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1. Úvod

Výročná správa o hospodárení Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len
„UK“) za rok 2019 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 2019.
Základ výročnej správy o hospodárení tvorí analýza údajov z účtovných výkazov
ročnej účtovnej závierky za rok 2019. 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 2019, 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 175 048 109 eur
a v nákladoch na hlavnú nezdaňovanú činnosť sumu 174 101 800 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 2019 príjmy z dotácií v čiastke 135 514 968,08 eur.
Tieto príjmy pozostávali z bežnej dotácie vo výške 129 616 768,08 eur a z kapitálovej
dotácie v čiastke 5 898 200 eur.
Bežná dotácia bola poskytnutá v členení :
➢ program 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov
vysokých škôl v sume 119 119 601,09 eur,
➢ program 06K – Národný program rozvoja vedy a techniky v sume 7 078 016,92
eur,
➢ program 05T08 – Oficiálna rozvojová pomoc MŠVVaŠ SR v sume 852 860 eur,
➢ program 0210203 - Zabezpečenie mobilít a záväzkov v oblasti vzdelávania
v sume 575 110,07 eur,
➢ dotácia z Ministerstva zdravotníctva SR v sume 1 553 221 eur,
➢ ostatné dotácie v sume 437 959 eur.
V rámci bežnej dotácie boli poskytnuté finančné prostriedky na transfer pre
zdravotnícke zariadenia v objeme 3 627 249 eur.
Kapitálová dotácia bola poskytnutá v členení:
➢ program 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov
vysokých škôl v sume 3 048 000 eur,
➢ program 06K – Národný program rozvoja vedy a techniky v sume 50 000 eur,
➢ z Ministerstva financií SR v sume 2 500 000 eur,
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➢ z Ministerstva zdravotníctva SR v sume 300 200 eur.
Na zabezpečenie hlavnej nezdaňovanej činnosti bola UK v zmysle Zmluvy
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na
rok 2019 (ďalej len „dotačná zmluva“) poskytnutá dotácia na programe 077 vo výške
104 389 909 eur. V priebehu roka bola upravovaná 8 dodatkami na výšku
122 167 601,09 eur.
Úpravy bežnej dotácie v programe 077 v priebehu roka 2019 predstavovali oproti
schválenej dotačnej zmluve spolu čiastku 16 729 692,09 eur, celkom bola dotácia na
bežné výdavky v čiastke 119 119 601,09 eur.
Kapitálová dotácia bola oproti schválenej dotačnej zmluve upravená dodatkami č. 5 a
7 o sumu 1 048 000 eur, celkom bola dotácia na kapitálové výdavky v čiastke 3 048 000
eur.
UK bola poskytnutá mimo kapitolu MŠVVaŠ SR účelová kapitálová dotácia z MF
SR v sume 2 500 000 eur na obstaranie nehnuteľností pre UK.
UK v roku 2019 dosiahla kladný výsledok hospodárenia, ktorého hodnota pred
zdanením bola vo výške 5 470 439,50 eur. Daň z príjmov právnických osôb bola
odvedená v sume 70 657,22 eur. Výsledok hospodárenia po zdanení bol vo výške
5 399 782,28 eur, z toho v hlavnej nezdaňovanej činnosti predstavoval sumu
5 198 420,71 eur a v zdaňovanej činnosti sumu 201 361,57 eur.
Výnosy UK v roku 2019 spolu predstavovali čiastku 193 844 891,67 eur, čo je
oproti roku 2018 nárast o 14 233 743,38 eur. V hlavnej nezdaňovanej činnosti
predstavovali výnosy sumu 185 633 015,08 eur.
V štruktúre výnosov z hlavnej nezdaňovanej činnosti má dominantné postavenie
príjem z dotácií vo výške 142 341 251,06 eur, čo je 76,68 %. Zákonné poplatky vo
výške 22 868 789,41 eur predstavovali výnosy zo školného a ich podiel na výnosoch
z hlavnej nezdaňovanej činnosti bol 12,32 %. Tržby z predaja služieb boli zastúpené
podielom 6,72 % a iné ostatné výnosy 2,89 % podielom a ostatné výnosové položky
podielom 1,39 %.
Výnosy zo zdaňovanej činnosti UK predstavovali spolu čiastku
8 211 876,59 eur, čo je oproti roku 2018 nárast o 26 253,14 eur.
Náklady UK v roku 2019 spolu predstavovali čiastku 188 374 452,17 eur, čo je
oproti roku 2018 o 10 660 601,71 eur viac. Náklady na hlavnú nezdaňovanú činnosť
boli v sume 180 434 594,37 eur.
Najvyšší podiel v štruktúre nákladov na hlavnú nezdaňovanú činnosť tvorili
mzdové náklady, náklady na zákonné sociálne poistenie, náklady na ostatné služby, iné
ostatné náklady, odpisy NM a HM, spotreba materiálu, spotreba energie a náklady na
opravy a udržiavanie. Najvyšší pokles v porovnaní s rokom 2018 bol zaznamenaný
v položke náklady na odpisy NM a HM o 1 977 757,19 eur. Poklesli tiež náklady na
opravy a udržiavanie o 1 457 661,87 eur, ďalej náklady na tvorbu fondov o 238 356,12
eur a iné ostatné náklady o 92 844,40 eur.
Náklady na zdaňovanú činnosť predstavovali čiastku 7 939 857,80 eur čo je
oproti roku 2018 nárast o 139 451,25 eur.
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Mzdová politika
Podiel nákladov na mzdy v hlavnej nezdaňovanej činnosti v roku 2019 dosiahol
výšku 44,1 % (zvýšenie oproti roku 2018 o 1,2 %), v absolútnej výške vzrástli náklady
na mzdy o 8 335 085 eur.
V roku 2019 boli UK osobitne (nevýkonovo) pridelené neúčelové finančné
prostriedky v celkovom objeme 9 976 348 eur (vrátane odvodov do poistných fondov)
na valorizáciu platov zamestnancov, z toho:
- 9 746 744 eur - podľa zákona č. 318/2018 Z. z. (novela zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní) a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorými došlo
k významných zmenám v systéme odmeňovania s účinnosťou od 1. 1. 2019 –
redukcia počtu stupníc platových taríf zo 4 na 2, zníženie počtu platových tried,
zvýšenie počtu platových stupňov, zvýšenie tarifných platov všetkých
nepedagogických zamestnancov, zamestnancov študentských domovov a jedální, VŠ
učiteľov a výskumných pracovníkov – finančné prostriedky boli UK pridelené
Dodatkom č. 1 k dotačnej zmluve na rok 2019,
- 229 604 eur - podľa zákona č. 224/2019 Z. z. (novela zákona č. 553/2003
Z. z. o odmeňovaní), ktorým boli zvýšené tarifné platy s účinnosťou od 1. 9. 2019
pre všetkých VŠ učiteľov a výskumných pracovníkov odmeňovaných podľa príl. č. 5
k zákonu, s vyšším navýšením tarifných platov predovšetkým v 1. – 5. platovom
stupni na podporu mladých zamestnancov – finančné prostriedky boli UK pridelené
Dodatkom č. 6 k dotačnej zmluve na rok 2019.
Výška dotácie na mzdy vrátane poskytnutých prostriedkov na valorizáciu miezd a
vysoký objem nedotačných zdrojov výrazne ovplyvnili nárast mzdových nákladov
v absolútnej výške, ako aj nárast priemerných platov oproti roku 2018.
S valorizáciou platov zamestnancov súvisí aj zvýšenie podielu zákonného
sociálneho poistenia odvádzaného zamestnávateľom zo 14,7 % na 15,5 % v hlavnej
činnosti, ktoré sa oproti roku 2018 zvýšilo celkom o 3 373 870 eur (údaje z tabuľky
T5 - Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2018 a 2019, ktorá je prílohou k tejto
správe).
Podiel ostatných osobných nákladov v hlavnej nezdaňovanej činnosti sa oproti
roku 2018 znížil na 1,0 %, v absolútnej výške to predstavovalo zníženie o 25 314 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 2019 na UK spolu 3 761,4
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 2018 znížil o 41 zamestnancov, avšak
predstavuje len 84,2 % z celkového počtu 4 467,2 všetkých zamestnancov UK.
Priemerný plat zamestnancov financovaných len z dotačných zdrojov dosiahol výšku
1 426 eur, čo je zvýšenie oproti roku 2018 o 157 eur. Z toho bolo 1 879,8
vysokoškolských učiteľov s priemerným platom 1 692 eur, ktorý sa medziročne zvýšil
o 152 eur, a 308,0 zamestnancov vedy a výskumu s priemerným platom 1 497 eur,
ktorý sa medziročne zvýšil o 209 eur.
Dôvodom rozdielu v počte zamestnancov, ktorých mzda bola financovaná iba
z prostriedkov štátnej dotácie oproti celkovému počtu zamestnancov (rozdiel 631 bez
započítania zamestnancov študentských jedální, Univerzitnej lekárne a Fakultnej
lekárne, ktorých mzda je financovaná výlučne z nedotačných zdrojov), bola
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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.
Nárast priemerných platov zamestnancov UK v porovnaní s r. 2018 ovplyvnila
výška dotácie na mzdy, zvýšený podiel nedotačných zdrojov, ktoré boli použité na
mzdy, ale predovšetkým valorizácia tarifných platov všetkých nepedagogických
zamestnancov, VŠ učiteľov, výskumných pracovníkov a zamestnancov študentských
domovov a jedální s účinnosťou od 1. januára 2019 a VŠ učiteľov a výskumných
pracovníkov od 1. septembra 2019.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok
zdroj financovania
kategória zamestnancov

