva kultúry SR v sume 10 582 eur,
 dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR v sume 445 353 eur,
 dotácia z Ministerstva spravodlivosti v sume 12 888 eur,
 ostatné dotácie v sume 3 985 eur.
Ostatné príjmy s charakterom dotácie boli v sume 897 524,85 eur.
V rámci bežnej dotácie boli poskytnuté finančné prostriedky na transfer pre
zdravotnícke zariadenia v objeme 3 742 412 eur.
Kapitálová dotácia bola poskytnutá v členení:
 program 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov
vysokých škôl v sume 2 044 207 eur,
 program 06K – Národný program rozvoja vedy a techniky v sume 142 500 eur
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 z Ministerstva zdravotníctva SR v sume 50 000 eur.
Na zabezpečenie hlavnej nezdaňovanej činnosti bola UK v zmysle Zmluvy
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na
rok 2017 (ďalej len „dotačná zmluva“) poskytnutá dotácia na programe 077 vo výške
98 665 152 eur. V priebehu roka bola upravovaná 12 dodatkami na výšku
107 206 696,18 eur.
Úpravy bežnej dotácie v programe 077 v priebehu roka 2017 predstavovali oproti
schválenej dotačnej zmluve spolu čiastku 6 557 604,18 eur, celkom bola dotácia na
bežné výdavky v čiastke 105 162 489,18 eur.
Kapitálová dotácia bola oproti schválenej dotačnej zmluve upravená dodatkami č. 2, 7,
8 a 10 o sumu 1 983 940 eur, celkom bola dotácia na kapitálové výdavky v čiastke
2 044 207 eur.
UK v roku 2017 dosiahla kladný výsledok hospodárenia, ktorého hodnota pred
zdanením bola vo výške 3 542 248,57 eur. Daň z príjmov právnických osôb bola
odvedená v sume 73 255,21 eur, pričom daň z príjmov právnických osôb bola vo výške
68 635,27 eur a daň vyberaná zrážkou vo výške 4 619,94 eur. Výsledok hospodárenia
po zdanení bol vo výške 3 468 993,36 eur, z toho v hlavnej nezdaňovanej činnosti
predstavoval sumu 3 173 688,78 eur a v zdaňovanej činnosti sumu 295 304,58 eur.
Výnosy UK v roku 2017 spolu predstavovali čiastku 175 899 879,53 eur, čo je
oproti roku 2016 nárast o 1 550 873,14 eur. V hlavnej nezdaňovanej činnosti
predstavovali výnosy sumu 167 868 429,57 eur.
V štruktúre výnosov z hlavnej nezdaňovanej činnosti má dominantné postavenie
príjem z dotácií vo výške 124 193 402,84 eur, čo je 73,98 %. Zákonné poplatky vo
výške 22 935 010,58 eur predstavovali výnosy zo školného a ich podiel na výnosoch
z hlavnej nezdaňovanej činnosti bol 13,66 %. Iné ostatné výnosy boli zastúpené
podielom 4,71 %, tržby z predaja služieb 6,79 % podielom a ostatné výnosové položky
podielom 0,86 %.
Výnosy zo zdaňovanej činnosti UK predstavovali spolu čiastku
8 031 449,96 eur, čo je oproti roku 2016 nárast o 524 546,66 eur.
Náklady UK v roku
2017
spolu po zdanení predstavovali čiastku
172 430 886,17 eur, čo je oproti roku 2016 o 8 040 914,57 eur viac. Náklady na hlavnú
nezdaňovanú činnosť boli v sume 164 694 740,79 eur.
Najvyšší podiel v štruktúre nákladov na hlavnú nezdaňovanú činnosť tvorili
mzdové náklady, zákonné sociálne poistenie, iné ostatné náklady, ostatné služby,
spotreba materiálu, odpisy NM a HM a spotreba energie. Najvyšší pokles v porovnaní
s rokom 2016 bol zaznamenaný v položke odpisy NM a HM o 1 142 768,66 eur, ďalej
v spotrebe materiálu o 638 419,21 eur, znížila sa tvorba fondov o 688 771,51 eur
a výrazne poklesli poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám o 824 240,94 eur.
Dôvod poklesu v tejto položke je v tom, že v roku 2016 mala UK poskytnuté finančné
prostriedky na projekty, v ktorých bol vysoký podiel určený spoluriešiteľom. Taktiež sa
znížili aj náklady na cestovné o 119 468,63 eur a zmluvné pokuty a penále, kde bol
zaznamenaný pokles o 40 011,88 eur.
Náklady na zdaňovanú činnosť predstavovali čiastku 7 662 890,17 eur, zisk po
zdanení zo zdaňovanej činnosti bol v sume 295 304,58 eur.