Dotačné prostriedky poskytnuté
na základe dotačnej zmluvy
rozdiel
r. 2018
r. 2019

VŠ učitelia vo funkčnom zaradení:
272,2
profesor
448,2
docent
1 011,6
odborný asistent
82,1
asistent
61,1
lektor
1 875,2
VŠ učitelia spolu
1 353,9
neučitelia spolu
zamestnanci VŠ spolu
zamestnanci VVZ
zamestnanci ŠD
UK spolu
UK celkom

3 229,1
345,5
227,6
3 802,2

277,0
443,5
1 004,6
93,5
61,2
1 879,8
1 338,6
3 218,4
308,0
235,0
3 761,4

4,8
-4,7
-7,0
11,4
0,1
4,6
-15,3
-10,7
-37,5
7,4
-40,8

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

Dotačné + nedotačné
prostriedky
rozdiel
r. 2018
r. 2019

301,2
481,9
1 125,9
100,3
68,9
2 078,2
1 576,3
3 654,5
395,8
296,2
4 346,5
4 430,4

308,8
482,6
1 166,7
113,0
68,8
2 139,9
1 601,2
3 741,1
371,2
280,1
4 392,4
4 467,2

7,6
0,7
40,8
12,7
-0,1
61,7
24,9
86,6
-24,6
-16,1
45,9
36,8

Priemerný plat (v eur)
zdroj financovania
kategória zamestnancov

Dotačné prostriedky poskytnuté
na základe dotačnej zmluvy
rozdiel
r. 2018
r. 2019

VŠ učitelia vo funkčnom zaradení:
2 322
profesor
1 756
docent
1 310
odborný asistent
946
asistent
1 073
lektor
1 540
VŠ učitelia spolu
966
neučitelia spolu
zamestnanci VŠ spolu
zamestnanci VVZ
zamestnanci ŠD
UK spolu
UK celkom

1 299
1 288
810
1 269

2 501
1 936
1 444
1 159
1 154
1 692
1 117
1 453
1 497
967
1 426

179
180
134
213
81
152
151
154
209
157
157

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

Dotačné + nedotačné
prostriedky
rozdiel
r. 2018
r. 2019

2 706
1 984
1 465
1 129
1 122
1 738
1 048
1 440
1 390
964
1 403
1 399

2 814
2 137
1 600
1 336
1 207
1 870
1 188
1 578
1 585
1 135
1 550
1 546

108
153
135
207
85
132
140
138
195
171
147
147
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V nasledujúcom prehľade je rozdelenie čerpania miezd za roky 2018 a 2019 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 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
2018

podiel

eur

%

rozdiel
oproti
r. 2017
eur

rok
2019

podiel

eur

%

rozdiel
oproti
r. 2018
eur

57 905 700

77,8 3 846 626 64 382 928

77,7

6 477 228

16 485 007

22,2 1 089 615 18 477 830

22,3

1 992 823

1 312 716

1,8

296 626

1 542 975

1,9

230 259

30 642

0,1

-238 175

142 330

0,2

111 688

301 440

0,4

59 178

506 489

0,6

205 049

17,9 1 018 114 14 747 188

17,8

1 410 953

13 336 235
1 181 275

1,6

-66 763

1 213 173

1,4

31 898

322 699

0,4

20 635

325 675

0,4

2 976

74 390 707

100,0

4 936 241 82 860 758

100,0

8 470 051

Celkový objem vyplatených miezd dosiahol v roku 2019 výšku 82 860 758 eur, čo
predstavovalo oproti roku 2018 nárast o 11,4 %, v absolútnej čiastke o 8 470 051 eur.
Objem miezd čerpaných v roku 2019 z prostriedkov poskytnutých z MŠVVaŠ SR
vrátane valorizácie na základe dotačnej zmluvy a jej dodatkov sa oproti roku 2018
zvýšil v absolútnej čiastke o 6 477 228 eur. Podiel týchto prostriedkov predstavuje
77,7 % na celkovom objeme prostriedkov vyplatených na mzdy zamestnancom UK.
Mzdy vyplatené z iných nedotačných zdrojov dosiahli podiel 17,8 %, v absolútnej
čiastke predstavuje zvýšenie 1 410 953 eur, boli použité predovšetkým na odmeny
a osobné príplatky ako motivačné zložky platu a tiež na sanovanie chýbajúcich
prostriedkov na mzdy.
Na základe zákona č. 347/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 311/2001
Z. z. Zákonník práce vznikla od 1. 1. 2019 zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac
ako 49 zamestnancov, povinnosť poskytovať zamestnancom, ktorých pracovný pomer
trval nepretržite najmenej 24 mesiacov, príspevok na rekreáciu na základe predloženej
písomnej žiadosti do výšky 55% nákladov na rekreáciu, maximálne 275 eur. Tento
príspevok bol poskytnutý za rok 2019 celkom 1 055 zamestnancom v celkovej výške
210 636,93 eur, na ktorý MŠVVŠ SR poskytlo finančné prostriedky v plnej výške
v Dodatkoch č. 3, 6 a 7 k dotačnej zmluve.
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 2019
T6a-Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2019 – len ženy
– táto tabuľka poskytuje aj údaje o dosiahnutých priemerných platoch osobitne žien
a osobitne mužov podľa kategórií zamestnancov.
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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. 2019. 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 musí byť ročná účtovná závierka overená audítorom najmenej raz
za tri roky. Naposledy bola audítorom overená účtovná závierka za rok 2016, preto
účtovná závierka za rok 2019 bola overená audítorom a výrok audítora je v prílohe č. 4
k výročnej správe.
V zmysle § 22 zákona o účtovníctve je UK povinná taktiež zostaviť konsolidačný
balík, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť konsolidovanej účtovnej závierky kapitoly
štátneho rozpočtu.
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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 je
v prílohe č. 2 ako súčasť účtovnej závierky.
Celková suma aktív UK k 31. 12. 2019 predstavovala čiastku 287 100 227,64 eur
a to v nasledujúcom členení:
netto suma v eur
Aktíva spolu
Neobežný majetok
dlhodobý nehmotný majetok
dlhodobý hmotný majetok
dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok
zásoby
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančné účty
Časové rozlíšenie
náklady budúcich období
príjmy budúcich období

287 100 227,64
192 489 939,80
627 728,56
191 842 211,24
20 000,00
94 288 698,54
1 245 633,24
4 862,56
3 785 840,73
89 252 362,01
321 589,30
254 138,82
67 450,48

Aktíva tvorí neobežný majetok, v ktorom je dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
v hodnote 627 728,56 eur. Tvorí ho v celej hodnote softvér a v porovnaní s rokom 2018
poklesla jeho hodnota o 195 034,31 eur.
Významnou položkou neobežného majetku je dlhodobý hmotný majetok (DHM),
ktorého hodnota predstavuje 191 842 211,24 eur a sú v ňom zastúpené jednotlivé
položky nasledovne:
netto suma v eur
Dlhodobý hmotný majetok spolu
pozemky
umelecké diela a zbierky
stavby
samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľ. vecí
dopravné prostriedky
pestovateľské celky trvalých porastov
ostatný dlhodobý hmotný majetok
obstaranie dlhodobého hmotného majetku
poskytnuté preddavky na dlhod.hmot.majetok

191 842 211,24
36 004 146,50
147 922,39
129 631 489,64
20 041 893,53
259 757,73
30 214,42
2 751 728,71
2 975 058,32
0,00