Mzdová politika
Podiel nákladov na mzdy v hlavnej nezdaňovanej činnosti v roku 2017 dosiahol
výšku 41,1 % (zvýšenie oproti roku 2016 o 0,4 %), v absolútnej výške vzrástli náklady
na mzdy o 3 680 080 eur.
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V roku 2017 boli UK osobitne nevýkonovo pridelené neúčelové finančné
prostriedky v celkovom objeme 2 049 827 eur (vrátane odvodov do poistných fondov)
na zabezpečenie zvýšenia platových taríf zamestnancov v dvoch dodatkoch k dotačnej
zmluve, z toho:
 Dodatok č. 1
podľa NV SR č. 366/2016 Z. z., ktorým boli zvýšené stupnice platových taríf
o 4,0 % s účinnosťou od 1. 1. 2017 pre všetkých nepedagogických
zamestnancov,
vedecko-výskumných
zamestnancov
a zamestnancov
študentských domovov a jedální:
1 067 752 eur - spolu na osobné výdavky zamestnancov
z toho:
789 757 eur na mzdy
277 995 eur na poistné a odvody do poistných fondov,
 Dodatok č. 9
podľa zákona č. 202/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 366/2016
Z. z., ktorým boli zvýšené stupnice platových taríf o 6,0 % s účinnosťou od
1. 9. 2017 osobitne len pre vysokoškolských učiteľov:
778 827 eur - spolu na osobné výdavky zamestnancov
z toho:
576 056 eur na mzdy
202 771 eur na poistné a odvody do poistných fondov,
- na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej
službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré
uzatvorili zástupcovia vlády, zamestnávateľov a odborov 1. 12. 2016 na
zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov na úrovni 2 % ich priznaných
funkčných platov v termíne od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 s výnimkou
vysokoškolských učiteľov. Uvedené zvýšenie platov bolo vyplatené formou
odmeny za uvedené obdobie vo výške:
203 248 eur - spolu na osobné výdavky zamestnancov
z toho:
150 331 eur na mzdy
52 917 eur na poistné a odvody do poistných fondov.
Výška dotácie na mzdy vrátane poskytnutých prostriedkov na valorizáciu miezd
v dvoch etapách a vysoký objem nedotačných zdrojov ovplyvnili nárast mzdových
nákladov v absolútnej výške, ako aj nárast priemerných platov oproti roku 2016.
S valorizáciou platov zamestnancov súvisí aj zvýšenie podielu zákonného
sociálneho poistenia odvádzaného zamestnávateľom zo 14,1 % na 14,4 % v hlavnej
činnosti, ktoré sa oproti roku 2016 zvýšilo celkom o 1 715 145 eur (údaje z tabuľky
T5 - Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2016 a 2017, ktorá je prílohou k tejto
správe).
Podiel ostatných osobných nákladov v hlavnej nezdaňovanej činnosti oproti roku
2016 poklesol na 1,1 %, v absolútnej výške to predstavovalo zníženie o 161 501 eur.
Táto skutočnosť súvisí s povinnosťou odvádzať z príjmu za prácu na dohodu rovnaké
odvody na poistné do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, ako za
zamestnancov v pracovnom pomere, ako aj zo sprísnenia kritérií posudzovania závislej
práce, ktorá sa má vykonávať len výnimočne na dohodu.
Vzdelávacie, vedecko-výskumné, rozvojové, hospodársko-správne, prevádzkové
a ďalšie s nimi súvisiace činnosti zabezpečovalo v roku 2017 na UK spolu 3 750,2
zamestnancov v priemernom prepočítanom počte, ktorých mzdy boli financované
výlučne z dotačných prostriedkov MŠVVaŠ SR, poskytnutých na základe dotačnej
zmluvy a jej dodatkov. Ich počet sa oproti roku 2016 zvýšil o 24,4 zamestnancov, avšak
predstavuje len 84,7 % z celkového počtu 4 426,6 všetkých zamestnancov UK.
Priemerný plat zamestnancov financovaných len z dotačných zdrojov dosiahol výšku
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1 201,16 eur, čo je zvýšenie oproti roku 2016 o 70,30 eur. Z toho bolo 1 863,6
vysokoškolských učiteľov s priemerným platom 1 458,90 eur, ktorý sa medziročne
zvýšil o 86,72 eur, a 350,9 zamestnancov vedy a výskumu s priemerným platom
1 230,50 eur, ktorý sa medziročne zvýšil o 55,70 eur.
Dôvodom rozdielu v počte zamestnancov, ktorých mzda bola financovaná iba
z prostriedkov štátnej dotácie oproti celkovému počtu zamestnancov (rozdiel 590 bez
započítania zamestnancov študentských jedální, Univerzitnej lekárne a Fakultnej
lekárne, ktorých mzda je financovaná výlučne z nedotačných zdrojov), bola
nepostačujúca výška finančných prostriedkov z dotačných zdrojov, ktorá vyplýva
z uplatnenia výkonových parametrov v súlade s platnou metodikou použitou pri rozpise
dotácií zo štátneho rozpočtu na fakulty a súčasti UK, a ktorá každoročne nepokrýva
v plnej miere objem mzdových prostriedkov potrebných na kalendárny rok.
Komplexný prehľad o počte zamestnancov UK a dosiahnutom priemernom plate
je v nasledujúcich dvoch tabuľkách, ktoré zohľadňujú vysoký podiel zamestnancov,
u ktorých je uplatňované viaczdrojové financovanie nákladov na ich mzdy.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok
zdroj financovania
kategória zamestnancov

Dotačné prostriedky poskytnuté
na základe dotačnej zmluvy
rozdiel
r. 2016
r. 2017

Dotačné + nedotačné
prostriedky
rozdiel
r. 2016
r. 2017

VŠ učitelia vo funkčnom zaradení:
profesor
276,3
docent
457,6
odborný asistent
987,2
asistent
71,3
lektor
57,9
1 850,3
VŠ učitelia spolu
1 322,8
neučitelia spolu

280,2
455,6
995,2
76,1
56,5
1 863,6
1 306,5

3,9
-2,0
8,0
4,8
-1,4
13,3
-16,3

294,1
482,5
1 094,2
85,8
66,0
2 022,6
1 606,0

297,4
479,3
1 105,7
89,9
66,9
2 039,2
1 601,3

3,3
-3,2
11,5
4,1
0,9
16,6
-4,7

zamestnanci VŠ spolu

3 173,1

3 170,1

-3,0

3 628,6

3 640,5

11,9

zamestnanci VVZ

336,8

350,9

14,1

390,4

400,4

10,0

zamestnanci ŠD

215,9

229,2

13,3

298,7

299,7

1,0

UK spolu

3 725,8

3 750,2

24,4

4 317,7

4 340,6

22,9

UK celkom

(vč. zamest. ŠJ, Univerz.lek.,Fakult.lek.)

4 403,3

4 426,6

23,3

Priemerný plat (v EUR)
zdroj financovania
kategória zamestnancov

Dotačné prostriedky poskytnuté
na základe dotačnej zmluvy
rozdiel
r. 2016
r. 2017

Dotačné + nedotačné
prostriedky
rozdiel
r. 2016
r. 2017

VŠ učitelia vo funkčnom zaradení:
profesor
2 043,50
docent
1 577,47
odborný asistent
1 150,05
asistent
865,73
lektor
957,05
1 372,18
VŠ učitelia spolu
849,53
neučitelia spolu

2 189,93
1 659,16
1 226,65
934,71
1 016,52
1 458,90
905,70

146,43
81,69
76,60
68,98
59,47
86,72
56,17

2 381,24
1 789,48
1 281,43
983,63
1 023,32
1 541,47
933,98

2 539,06
1 878,36
1 350,39
1 059,14
1 070,92
1 625,81
982,51

157,82
88,88
68,96
75,51
47,60
84,34
48,53

zamestnanci VŠ spolu

1 154,30

1 230,91

76,61

1 272,59

1 342,86

70,27

zamestnanci VVZ

1 174,80

1 230,50

55,70

1 242,81

1 298,52

55,71

717,99

744,84

26,85

915,52

932,84

17,32

1 130,86

1 201,16

70,30

1 245,20

1 310,46

65,26

zamestnanci ŠD
UK spolu
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UK celkom

(vč. zamest. ŠJ, Univerz.lek.,Fakult.lek.)

1 242,05

1 307,43

65,38

V nasledujúcom prehľade je rozdelenie čerpania miezd za roky 2016 a 2017 podľa
zdroja financovania, vyčíslenie podielu jednotlivých zdrojov ako aj nárastu, resp.
poklesu objemu miezd podľa jednotlivých zdrojov financovania nákladov na mzdy.
Náklady na mzdy podľa zdroja financovania:
zdroje financovania nákladov na mzdy
(bez odvodov do poistných fondov)
dotačné prostriedky MŠVVaŠ SR
poskytnuté
na základe dotačnej zmluvy a jej dodatkov
ostatné prostriedky
z toho:
ostatné zdroje poskytnuté zo štátneho rozpočtu
inými subjektmi ako MŠVVaŠ SR
štrukturálne fondy EÚ
prostriedky ES a iné zo zahraničia poskytnuté
na základe medzinárodných zmlúv
iné nedotačné zdroje získané vlastnou
činnosťou vrátane študentských jedální
podnikateľská činnosť
prostr. Fakultnej lekárne a Univerzitnej lekárne
UK celkom včítane pohotovosti
(zdroj údajov výkaz Škôl MŠVVaŠ SR 2-04)