V celkovej hodnote DHM najvyššiu čiastku predstavuje položka - stavby, a to 129 631
489,64 eur, čo je oproti roku 2018 nárast o 1 908 477,53 eur. Rozdiel tvorí suma zo
zaradených stavieb upravená o sumu vyradených stavieb a zaúčtovaných oprávok.
Zaradená bola budova obstaraná z dotácie MF SR pre PraF. Technické zhodnotenie
tvorili stavebné úpravy a rekonštrukcie na JLF, FaF, FMFI, PdF, VID a VMĽŠ.
Vyradená bola budova JLF v Martine, ktorá bola predmetom predaja. Významný pokles
o 6 303 613,79 eur bol zaznamenaný v položke samostatné hnuteľné veci a súbory
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hnuteľných vecí a ktorej výška je 20 041 893,53 eur. Pokles bol z dôvodu ukončenia
doby odpisovania pri samostatných hnuteľných veciach na VP UK.
Hodnota obstarania DHM sa zvýšila o 2 219 088,79 eur a jej výška je 2 975 058,32 eur.
Obstarané boli hlavne technické, lekárske a laboratórne prístroje a zariadenia,
výpočtová technika a vybavenie kancelárií.
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.
Aktíva sú tvorené ďalej položkou Obežný
majetok v celkovej sume
94 288 698,54 eur a tvoria ho najmä zásoby v sume 1 245 633,24 eur, v tom materiál
je vo výške 515 096,71 eur, výrobky sú vo výške 390 984,47 eur a tovar je vo výške
336 264,93 eur.
Dlhodobé pohľadávky predstavujú v obežnom majetku sumu 4 862,56 eur a krátkodobé
pohľadávky predstavujú sumu 3 785 840,73 eur.
Významne sa na obežnom majetku podieľajú finančné účty v sume 89 252 362,01 eur.
Tvoria ich položky pokladnica v sume 141 726,56 eur a bankové účty v sume
89 110 635,45 eur.
Na bankových účtoch boli prostriedky na mzdy za december 2019 a príslušné odvody,
prostriedky na projekty prechádzajúce do roku 2020, nezrealizované kapitálové
výdavky a bežné výdavky z roku 2019, tiež prostriedky na účtoch zákonných fondov.
Aktíva tvoria tiež účty časového rozlíšenia, na ktorých boli náklady budúcich
období v sume 254 138,82 eur a príjmy budúcich období v sume 67 450,48 eur.
Oproti minulému roku aktíva poklesli v absolútnej hodnote o 1 785 430,55 eur.
Pokles neobežného majetku celkom o 2 039 603,68 eur bol zaznamenaný hlavne
v skupine dlhodobého hmotného majetku. Hodnota obežného majetku celkovo vzrástla
o 271 379,28 eur, a to hlavne na položke finančné účty.
Celková suma pasív UK k 31. 12. 2019 predstavovala čiastku 287 100 227,64 eur
a vo svojej štruktúre zahŕňa:
PASÍVA
Pasíva spolu
Vlastné zdroje
imanie a peňažné fondy
fondy tvorené zo zsku
nevysporiadaný výsledok hospodár. min. rokov
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Cudzie zdroje
rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
Časové rozlíšenie
výdavky budúcich období
výnosy budúcich období

suma v eur
287 100 227,64
152 718 133,80
124 646 958,70
14 180 090,06
8 491 302,76
5 399 782,28
17 900 346,56
1 899 748,53
472 773,94
15 527 824,09
116 481 747,28
0,00
116 481 747,28

Pasíva tvoria vlastné zdroje, ktoré celkovo vzrástli o 6 648 264,23 eur, a to
najmä v položke výsledok hospodárenia za účtovné obdobie o 3 584 477,52 eur,
v položke imanie a peňažné fondy o 2 222 587,99 eur a v položke fondy tvorené zo
zisku o 841 198,72 eur. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov zostal
v rovnakej hodnote ako v roku 2018.
Pasíva v položke cudzie zdroje celkovo poklesli o 939 160,55 eur, a to najmä v položke
rezervy o 963 731,98 eur.
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Pokles pasív významne ovplyvnil pokles časového rozlíšenia a to najmä v položke
výnosy budúcich období o 7 492 068,34 eur, ktoré sú ovplyvňované spôsobom úhrady
školného a poplatkov s ním súvisiacich.
Celkový pokles pasív oproti minulému roku o 1 785 430,55 eur nastal hlavne
v položke časového rozlíšenia.
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 bez nákladov na daň z príjmu v roku 2019
predstavovala 188 374 452,17 eur. Z toho:
➢ náklady v hlavnej nezdaňovanej činnosti
➢ náklady v zdaňovanej činnosti

180 434 594,37 eur
7 939 857,80 eur

Náklady v hlavnej nezdaňovanej činnosti v sume 180 434 594,37 eur predstavujú
podiel na celkových nákladoch UK 95,79 %. Náklady za zdaňovanú činnosť dosiahli
sumu 7 939 857,80 eur, ich podiel na celkových nákladoch UK bol 4,21 %. Celkové
náklady oproti minulému obdobiu v absolútnej hodnote narástli o 10 660 601,71 eur.
Zvýšené čerpanie nákladov v roku 2019 za hlavnú nezdaňovanú činnosť bolo
hlavne na položkách nákladov na mzdy, odvodov a zákonných sociálnych nákladov
z dôvodu valorizácie miezd. Narástli aj náklady na zostatkovú cenu predaného NM
a HM z dôvodu predaja pozemkov na JLF. Zvýšili s náklady na spotrebu energie
o 601 254,41 eur a náklady na materiál o 269 645 eur. Poklesli najmä náklady na odpisy
NM a HM o 1 977 757,19 eur a náklady na opravy a udržiavanie o 1 457 661,87 eur.
V zdaňovanej činnosti narástli najmä náklady na energie a náklady na opravy
a udržiavanie. Poklesli najmä náklady na predaný tovar a náklady na ostatné služby.
UK dosiahla v roku 2019 výnosy v sume 193 844 891,67 eur, z toho:
➢ výnosy z hlavnej nezdaňovanej činnosti
➢ výnosy zo zdaňovanej činnosti