rok
2016

podiel

EUR

%

rozdiel
oproti
r. 2015
EUR

rok
2017

podiel

EUR

%

rozdiel
oproti
r. 2016
EUR

50 564 701

77,0

4 230 867 54 059 074

77,8

3 494 373

15 070 540

23,0

1 112 413 15 395 392

22,2

324 852

839 514

1,3

154 215

1 016 090

1,5

176 576

425 388

0,7

-1 670 541

268 817

0,4

-156 571

286 198

0,4

100 238

242 262

0,4

-43 936

12 014 549

18,3

2 410 322 12 318 121

17,7

303 572

1 198 742

1,8

144 766

1 248 038

1,8

49 296

306 149

0,5

-26 587

302 064

0,4

-4 085

65 635 241

100,0

5 343 280 69 454 466

100,0

3 819 225

Objem miezd čerpaných v roku 2017 z prostriedkov poskytnutých z MŠVVaŠ SR
vrátane valorizácie na základe dotačnej zmluvy a jej dodatkov sa oproti roku 2016
zvýšil v absolútnej čiastke o 3 494 373 eur. Podiel týchto prostriedkov predstavuje
77,8 % na celkovom objeme prostriedkov vyplatených na mzdy zamestnancom UK.
Viaceré fakulty, ktorým na základe výkonového rozpisu prostriedkov štátnej
dotácie pridelené prostriedky nepokryli náklady na celý rok 2017, museli použiť iné
nedotačné prostriedky na sanovanie chýbajúcich prostriedkov na tarifné platy a náhrady
mzdy na niekoľko mesiacov v roku 2017. Ich podiel predstavoval 17,7 %, v absolútnej
čiastke predstavuje zvýšenie 303 572 eur. Okrem toho boli iné zdroje použité
predovšetkým na odmeny a osobné príplatky, ako motivačné zložky funkčného platu, čo
sa premietlo aj do výšky priemerného platu dosiahnutého z dotačných aj nedotačných
zdrojov spolu.
Najvýraznejší pokles o 156 571 eur a zníženie podielu z 0,7 % na 0,4 % je
v nákladoch na mzdy zo zdrojov poskytnutých prostredníctvom štrukturálnych fondov
EÚ. Vyplýva to z menšieho počtu projektov realizovaných z uvedeného zdroja v roku
2017 oproti predchádzajúcim rokom.
Prehľad o počte zamestnancov a nákladoch na mzdy podľa zdrojov financovania
v členení podľa kategórií zamestnancov je spracovaný v tabuľkách, ktoré sú prílohami
k tejto správe:
T6-Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2017
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T6a-Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2017 – len ženy
– táto tabuľka poskytuje aj údaje o dosiahnutých priemerných platoch osobitne žien
a osobitne mužov podľa kategórií zamestnancov.

2. Ročná účtovná závierka
Ročná účtovná závierka UK bola spracovaná v súlade s § 17 zákona č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)
a s metodickým pokynom MŠVVaŠ SR v termíne k 31. 12. 2017. Účtovná závierka
v zmysle uvedeného zákona obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a predpísané
poznámky.
Ročná účtovná závierka UK bola zostavená z čiastkových ročných účtovných
závierok súčastí UK podľa nasledovnej štruktúry:
Názov súčasti
Univerzita Komenského v Bratislave,
Lekárska fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Farmaceutická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzita Komenského v Bratislave,
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave,
Rímskokatolícka cyrilo-metodská bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Univerzita Komenského v Bratislave,
Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzita Komenského v Bratislave,
Vysokoškolský internát Družba UK
Univerzita Komenského v Bratislave,
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
Univerzita Komenského v Bratislave,
Vedecký park
Univerzita Komenského v Bratislave,
Rektorát

Skratka
LF UK
PraF UK
FiF UK
PriF UK
PdF UK
FaF UK
FTVŠ UK
JLF UK
FMFI UK
RKCMBF UK
EBF UK
FM UK
FSEV UK
CĎV UK
VI Družba UK
VM Ľ. Štúra – Mlyny UK
UVP UK
RUK

V súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení
neskorších predpisov ročná účtovná závierka verejnej vysokej školy musí byť overená
audítorom najmenej raz za tri roky. Povinnosť overiť učtovnú závierku si UK splnila
v roku 2017.
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Povinnosťou UK v súlade s § 22 zákona o účtovníctve je každoročne zostaviť
konsolidačný balík, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
kapitoly štátneho rozpočtu.
2. 1 Súvaha Úč NUJ 1–01
Súvaha UK vykazuje v súlade s účtovnými predpismi vyrovnané aktíva (majetok)
a pasíva (finančné zdroje). Vývoj aktív a pasív v priebehu účtovného roka deklarujú
počiatočné a konečné stavy skupín a jednotlivých účtov súvahy. Súhrnná súvaha UK
tvorí prílohu č. 2 ako súčasť účtovnej závierky.
Celková suma aktív UK k 31. 12. 2017 predstavovala čiastku 288 683 213,64 eur
a to v nasledujúcom členení:
AKTÍVA

netto suma v eur

Aktíva spolu

288 683 213,64

Neobežný majetok

201 871 137,59

dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
zásoby
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančné účty

492 383,83
201 358 753,76
20 000,00
86 428 076,56
1 270 931,05
5 417,57
4 201 959,34
80 949 768,60

Časové rozlíšenie

383 999,49

náklady budúcich období

362 051,36

príjmy budúcich období

21 948,13

Aktíva tvorí neobežný majetok, v ktorom je dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
v hodnote 492 383,83 eur. Tvorí ho v celej hodnote softvér a v porovnaní s rokom 2016
narástla jeho hodnota o 368 854,93 eur.
Významnou položkou neobežného majetku je dlhodobý hmotný majetok (DHM),
ktorého hodnota predstavuje 201 358 753,76 eur a sú v ňom zastúpené jednotlivé
položky nasledovne:
Dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok spolu
pozemky
umelecké diela a zbierky
stavby
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
dopravné prostriedky
pestovateľské celky trvalých porastov

netto suma v eur
201 358 753,76
35 468 175,64
132 235,80
125 985 847,42
34 354 908,34
189 809,22
30 214,42