185 633 015,08 eur
8 211 876,59 eur

Výnosy v hlavnej nezdaňovanej činnosti v sume 185 633 015,08 eur predstavujú
podiel na celkových výnosoch UK 95,76 %. Výnosy zo zdaňovanej činnosti
predstavovali sumu 8 211 876,59 eur, ich podiel na celkových výnosoch UK bol
4,24 %.
Nárast výnosov v obidvoch činnostiach oproti minulému obdobiu predstavoval
v absolútnej hodnote 14 233 743,38 eur. Nárast výnosov z hlavnej nezdaňovanej
činnosti súvisel najmä so zvýšením výnosov z dotácie a to hlavne na valorizáciu
miezd, zvýšením výnosov zo zákonných poplatkov súvisiacich so školným a tržieb
z predaja služieb. V zdaňovanej činnosti to bol najmä nárast tržieb z predaja služieb.
Podiel nákladov na výnosoch v hlavnej nezdaňovanej činnosti predstavoval
97,20 % a v zdaňovanej činnosti 96,68 %.
V hlavnej nezdaňovanej činnosti skončilo v roku 2019 hospodárenie so ziskom,
ktorý bol po zdanení vo výške 5 198 420,71 eur. V zdaňovanej činnosti bol vykázaný
zisk po zdanení vo výške 201 361,57 eur.
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UK vykázala za rok 2019 daň z príjmu vo výške 70 657,22 eur, z čoho bola
zrážková daň vo výške 12 353,16 eur. Zrážková daň v hlavnej nezdaňovanej činnosti
bola v plnej výške uhradená v roku 2019. Úhrada dane z príjmu za rok 2019 vo výške
58 304,06 eur bola pokrytá uhradenými preddavkami na daň vo výške 68 311,80 eur.
Preplatok vo výške 10 007,74 eur bol vyžiadaný na vrátenie.
2.2.2 Za oblasť sociálnej podpory študentov
Oblasť sociálnej podpory študentov vymedzuje zákon o vysokých školách.
Finančné prostriedky sa poskytujú priamou formou, ktorú predstavujú štipendiá
a nepriamou formou, a to podporou stravovania, ubytovania, finančnou podporou
a organizačnou podporou športových činností a kultúrnych činností. Náklady za oblasť
sociálnej podpory študentov predstavovali v hlavnej nezdaňovanej činnosti náklady
v sume 18 997 053,98 eur.
Najvyšším podielom na celkových nákladoch participovali ostatné služby
36,47 % (6 929 057,08 eur), mzdové náklady 20,91 % (3 971 971,37 eur) a spotreba
energie 14,49 % (2 751 723,55 eur). Významným podielom sa na celkových nákladoch
podieľali aj náklady na spotrebu materiálu 6,94 % (1 318 858,94 eur) a náklady na
zákonné sociálne a zdravotné poistenie 7,21% (1 369 546,80 eur).
Výnosy v tejto oblasti predstavovali sumu 21 065 634,11 eur. Na výnosoch
v hlavnej nezdaňovanej činnosti mali dotácie zo štátneho rozpočtu podiel 38,65 %
(8 141 862,27 eur). Okrem dotácie, najvyšší podiel na výnosoch v hlavnej nezdaňovanej
činnosti mali tržby z predaja služieb, a to 55,93 % (11 781 281,65 eur).
Výsledok hospodárenia za oblasť sociálnej podpory študentov, zisk po zdanení,
predstavoval sumu 2 068 580,13 eur. Podiel nákladov na výnosoch v hlavnej
nezdaňovanej činnosti predstavoval 90,18 %.
2.3 Poznámky k účtovnej závierke k 31. 12. 2019
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 2019 zisk po zdanení v celkovej výške 5 399 782,28 eur.
V porovnaní s minulým rokom je to nárast o 3 584 477,52 eur.
Na výsledku hospodárenia, ktorý dosiahla UK za rok 2019, sa v hlavnej
nezdaňovanej činnosti podieľal príjem z dotácie vo výške 142 341 251,06 eur, príjem
zo zákonných poplatkov vo výške 22 868 789,41 eur, tržby z predaja služieb vo výške
12 475 209,40 eur a iné ostatné výnosy vo výške 5 371 328,01 eur.
V zdaňovanej činnosti sa pozitívne prejavili najmä tržby z predaja služieb, ktoré
predstavovali sumu 3 345 137,18 eur, tržby za predaný tovar vo výške 2 894 446,43
eur a výnosy z prenájmu majetku, ktoré predstavovali sumu 1 463 671,82 eur, čo
nasvedčuje o hospodárnom využívaní majetku UK.
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3. Analýza výnosov a nákladov a príjmov a výdavkov
3.1 Analýza príjmov resp. výnosov
a) V hlavnej nezdaňovanej činnosti
Za rok 2019 boli vykázané výnosy UK za hlavnú nezdaňovanú činnosť v sume
185 633 015,08 eur.
Základným zdrojom financovania vzdelávacej, výskumnej a vývojovej činnosti,
sociálnej podpory študentov a podpory športových a kultúrnych aktivít UK v roku 2019
bola dotácia zo štátneho rozpočtu pridelená MŠVVaŠ SR na základe dotačnej
zmluvy s 8 dodatkami v rámci programu 077. Celkový objem pridelenej dotácie
v programe 077 dosiahol sumu 122 167 601,09 eur v členení na:
➢
➢

dotáciu na bežné výdavky
dotáciu na kapitálové výdavky

119 119 601,09 eur
3 048 000
eur

V roku 2019 dosiahla UK výnosy zo školného vo výške 19 521 687,02 eur,
pričom poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia dosiahli sumu 1 366 528,69
eur, výnosy zo školného za cudzojazyčné štúdium dennou formou 16 233 475,04 eur.
Výnosy zo školného za štúdium v externej forme štúdia boli v sume 1 920 683,29 eur
a výnosy za súbežné štúdium v dennej forme boli 1 000 eur. Výnosy z poplatkov
spojených so štúdiom predstavovali sumu 1 207 680,61 eur. Poplatky za prijímacie
konania dosiahli sumu 949 705,65 eur, poplatky za rigorózne konania sumu 176 578,92
eur. Na výnosoch z poplatkov sa podieľali tiež poplatky za vydanie diplomu za
rigorózne konanie vo výške 26 600 eur, poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich
kópií, ktoré dosiahli sumu 36 685,87 eur, poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní
štúdia v štátnom jazyku a v jazyku požadovanom študentom a ich kópií v sume
13 765,17 eur a poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu v sume 4 345
eur.
Príjmy z dotácie na financovanie projektov, schválených na program
nadrezortnej vedy a techniky (06K) boli UK poskytnuté vo výške 7 128 016,92 eur,
v tom prostriedky na kapitálové výdavky boli vo výške 50 000 eur.
Príjmy z dotácií na spolufinancovanie zo ŠR pre projekty financované z EÚ
boli UK poskytnuté v sume 21 399,65 eur, v tom 2 232,60 eur na kapitálové výdavky.
Príjmy z dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ boli UK poskytnuté vo výške
181 799,14 eur, a to celá suma na bežné výdavky.
Príjmy UK majúce charakter dotácie (okrem štrukturálnych fondov EÚ)
dosiahli sumu 9 482 909,38 eur. V tejto sume je 2 500 000 eur poskytnutých z MF SR
ako účelová kapitálová dotácia na obstaranie nehnuteľností pre UK a kapitálová dotácia
z MZ SR vo výške 300 200 eur. Z bežnej dotácie najväčšie zastúpenie mala dotácia
z MZ SR vo výške 1 553 221 eur a príjmy pre spoluriešiteľov projektov APVV vo
výške 359 618 eur. Významne sa na príjmoch majúcich charakter dotácie podieľali aj
príjmy zo zahraničia celkovo vo výške 4 041 467,50 eur a v tom príjmy na programy
ERASMUS+ vo výške 2 431 333 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 1 427 970,07 eur.
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b) V zdaňovanej činnosti
V zdaňovanej činnosti dosiahli výnosy sumu 8 211 876,59 eur. Na výnosoch sa
najvyšším percentom podieľali tržby za predaj služieb a to 40,74 % (3 345 137,18 eur),
ďalej tržby za predaný tovar sa na celkových tržbách podieľali 35,25 % (2 906 564,58
eur) a výnosy z prenájmu majetku predstavovali 17,82 % (1 463 671,82 eur). Tržby za
vlastné výrobky dosiahli sumu 12 537,67 eur a iné ostatné výnosy dosiahli sumu
277 610,60 eur.
UK poskytuje služby v zdaňovanej činnosti v oblasti ubytovania, stravovania,
vzdelávania a služieb súvisiacich s prenájmom majetku.
3.2 Analýza výdavkov resp. nákladov
a) V hlavnej nezdaňovanej činnosti
Za rok 2019 boli vykázané náklady UK na hlavnú nezdaňovanú činnosť v sume
180 434 594,37 eur.
Na nákladoch v hlavnej nezdaňovanej činnosti sa v najväčšej miere podieľali
mzdové náklady, a to 46 % (83 000 484,39 eur) a náklady na sociálne poistenie 15,76 %
(28 434 179,48) čo bolo hlavne vplyvom valorizácie miezd.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom náklady v hlavnej nezdaňovanej činnosti
vzrástli okrem mzdových nákladov hlavne v položkách:
➢
➢
➢
➢
➢

zostatková cena predaného NM a HM o 733 884,56 eur (744 127,61 eur),
spotreba energie o 601 254,41 (5 848 388,58 eur),
zákonné sociálne náklady o 579 158,08 eur (3 520 645,32 eur),
ostatné služby o 273 553,10 eur (14 789 617,50 eur),
spotreba materiálu o 269 645 eur ( 9 117 472,59 eur).