ostatný dlhodobý hmotný majetok

3 007 895,91

obstaranie dlhodobého hmotného majetku

2 189 667,01

V celkovej hodnote DHM najvyššiu čiastku predstavuje položka - stavby, a to
125 985 847,42 eur, čo je oproti roku 2016 nárast o 2 196 941,09 eur. V prevažnej
miere tento nárast vyplýva z technického zhodnotenia budov, a to rekonštrukciou
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vzduchotechniky Auly UK, rekonštrukciou siete LAN a rekonštrukciou štruktúrovanej
kabeláže v budove na Šafárikovom námestí. Významný pokles o 9 032 620,90 eur bol
zaznamenaný v položke samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktorej
výška je 34 354 908,34 eur. Okrem odpisov tento pokles tvoria vyradené prístroje
a technické zariadenia vo výške 1 130 000 eur.
Hodnota obstarania DHM narástla o 1 317 484,21 eur a jej výška je 2 189 667,01 eur.
V tejto položke je premietnutá prebiehajúca modernizácia a rekonštrukcia havarijného
stavu fasád budov PriF, FMFI, modernizácia knižnice FaF, rekonštrukčné práce LF
a PdF.
Dlhodobý finančný majetok vo výške 20 000 eur je finančný vklad UK do spoločnosti
UK VEDA, s. r. o., ktorú UK ako jediný spoločník založila v roku 2010.
Obežný majetok v celkovej sume 86 428 076,56 eur tvoria zásoby v sume
1 270 931,05 eur, v tom materiál je vo výške 497 788,28 eur, výrobky sú vo výške
413 574,61 eur a tovar je vo výške 359 568,16 eur.
Dlhodobé pohľadávky predstavujú v obežnom majetku sumu 5 417,57 eur a krátkodobé
pohľadávky predstavujú sumu 4 201 959,34 eur, čo je pokles oproti roku 2016
o 1 258 302,98 eur.
Významne sa na obežnom majetku podieľajú finančné účty v sume 80 949 768,60 eur.
Tvoria ich položky pokladnica, t. j. zostatok v pokladniach jednotlivých súčastí UK,
v sume 154 084,63 eur zostatok na bankových účtoch, v sume 80 795 683,97 eur.
Na bankových účtoch boli prostriedky na mzdy za december 2017 a príslušné odvody,
prostriedky na projekty prechádzajúce do roku 2018, nezrealizované kapitálové
výdavky a bežné výdavky z roku 2017, taktiež prostriedky na účtoch zákonných
fondov.
Aktíva tvoria tiež účty časového rozlíšenia, na ktorých boli náklady budúcich
období v sume 362 051,36 eur a príjmy budúcich období v sume 21 948,13 eur.
Oproti minulému roku aktíva poklesli v absolútnej hodnote o 2 640 396,34 eur.
Pokles neobežného majetku celkom o 5 410 834,99 eur bol zaznamenaný hlavne
v skupine dlhodobého hmotného majetku. Hodnota obežného majetku celkovo vzrástla
o 2 605 169,40 eur, a to najmä na položke finančné účty.
Celková suma pasív UK k 31. 12. 2017 predstavovala čiastku 288 683 213,64 eur
a vo svojej štruktúre zahŕňala:
PASÍVA

suma v eur

Pasíva spolu

288 683 213,64

Vlastné zdroje

144 113 074,53

imanie a peňažné fondy

120 216 759,52

fondy tvorené zo zisku

11 921 111,37

nevysporiadaný výsledok hospodár. min. rokov

8 506 210,28

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

3 468 993,36

Cudzie zdroje
rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
výdavky budúcich období
výnosy budúcich období

19 583 690,82
2 941 848,95
414 466,05
16 227 375,82
124 986 448,29
2 190,10
124 984 258,19

Pasíva tvoria vlastné zdroje, ktoré celkovo vzrástli o 2 780 360,34 eur, a to
najmä v položke imanie a peňažné fondy o 6 089 842,11 eur, v položke fondy tvorené
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zo zisku o 4 285 682,49 eur. Poklesol výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
o 6 507 257,40 eur. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov poklesol
o 1 087 906,86 eur.
V položke cudzie zdroje pasíva celkovo narástli o 3 513 218,59 eur, a to najmä
v položke rezervy o 1 870 372,17 eur a krátkodobé záväzky o 1 602 967,50 eur.
Pokles pasív významne ovplyvnil pokles časového rozlíšenia, a to najmä v položke
výnosy budúcich období o 8 936 034,67 eur, ktoré sú ovplyvňované spôsobom úhrady
školného a poplatkov s ním súvisiacich.
Celkový pokles pasív oproti minulému roku o 2 640 396,34 eur nastal hlavne
v položke výsledok hospodárenia za účtovné obdobie o 6 507 257,40 eur a už
spomenutých výnosoch budúcich období.
2.2 Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01
2.2.1 Sumár údajov za celú UK
UK je vnútorne členená na 18 súčastí, ktoré tvorí trinásť fakúlt, štyri samostatne
hospodáriace súčasti a rektorát.
Celková hodnota nákladov UK pred zdanením v roku 2017 predstavovala sumu
172 357 630,96 eur. Z toho:
 náklady v hlavnej nezdaňovanej činnosti
 náklady v zdaňovanej činnosti

164 694 740,79 eur
7 662 890,17 eur

UK v roku 2017 dosiahla zisk z hlavnej nezdaňovanej činnosti aj zo zdaňovanej
činnosti. Náklady v hlavnej nezdaňovanej činnosti v sume 164 694 740,79 eur
predstavujú podiel na celkových nákladoch UK 95,55 %. Náklady za zdaňovanú
činnosť dosiahli sumu 7 662 890,17 eur, ich podiel na celkových nákladoch UK bol
4,45 %. Celkové náklady oproti minulému obdobiu v absolútnej hodnote narástli
o 8 040 914,57 eur.
Zvýšené čerpanie nákladov v roku 2017 za hlavnú nezdaňovanú činnosť bolo
(okrem nákladov na mzdy, odvody a zákonné sociálne náklady) na položkách ostatné
služby a iné ostatné náklady. Poklesli odpisy NM a HM, náklady na materiál, tvorbu
fondov, poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám a náklady na cestovné.
V zdaňovanej činnosti náklady narástli na ostatné služby a poklesla spotreba energie.
UK dosiahla v roku 2017 výnosy v sume 175 899 879,53 eur, z toho:
 výnosy z hlavnej nezdaňovanej činnosti
 výnosy zo zdaňovanej činnosti