Zostatkovú hodnotu predaného NM a HM tvorí predaj majetku JLF UK a jej
podiel na celkových nákladoch je 0,41 %.
Náklady na energetické médiá predstavovali 3,24 % celkových nákladov,
v absolútnej čiastke to bolo 5 848 388,58 eur, z toho hlavne:
➢ náklady na tepelnú energiu 2 184 635,15 eur,
➢ náklady na elektrickú energiu boli v sume 2 416 028,64 eur,
➢ plyn 820 319,53 eur,
➢ vodné a stočné 372 362,24 eur.
Nárast zákonných sociálnych nákladov súvisí s vyplácaním príspevku na rekreácie
a s valorizáciou miezd a ich podiel na celkových nákladoch je 1,95 %.
Náklady na ostatné služby tvorili 8,20 % (14 789 617,50 eur), na čom v najvyššej
absolútnej čiastke participovali:
➢ iné analyticky sledované účty v sume 6 528 237,15 eur,
➢ ostatné služby v sume 6 343 348,57 eur,
➢ vložné na konferencie v sume 592 257,55 eur,
➢ náklady na revízie zariadení v sume 281 382,63 eur,
➢ náklady na prenájom priestorov v sume 234 101,89 eur,
➢ drobný nehmotný majetok v sume 217 653,41 eur,
➢ odvoz odpadu v sume 191 467,47 eur,
➢ poštovné v sume 153 359,03 eur,
➢ dopravné služby v sume 124 253,84 eur,
➢ náklady na telefóny a faxy v sume 123 555,96 eur.
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Na nákladoch v hlavnej nezdaňovanej činnosti sa významne podieľala spotreba
materiálu v sume 9 117 472,59 eur a tvorila podiel vo výške 5,05%. Z uvedenej sumy
najviac finančných prostriedkov bolo použitých na:
➢ chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby, a to
sumou 2 085 014,36 eur,
➢ ostatný materiál sumou 1 813 226,59 eur,
➢ iné analyticky sledované náklady sumou 1 765 666,57 eur,
➢ drobný hmotný majetok - konkrétne prístroje a zariadenia laboratórií
a výpočtová technika vo výške 1 638 366,06 eur,
➢ potraviny sumou 766 619,42 eur,
➢ drobný hmotný majetok – nábytok a ostatný v sume 445 570,83 eur,
➢ kancelárske potreby a materiál vo výške 300 725,44 eur,
➢ knihy, časopisy a noviny vo výške 302 283,32 eur.
Významne sa v roku 2018 podieľali na nákladoch iné ostatné náklady, ktoré
v absolútnej hodnote boli vo výške 14 577 359,97 eur, čo je 8,08 %. Najvýznamnejšie
sa na ostatných nákladoch podieľali:
➢ štipendiá doktorandov vo výške 6 752 586,18 eur.
Na opravy a udržiavanie majetku bolo vynaložených 2 488 873,59 eur, čo
predstavuje 1,38 % celkových nákladov. Z toho najväčší podiel bol použitý na:
➢ opravy a udržiavanie stavieb, a to vo výške 1 112 209,97 eur.
Z analýzy štruktúry týchto výdavkov je možné konštatovať, že boli v podstatnej
miere ovplyvnené valorizáciou miezd a zavedením príspevku na rekreácie. Významná
časť nákladov je spojená s realizáciou projektovej činnosti na súčastiach UK,
s výdavkami na energetické média a s udržovaním majetku 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 4,21 %. 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
7 939 857,80 eur. Daň z príjmu na zdaňovanú činnosť predstavuje výšku 70 657,22 eur.
Najvyšší podiel nákladov pripadal na predaný tovar, a to 31,12 %
(2 470 582,64 eur). Na nákladoch sa významne podieľali aj mzdové náklady výškou
24,16 % (1 918 122,92 eur), spotreba energie 15,46 % (1 227 595,44 eur), ostatné
služby 11,99 % (951 899,51 eur), zákonné sociálne poistenie 8,13 % (645 808,32 eur),
opravy a udržiavanie 3,56 % (282 815,09 eur) a spotrebu materiálu 2,82 % (223 745,61
eur).
Náklady na zdaňovanú činnosť sú ovplyvňované cenou vstupných nákladov na
spotrebovaný tovar, čo má priamy vplyv na mieru zisku v tejto činnosti spolu so
mzdovými nákladmi a nákladmi na spotrebu energie. 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 2019 boli na kapitálové výdavky v roku 2019 na dotačný
účet UK poukázané finančné prostriedky na program 077 v čiastke 3 098 000 eur,
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z toho v podprograme 07711 suma 3 048 000 eur. Na program 06K v podprograme
06K12 bolo poukázaných 50 000 eur. Na kapitálové výdavky poskytlo MF SR dotáciu
vo výške 2 500 000 eur, ktorá bola účelovo viazaná na obstaranie nehnuteľností pre UK.
Z MZ SR bola UK poskytnutá kapitálová dotácia vo výške 300 200 eur, ktorá bola tiež
účelovo viazaná na schválené projekty.
Celkom boli UK pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo
štátneho rozpočtu mimo štrukturálnych fondov v sume 5 898 200 eur. Zostatok
kapitálovej dotácie celkom z predchádzajúceho roka bol 5 588 891,48 eur.
Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu v roku 2019 bola vyčerpaná
v čiastke 9 185 044,15 eur, z toho 118 848 eur na nákup pozemkov a nehmotných aktív,
2 490 666 eur na nákup budov a stavieb, 2 311 326,06 eur na nákup strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia, 114 409,52 eur na nákup dopravných prostriedkov, na
prípravnú a projektovú dokumentáciu 344 757,40 eur, na realizáciu stavieb a ich
technického zhodnotenia bolo vyčerpaných 3 631 488,63 eur, na rekonštrukciu
a modernizáciu strojov a zariadení bolo použitých 91 320,50 eur, na nákup ostatného
dlhodobého majetku bolo použitých 77 750 eur a iný majetok v sume 4 477,78 eur. Na
čerpanie finančných prostriedkov z kapitálovej dotácie má vplyv proces verejného
obstarávania na konkrétne investičné akcie.
Na celkovej sume na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku vo
výške 9 185 044,15 eur sa podieľali prostriedky kapitálovej dotácie zo štátneho
rozpočtu výškou 332 373,83 eur, prostriedky kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ
95 372,40 eur, prostriedky bežnej dotácie čerpané prostredníctvom fondu reprodukcie
výškou 1 163 740,37 eur, prostriedky z ostatných zdrojov prostredníctvom fondu
reprodukcie výškou 1 484 898,99 eur a prostriedky z iných zdrojov výškou
6 108 658,56 eur.
Kapitálová dotácia bola v roku 2019 použitá najmä na obstaranie nehnuteľného
majetku – budovy na Vajanského nábreží č. 56 v Bratislave, na obstaranie vybavenia
laboratórií a výučbových priestorov fakúlt, na rekonštrukciu budov a priestorov,
vonkajších plôch a obstaranie projektovej dokumentácie pre pripravované rekonštrukcie
a obstaranie výpočtovej techniky a prístrojov.
Podrobný rozpis financovania jednotlivých výdavkov na obstaranie a technické
zhodnotenie dlhodobého majetku je uvedené v tabuľke č. 12 tabuľkovej prílohy
k výročnej správe.
Kapitálové výdavky v roku 2019 súviseli so zabezpečením hlavnej činnosti UK a
s technickým zhodnotením budov využívaných pre hlavnú činnosť UK.
Zostatok kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu k 31. 12. 2019 bol prevedený na
zostatkový účet na financovanie pokračujúcich úloh.
Prehľad investičných akcií, na ktoré bola v roku 2019 kapitálová dotácia
poskytnutá:
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Podprogram
dotačnej zmluvy prípravné a projektové práce súvisiace s
Zabezpečenie07711
štúdiezrealizovateľnosti,
vydaním územného rozhodnutia na výstavbu Novej univerzitnej nemocnice v Martine
RČI: /38919/
Rekonštrukcia strechy a podkrovia bloku A a B budovy PdF UK, Šoltésova 4, BA
/RČI: 35664/
Vybudovanie výťahu v objekte PdF UK, Moskovská 3, BA
RČI: /40011/
Rekonštrukcia fasády budovy FaF UK, Odbojárov 10, BA
RČI: /40012/
Výmena bojlerov FTVŠ UK, Nábr.arm.gen.L. Svobodu, BA
RČI: /40013/
Rekonštrukcia sociálnych zariadení FM UK, Odbojárov 10, BA
RČI: /40014/
Vybudovanie hydrofórovej stanice FMFI, Mlynská dolina, BA
RČI: /40018/
Rekonštrukcia strechy nad blokom "C! Mézešových ústavov JLF UK, Malá Hora 4,
Martin RČI: /40019/
Prístrojové vybavenie na obnovu a modernizáciu štud.programu zubné lekárstvo
LF UK /RČI: 40855/
Spolu