167 868 429,57 eur
8 031 449,96 eur

Výnosy v hlavnej nezdaňovanej činnosti v sume 167 868 429,57 eur predstavujú
podiel na celkových výnosoch UK 95,43 %. Výnosy zo zdaňovanej činnosti
predstavovali sumu 8 031 449,96 eur, ich podiel na celkových výnosoch UK bol
4,57 %.
Nárast výnosov v obidvoch činnostiach oproti minulému obdobiu predstavoval
v absolútnej hodnote 1 550 873,14 eur. Nárast výnosov súvisel so zvýšením výnosov
zo zákonných poplatkov.
Podiel nákladov na výnosoch v hlavnej nezdaňovanej činnosti predstavoval
98,11 % a v zdaňovanej činnosti 95,41 %. V hlavnej nezdaňovanej činnosti skončilo
v roku 2017 hospodárenie so ziskom vo výške 3 173 688,78 eur. V zdaňovanej činnosti
bol vykázaný zisk po zdanení vo výške 295 304,58 eur. UK vykázala povinnosť uhradiť
daň z príjmu celkom vo výške 73 255,21 eur, pričom daň z príjmov právnických osôb
bola vo výške 68 635,27 eur a daň vyberaná zrážkou vo výške 4 619,94 eur.
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2.2.2 Za oblasť sociálnej podpory študentov
Oblasť sociálnej podpory študentov vymedzuje zákon o vysokých školách.
Poskytuje sa priamou formou, ktorú predstavujú štipendiá a nepriamou formou, a to
podporou stravovania, ubytovania, finančnou podporou a organizačnou podporou
športových a kultúrnych činností. Náklady za oblasť sociálnej podpory študentov
predstavovali v hlavnej nezdaňovanej činnosti náklady v sume 17 140 630,34 eur.
Najvyšším podielom na celkových nákladoch participovali ostatné služby 36,21 %
(6 206 633,63 eur), mzdové náklady 20,50 % (3 513 255,75 eur) a spotreba energie
17,05 % (2 921 654,19 eur). Významným podielom sa na celkových nákladoch
podieľali aj náklady na spotrebu materiálu 8,09 % (1 386 064,03 eur).
Výnosy v tejto oblasti predstavovali sumu 17 873 855,21 eur. Na výnosoch
v hlavnej nezdaňovanej činnosti mali dotácie zo štátneho rozpočtu podiel 32,91 %
(5 881 542,37 eur). Okrem dotácie, najvyšší podiel na výnosoch v hlavnej nezdaňovanej
činnosti mali tržby z predaja služieb, a to 62,67 % (11 200 905,62 eur).
Výsledok hospodárenia za oblasť sociálnej podpory študentov, zisk po zdanení,
predstavoval sumu 733 224,87 eur. Podiel nákladov na výnosoch v hlavnej
nezdaňovanej činnosti predstavoval 95,90 %.
2.3 Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2017
Poznámky k účtovnej závierke boli vypracované podľa § 17 ods. 3 a § 18. ods. 5 a
6 zákona o účtovníctve a v plnom znení tvoria prílohu č. 3 k správe.
2.4 Rozbor výsledku hospodárenia
UK dosiahla v roku 2017 zisk po zdanení v celkovej výške 3 468 993,36 eur.
V porovnaní s minulým rokom je to pokles o 6 507 257,40 eur.
Na výsledku hospodárenia, ktorý dosiahla UK za rok 2017, sa v hlavnej
nezdaňovanej činnosti podieľal príjem z dotácie vo výške 124 193 402,84 eur, príjem zo
zákonných poplatkov vo výške 22 935 010,58 eur, tržby z predaja služieb vo výške
11 401 464,99 eur a iné ostatné výnosy vo výške 7 909 671,14 eur.
V zdaňovanej činnosti sa pozitívne prejavili výnosy z tržieb za predaný tovar vo
výške 3 095 302,02 eur, tržby z predaja služieb, ktoré predstavovali sumu 2 776 400,03
eur a výnosy z prenájmu majetku, ktoré predstavovali sumu 1 632 795,25 eur, čo
nasvedčuje o hospodárnom využívaní majetku UK.

3. Analýza výnosov a nákladov a príjmov a výdavkov
3.1 Analýza príjmov resp. výnosov
a) V hlavnej nezdaňovanej činnosti
Za rok 2017 boli vykázané výnosy UK za hlavnú nezdaňovanú činnosť v sume
167 868 429,57 eur.
Základným zdrojom financovania vzdelávacej, výskumnej a vývojovej činnosti,
sociálnej podpory študentov a podpory športových a kultúrnych aktivít UK (program
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077) v roku 2017 bola dotácia zo štátneho rozpočtu pridelená MŠVVaŠ SR na
základe dotačnej zmluvy s 12 dodatkami. Celkový objem pridelenej dotácie v programe
077 dosiahol sumu 107 206 696,18 eur v členení na:
 dotáciu na bežné výdavky
 dotáciu na kapitálové výdavky

105 162 489,18 eur
2 044 207,00 eur

V roku 2017 dosiahla UK výnosy zo školného vo výške 19 983 678,41 eur,
pričom výnosy zo školného za cudzojazyčné štúdium dennou formou boli vo výške
15 925 717,65 eur, výnosy zo školného za štúdium v externej forme štúdia boli v sume
2 503 812,32 eur, poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium
dosiahli sumu 1 553 315,14 eur a výnosy za súbežné štúdium v dennej forme boli
833,30 eur. Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom predstavovali sumu
1 311 348,13 eur. Poplatky za prijímacie konania dosiahli sumu 970 010,35 eur,
poplatky za rigorózne konania sumu 238 595,66 eur. Na výnosoch z poplatkov sa
podieľali tiež poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií, ktoré dosiahli sumu
40 826,04 eur, poplatky za vydanie diplomu za rigorózne konanie vo výške 33 402 eur,
poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia v štátnom jazyku a v jazyku
požadovanom študentom a ich kópií v sume 23 057,08 eur a poplatky za uznávanie
rovnocennosti dokladov o štúdiu v sume 5 457 eur.
Príjmy z dotácie na financovanie projektov, schválených na program
nadrezortnej vedy a techniky boli UK poskytnuté vo výške 5 958 350,09 eur, v tom
prostriedky na kapitálové výdavky boli vo výške 142 500 eur.
Príjmy z dotácií na spolufinancovanie zo ŠR pre projekty financované z EÚ
boli UK poskytnuté v sume 740 818,32 eur, z toho na bežné výdavky v sume
408 193,17 eur a na kapitálové výdavky v sume 332 625,15 eur.
Príjmy z dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ boli UK poskytnuté vo výške
831 098,29 eur, z toho na kapitálové výdavky 369 583,50 eur.
Príjmy UK majúce charakter dotácie (okrem štrukturálnych fondov EÚ)
dosiahli sumu 4 210 088,85 eur. Predstavujú ich dotácie z kapitol štátneho rozpočtu
mimo kapitoly MŠVVaŠ SR, ktoré tvoria bežné dotácie vo výške 468 823 eur
a kapitálové dotácie vo výške 50 000 eur. Ďalšie príjmy boli z dotácií z rozpočtov obcí
a rozpočtov vyšších územných celkov vo výške 3 985 eur, ostatné domáce príjmy
s charakterom dotácie vo výške 897 524,85 eur, z nich významné boli príjmy pre
spoluriešiteľov projektov APVV vo výške 843 550 eur a príjmy zo zahraničia majúce
charakter dotácie vo výške 2 839 756 eur, pričom najväčšie zastúpenie v nich mali
finančné prostriedky na projekty Organizácia mobility vo výške 1 062 950 eur, na
projekty z rámcového programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií
HORIZONT 2020 vo výške 524 164 eur.
Príjmy na základe Rámcovej zmluvy č. 304/2008 s MŠ SR o poskytnutí
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu uzatvorenej medzi MŠ SR a UK pre
štipendistov Vlády SR boli poskytnuté vo výške 1 495 812,26 eur.
b) V zdaňovanej činnosti
V zdaňovanej činnosti dosiahli výnosy sumu 8 031 449,96 eur, z čoho tržby za
predaný tovar sa na celkových tržbách podieľali 38,54 % (3 095 302,02 eur), tržby
z predaja služieb predstavovali 34,57 % (2 776 400,03 eur) a výnosy z prenájmu
majetku predstavovali 20,33 % (1 632 795,25 eur). Iné ostatné výnosy dosiahli sumu
366 232,05 eur a tržby za vlastné výrobky dosiahli sumu 18 923,68 eur.
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3.2 Analýza výdavkov resp. nákladov
a) V hlavnej nezdaňovanej činnosti
Za rok 2017 boli vykázané náklady UK na hlavnú nezdaňovanú činnosť v sume
164 694 740,79 eur.
Na nákladoch v hlavnej nezdaňovanej činnosti sa v najväčšej miere podieľali
mzdové náklady, a to 42,20 % (69 508 425,33 eur).
V porovnaní s predchádzajúcim rokom náklady v hlavnej nezdaňovanej činnosti
vzrástli hlavne v položkách:






iné ostatné náklady o 3 826 826,60 eur (14 432 709,92 eur)
mzdové náklady o 3 518 578,96 eur (69 508 425,33 eur),
zákonné sociálne poistenie o 1 715 144,52 eur (23 785 895,82 eur),
opravy a udržiavanie o 227 218,98 eur ( 3 711 524,26 eur)
spotreba energie o 80 523,06 eur (6 109 293,94 eur).

Výrazný nárast je v položke mzdových nákladov, zákonného sociálneho poistenia
a iných ostatných nákladov. Na tomto náraste sa podstatnou časťou podieľali náklady
súvisiace s valorizáciou miezd.
Náklady na ostatné služby tvorili 9,87 % (16 257 388,88 eur), na čom v najvyššej
absolútnej čiastke participovali:
 iné analyticky sledované účty v sume 7 787 833,52 eur,
 ostatné služby v sume 6 716 901,44 eur,
 vložné na konferencie v sume 538 673,56 eur,
 náklady na revízie zariadení v sume 250 430,62 eur,
 dopravné služby v sume 205 522,82 eur,
 odvoz odpadu v sume 181 391,23 eur,
 náklady na telefóny a faxy v sume 164 402,11 eur,
 náklady na prenájom priestorov v sume 163 886,80 eur,
 poštovné v sume 144 011,59 eur,
 drobný nehmotný majetok v sume 104 335,19 eur.
Na nákladoch v hlavnej nezdaňovanej činnosti sa významne podieľala spotreba
materiálu v sume 7 227 105,65 eur a tvorila podiel vo výške 4,42 %. Z uvedenej sumy
najviac finančných prostriedkov bolo použitých na:
 chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby, a to
sumou 1 548 215,28 eur,
 drobný hmotný majetok - konkrétne prístroje a zariadenia laboratórií
a výpočtová technika vo výške 1 437 253,34 eur,
 iné analyticky sledované náklady sumou 1 273 739,81 eur
 ostatný materiál sumou 855 596,66 eur,
 potraviny sumou 845 503,16 eur,
 drobný hmotný majetok – nábytok a ostatný v sume 587 621,29 eur,
 kancelárske potreby a materiál vo výške 344 496,88 eur,
 knihy, časopisy a noviny vo výške 334 679,23 eur.
Významne sa v roku 2017 podieľali na nákladoch iné ostatné náklady, ktoré
v absolútnej hodnote boli vo výške 14 432 709,92 eur, čo je 8,76 %. Najvýznamnejšie
sa na ostatných nákladoch podieľali štipendiá doktorandov vo výške 5 649 961,39 eur.
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Náklady na energetické médiá predstavovali 3,71 % celkových nákladov,
v absolútnej čiastke to bolo 6 109 293,94 eur, z toho hlavne:
 náklady na tepelnú energiu 2 724 347,77 eur,
 náklady na elektrickú energiu boli v sume 1 929 614,18 eur,
 plyn 837 142,73 eur,
 vodné 571 528,30 eur.
Na opravy a udržiavanie majetku bolo vynaložených 3 711 524,26 eur, čo
predstavuje 2,25 % celkových nákladov. Z toho najväčší podiel bol použitý na opravy
a udržiavanie stavieb, a to vo výške 2 642 281,40 eur.
Z analýzy štruktúry týchto výdavkov je možné konštatovať, že boli v podstatnej
miere ovplyvnené valorizáciou miezd realizáciou projektovej činnosti na súčastiach
UK. Pridelené prostriedky zo štátnej dotácie na hlavnú nezdaňovanú činnosť UK
využívala účelovo a efektívne a tak, aby zabezpečila plnenie jednotlivých úloh hlavnej
činnosti.
b) V zdaňovanej činnosti
Nákladovosť zdaňovanej činnosti v pomere k celkovým nákladom predstavovala
len 4,45 %. Zdaňovaná činnosť bola zameraná predovšetkým na prenájom nevyužitých
priestorov vo vlastníctve UK, edičnú činnosť, kopírovacie služby a na ubytovacie
a stravovacie služby pre cudzích klientov, hlavne počas prázdnin. Náklady na
zdaňovanú činnosť boli vykázané bez nákladov na daň z príjmu v sume
7 662 890,17 eur. Daň z príjmu na zdaňovanú činnosť predstavuje celkom výšku
73 255,21 eur, pričom daň z príjmov právnických osôb bola vo výške 68 635,27 eur
a daň vyberaná zrážkou vo výške 4 619,94 eur.
Najvyšší podiel nákladov pripadal na predaný tovar, a to 35,53 %
(2 722 729,09 eur). Na nákladoch sa významne podieľali aj mzdové náklady výškou
26,68 % (2 044 359,90 eur), ostatné služby 11,85 % (907 740,82 eur), zákonné sociálne
poistenie 8,54 % (654 056,91 eur), spotreba energie 7,92 % (607 023,28 eur), opravy
a udržiavanie 3,43 % (263 136,97 eur) a spotrebu materiálu 3,32 % (254 403,75 eur).
Náklady na zdaňovanú činnosť sú ovplyvňované cenou vstupných nákladov na
spotrebovaný tovar, čo má priamy vplyv na mieru zisku v tejto činnosti. UK sa však
stále aj v zdaňovanej činnosti snaží postupovať účelovo a efektívne.
c) Vo vybraných oblastiach
V zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2017 boli na kapitálové výdavky v roku 2017 na dotačný
účet UK poukázané finančné prostriedky na program 077 v čiastke 2 044 207 eur,
z toho v podprograme 07711 suma 1 983 940 eur a v podprograme 07713 suma 60 267
eur. Na program 06K, podprogram 06K12 bolo poukázaných 142 500 eur. Dotácia na
kapitálové výdavky z MŠVVaŠ SR bola vo výške 2 186 707 eur.
Celkom boli UK pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo
štátneho rozpočtu mimo štrukturálnych fondov v sume 2 236 707 eur, v tom je zahrnutá
aj kapitálová dotácia vo výške 50 000 eur z Ministerstva zdravotníctva SR. Zostatok
kapitálovej dotácie celkom z predchádzajúceho roka bol 1 561 446,89 eur.
Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu v roku 2017 bola vyčerpaná
v čiastke 2 724 997,19 eur, z toho 420 400 eur na nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia a na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia bolo
vyčerpaných 2 304 597,19 eur. Na čerpanie finančných prostriedkov z kapitálovej
dotácie má vplyv proces verejného obstarávania na konkrétne investičné akcie.
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Zostatok kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu k 31. 12. 2017 bol prevedený na
zostatkový účet na financovanie pokračujúcich úloh.
Prehľad investičných akcií, na ktoré bola v roku 2017 kapitálová dotácia
poskytnutá:
Podprogram 07711
Rekonštrukcia a modernizácia vzduchotechniky Auly UK, Šafárikovo nám. č. 6,
Bratislava /RČI: 34869/
Rekonštrukcia laboratórií na Prif UK v súvislosti s organizáciou Medzinárodnej
chemickej olympiády /RČI: 34798/
Rekonštrukcia laboratórií na Prif UK v súvislosti s organizáciou Medzinárodnej
chemickej olympiády /RČI: 34798/
Rekonštrukcia budov FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava /RČI: 30838/
Rekonštrukcia fasády - zateplenie objektov FMFI UK, Mlynská dolina, Bratislava /RČI:
33252/
Rekonštrukcia strechy a podkrovia bloku A a B budovy PDF UK, Šoltésova 4,
Bratislava /RČI: 35664/
Rekonštrukcia herbára na Prif
Dobudovanie Diagnostického centra prof. Dušana Hamara na FTVŠ UK v Bratislave
/RČI: 35995/
Spolu
Podprogram 07713
Príspevok na rozvojový projekt: Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a
administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov KVAMOS
Spolu
Kapitálová dotácia z MŠVVaŠ SR spolu

v eur
106 940
100 000
102 000
300 000
600 000
600 000
75 000
100 000
1 983 940

60 267
60 267
2 044 207

Podprogram 06K
CERN ALICE, FMFIr

25 000

CERN ATLAS, FMFI
Projekt ,,Dizajn, syntéza a štúdium mechanizmu účinku nových originálnych
heterocyklických zlúčenín, ktoré majú aktivitu voči latentnej tuberkulóze''

25 000
92 500

Spolu

142 500

Kapitálová dotácia z programu 06K spolu

142 500

Ministerstvo zdravotníctva SR
MZ SR, 2017_202_Chandoga, LF

50 000

Spolu

50 000

Kapitálová dotácia z kapitol ŠR mimo MŠVVaŠ SR

50 000

Kapitálová dotácia v roku 2017 spolu

2 236 707

UK vykázala v roku 2017 celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie
dlhodobého majetku celkom 8 613 951,58 eur.
Z celkovej sumy použila na nákup pozemkov a nehmotných aktív 799 202,97 eur,
z toho 431 129,76 eur použila na nákup softvéru. Z pohľadu štruktúry zdrojov použila
389 630,34 eur z prostriedkov štrukturálnych fondov, 2 688 eur z prostriedkov bežnej
dotácie prostredníctvom fondu reprodukcie a 406 884,63 eur použila ostatné zdroje
prostredníctvom fondu reprodukcie.
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Na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia použila celkom
2 845 514,60 eur, z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu 420 400 eur, z prostriedkov
štrukturálnych fondov 397 039,20 eur, z prostriedkov bežnej dotácie prostredníctvom
fondu reprodukcie 1 063 549,44 eur, z ostatných zdrojov prostredníctvom fondu
reprodukcie 923 225,89 eur a z iných zdrojov 41 300,07 eur.
Z celkovej sumy významný podiel má nákup výpočtovej techniky, na ktorú sa použilo
celkom 1 159 455,74 eur, z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu 121 952 eur, zo
štrukturálnych fondov 348 555 eur, z prostriedkov bežnej dotácie prostredníctvom
fondu reprodukcie 546 392,99 eur, z ostatných zdrojov prostredníctvom fondu
reprodukcie 142 555,75 eur.
Na prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradia sa použilo 1 333 708,70
eur, z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu 96 448 eur, zo štrukturálnych fondov
48 484,20 eur, z prostriedkov bežnej dotácie prostredníctvom fondu reprodukcie
450 018,27 eur, z ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie 697 458,16 eur
a z iných zdrojov 41 300 eur.
Na interiérové vybavenie sa použilo celkom 246 408,18 eur, z toho z prostriedkov
štátneho rozpočtu 202 000 eur, z prostriedkov bežnej dotácie prostredníctvom fondu
reprodukcie 36 500,18 eur, z ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie
7 908 eur.
V roku 2017 sa na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia použilo
celkom 4 850 901,55 eur, z toho z prostriedkov štátneho rozpočtu 2 304 597,19 eur,
z prostriedkov bežnej dotácie prostredníctvom fondu reprodukcie 527 077,57 eur,
z ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie 2 004 346,99 eur a z iných
zdrojov 14 879,80 eur.
Na nákup dopravných prostriedkov bolo vynaložených celkom 54 600,46 eur,
z toho z ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie 16 981,90 eur a z iných
zdrojov 37 618,56 eur.
Kapitálové výdavky v roku 2017 súviseli so zabezpečením hlavnej činnosti UK
a s technickým zhodnotením budov využívaných pre hlavnú činnosť UK.

4. Vývoj fondov
V súlade s § 16 a) zákona o vysokých školách boli povinné jednotlivé fakulty a
súčasti UK zriadiť si samostatné účty na vedenie tvorby a čerpania týchto fondov:





Fond reprodukcie
Štipendijný fond
Rezervný fond
Ostatné fondy – Sociálny fond

Počiatočný stav spolu na menovaných fondoch k 1. 1. 2017 bol v sume
19 582 507,15 eur. Tvorba fondov v priebehu roka bola 17 548 470,85 eur. Čerpanie
finančných prostriedkov fondov bolo v priebehu sledovaného obdobia vo
výške 8 408 662,28 eur a konečné zostatky fondov spolu k 31. 12. 2017 boli v sume
28 722 315,72 eur. Celkové krytie fondov finančnými prostriedkami k 31. 12. 2017
bolo vo výške 1 805 675,66 eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástlo
o 431 021,12 eur.
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4.1 Fond reprodukcie
Fond reprodukcie bol v roku 2017 vytvorený v sume 9 008 145,20 eur, z toho
z výsledku hospodárenia vo výške 6 083 675,97 eur, z odpisov vo výške 2 924 373,23
eur a z predaja alebo likvidácie majetku vo výške 96 eur. V priebehu sledovaného
obdobia bolo čerpanie fondu vo výške 4 112 459,84 eur. Zostatok k 31. 12. 2017 bol
v sume 14 825 086,30 eur. Krytie fondu finančnými prostriedkami k 31. 12. 2017 bolo
v sume 1 067 136,56 eur.
4.2 Štipendijný fond
Štipendijný fond na UK v roku 2017 bol vytvorený v sume 3 658 953,13 eur,
z toho z účelovej dotácie v sume 3 234 462 eur, z výnosov zo školného vo výške
261 039,32 eur, z ostatnej tvorby vo výške 111 895,24 eur a z výsledku hospodárenia vo
výške 51 556,57 eur. V medziročnom porovnaní došlo k 31. 12. 2017 k poklesu stavu
na fonde o 93 115,86 eur, a to z pôvodných 1 946 185,31 eur na 1 853 069,45 eur.
Krytie fondu finančnými prostriedkami bolo v sume 539 583,66 eur.
4.3 Rezervný fond
Rezervný fond bol v roku 2017 vytvorený vo výške 4 132 945,93 eur prídelom
z výsledku hospodárenia vo výške 4 124 526,09 eur a z ostatnej tvorby vo výške
8 419,84 eur. Čerpaný v sledovanom období nebol. Stav fondu k 31. 12. 2017 bol
10 864 180,05 eur. Krytie fondu finančnými prostriedkami bolo v sume 198 955,44 eur.
4.4 Sociálny fond a ostatné fondy
Najväčší podiel na ostatných fondoch má sociálny fond, ktorého počiatočný stav
bol k 1. 1. 2017 vo výške 374 587,13 eur. V priebehu roka 2017 bol tvorený zo
zákonného prídelu vo výške 800 358,68 eur a ostatnou tvorbou vo výške 1 503,27 eur.
Použitie sociálneho fondu bolo vo výške 761 983,03 eur, a to najmä na zabezpečenie
stravovania zamestnancov, vyplácal sa z neho príspevok na dopravu, príspevok na
regeneráciu pracovnej sily a príspevky pri životných a pracovných jubileách.
Stav sociálneho fondu k 31. 12. 2017 bol 414 466,05 eur.

5. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom
Pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre UK na rok 2017 tvorila
dotácia z MŠVVaŠ SR a dotácia z kapitol mimo MŠVVaŠ SR a predstavovali spolu
115 183 666,53 eur. Finančné prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu
pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ spolu predstavovali sumu
740 818,32 eur.
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté UK z kapitoly MŠVVŠ SR
predstavovali celkom 114 660 858,53 eur, z toho na bežné výdavky 112 474 151,53 eur
a na kapitálové výdavky 2 186 707 eur.
Finančné prostriedky boli využívané v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia
na účel, pre ktorý boli poskytnuté. Podrobnú rekapituláciu zúčtovania so štátnym
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rozpočtom uvádzame v tabuľkovom prehľade:

v Eur
Program/podprogram/prvok ŠR
07711
07712
07713
07715
077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda,
sociálna podpora študentov vš
06K11
06K12
06K - nadrezortná veda a technika
Podprogram 05T08
Podprogram 0210203
Mobility v súlade s medzinár.zmluvami
Dotácia MŠVVaŠ SR spolu
- v tom
Transfery pre zdravot.zariadenia

Bežná dotácia
Kapitálová dotácia
57 866 759,45
1 983 940,00
36 674 104,73
0,00
946 312,00
60 267,00
9 675 313,00
0,00

Dotácia spolu
59 850 699,45
36 674 104,73
1 006 579,00
9 675 313,00

105 162 489,18
5 698 850,09
117 000,00
5 815 850,09
897 260,00
598 552,26
1 495 812,26

2 044 207,00
0,00
142 500,00
142 500,00
0,00
0,00
0,00

107 206 696,18
5 698 850,09
259 500,00
5 958 350,09
897 260,00
598 552,26
1 495 812,26

112 474 151,53

2 186 707,00

114 660 858,53

3 742 412,00

3 742 412,00

Min. kultúry SR
Min. zdravotníctva SR
Min. spravodlivosti SR
Ostatné dotácie (obce, vyššieúz.celky)

10 582,00
445 353,00
12 888,00
3 985,00

0,00
50 000,00
0,00

10 582,00
495 353,00
12 888,00
3 985,00

Dotácia za kapitoly rozpočtu mimo MŠVVaŠ
SR

472 808,00

50 000,00

522 808,00

112 946 959,53

2 236 707,00

115 183 666,53

2 839 756,00

0,00

2 839 756,00

115 786 715,53

2 236 707,00

118 023 422,53

Štrukturálne fondy
- EÚ
- ŠR

869 707,96
461 514,79
408 193,17

702 208,65
369 583,50
332 625,15

1 571 916,61
831 098,29
740 818,32

Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie

897 524,85

0,00

897 524,85

Spolu príjem z dotácií zo štátneho rozpočtu
Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie
Spolu príjem z dotácií a zo zahraničia

6. Záver
Hospodárenie UK v roku 2017 možno hodnotiť pozitívne. UK dosiahla opäť
kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 3 542 248,57 eur.
Súčasťou správy je i návrh na rozdelenie zisku v zmysle § 20 ods. 3 písm. h). V súlade
s § 16 a) zákona o vysokých školách predstavuje návrh tvorby finančných fondov
z kladného hospodárskeho výsledku UK nasledovný podiel:
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Rezervný fond
Fond reprodukcie
Štipendijný fond
Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami

40 %
59 %
0,5 %
0,5 %

Fakulty a súčasti UK, ktoré v roku 2017 vykázali stratu, použijú na krytie tejto
neuhradenej straty prostriedky rezervného fondu.
UK používala finančné prostriedky poskytnuté z dotácií zo štátneho rozpočtu a zo
zahraničia v súlade s účelom ich použitia a v súlade so zásadami hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami.
Nárast výnosov z hlavnej činnosti súvisel s nárastom výnosov z tržieb za predaj
služieb a výnosov z použitia fondov. Na výnosoch sa významne prejavil aj príjem zo
školného a z poplatkov spojených so štúdiom, čo znamená, že UK pri svojom
hospodárení využíva aj iné zdroje financovania ako sú príjmy z dotácie.
Veľký dôraz sa stále kladie na efektívne využívanie majetku UK, najmä na
prenájom. Výnosy z prenájmu majú narastajúci charakter a slúžia na získavanie ďalších
zdrojov príjmov slúžiacich na dofinancovanie činnosti a rozvoja UK. Nakoľko sú však
budovy vo vlastníctve univerzity zastaralé, ich prevádzka a údržba si neustále vyžadujú
nemalé finančné prostriedky. Proces údržby a opráv v takom rozsahu je náročný hlavne
z pohľadu zabezpečenia procesu verejného obstarávania ako i skutočnosti, že časť
budov je zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu ako národné kultúrne
pamiatky resp. do Zoznamu pamätihodností hlavného mesta SR Bratislavy. UK aj
napriek tomu stále kladie veľký dôraz na efektívne využívanie majetku, energií
a materiálu, čo má na hospodárenie pozitívny dopad.
UK sa chce pri formulácii opatrení pre oblasť hospodárenia pre ďalšie obdobia
zamerať naďalej na:
 využívanie zdrojov financovania zo štrukturálnych fondov EÚ realizáciou
projektov v oblasti vzdelávania ako aj v oblasti vedeckej činnosti;
 využívanie alternatívnych spôsobov pre zabezpečenie finančných prostriedkov
z vlastných aktivít na vlastnú činnosť;
 implementáciu nových funkcionalít z FIS SOFIA, ktoré súvisia s legislatívnymi
zmenami, ale aj tých, ktoré vyplývajú z požiadaviek MŠVVaŠ SR na
predkladanie rôznych informácií o hospodárení verejnej vysokej školy ako aj na
spracovanie nových výstupov, ktoré budú slúžiť pri výhľadovom rozhodovaní
vedenia UK;
 zabezpečenie hospodárenia na báze vlastných rozpočtov fakúlt a súčastí UK.

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK v Bratislave
Vypracovali:
Ing. Monika Tarabová
Ing. Katarína Farkašová
Ing. Jana Tomášková
Mária Papšová
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