2 000 000 Eur
350 000 Eur
6 000 Eur
300 000 Eur
32 000 Eur
60 000 Eur
20 000 Eur
70 000 Eur
210 000 Eur
3 048 000 Eur

Podprogram 06K
CERN ALICE, Sitár

25 000 Eur

CERN ATLAS, Tokár

25 000 Eur
Eur

Spolu

50 000 Eur

Kapitálová dotácia z MŠVVaŠ SR spolu
MF SR
Na obstaranie nehnuteľností pre UK
Spolu

3 098 000 Eur
2 500 000 Eur
2 500 000 Eur

Ministerstvo zdravotníctva SR
MZ_2019/20, DIAPED

76 000 Eur

MZ_2019/17, TERS

17 000 Eur

2019/15, CELLARTHRI

84 200 Eur

MZ_2019/47, Račay, JLF

5 000 Eur

MZ_2019/44, Uhrík, JLF

2 000 Eur

PADIFLIM, Trančíková

3 000 Eur

SYNCYTIN-1, Gbelcová
MZ, Chandoga, LF
Spolu

13 000 Eur
100 000 Eur
300 200 Eur

Kapitálová dotácia z kapitol ŠR mimo MŠVVaŠ SR

2 800 200 Eur

Kapitálová dotácia v roku 2019 spolu

5 898 200 Eur

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 01. 01. 2019 bol v sume
28 722 315,72 eur. Tvorba fondov v priebehu roka bola 11 251 422 eur. Čerpanie
finančných prostriedkov fondov bolo v priebehu sledovaného obdobia vo
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výške 7 851 737,21 eur a konečné zostatky fondov spolu k 31. 12. 2019 boli v sume
32 122 000,51 eur. Celkové krytie fondov finančnými prostriedkami k 31. 12. 2019 bolo
vo výške 2 135 467,65 eur a v porovnaní s predchádzajúcim rokom narástlo
o 329 792,03 eur.
4.1 Fond reprodukcie
Fond reprodukcie bol v roku 2019 vytvorený v sume 2 057 345,60 eur, z toho
z výsledku hospodárenia vo výške 1 071 029,81 eur, z odpisov vo výške 926 283,74 eur
a z predaja alebo likvidácie majetku vo výške 58 053,25 eur. V priebehu sledovaného
obdobia bolo čerpanie fondu vo výške 1 112 740,63 eur. Zostatok k 31. 12. 2019 bol
v sume 17 614 369,44 eur. Krytie fondu finančnými prostriedkami k 31. 12. 2019 bolo
v sume 2 023 392,56 eur.
4.2 Štipendijný fond
Štipendijný fond na UK v roku 2019 bol vytvorený v sume 3 760 158,30 eur,
z toho z účelovej dotácie v sume 3 133 054 eur, z výnosov zo školného vo výške
530 156,80 eur, z darov a z dedičstva vo výške 600 eur, z výsledku hospodárenia vo
výške 9 076,52 eur a z ostatnej tvorby vo výške 87 270,98 eur. Krytie fondu finančnými
prostriedkami bolo v sume 591 146,84 eur.
4.3 Rezervný fond
Rezervný fond bol v roku 2019 vytvorený vo výške 726 121,91 eur, a to v celej
výške prídelom z výsledku hospodárenia. Čerpaný v sledovanom období nebol. Stav
fondu k 31. 12. 2019 bol 12 977 899,31 eur. Krytie fondu finančnými prostriedkami
bolo v sume 196 123,10 eur.
4.4 Sociálny fond a ostatné fondy
Najväčší podiel na ostatných fondoch má sociálny fond, ktorého počiatočný stav
bol k 01. 01. 2019 vo výške 436 452,38 eur. V priebehu roka 2019 bol tvorený zo
zákonného prídelu vo výške 923 917,16 eur a ostatnou tvorbou vo výške 283,13 eur.
Použitie sociálneho fondu bolo vo výške 887 878,73 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. 2019 bol 472 773,94 eur.

5. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom
Pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2019 predstavovali
spolu 135 514 968,08 eur a finančné prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho
rozpočtu pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ spolu 21 399,65 eur.
Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté UK z kapitoly MŠVVŠ SR
predstavovali celkom 130 723 588,08 eur, z toho na bežné výdavky 127 625 588,08 eur
a na kapitálové výdavky 3 098 000 eur.
Z ostatných kapitol štátneho rozpočtu boli UK poskytnuté finančné prostriedky vo
výške 4 791 380 eur.
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Finančné prostriedky boli využívané v súlade s pravidlami rozpočtového
hospodárenia na účel, pre ktorý boli poskytnuté. Podrobnú rekapituláciu zúčtovania so
štátnym rozpočtom uvádzame v nasledujúcom tabuľkovom prehľade.
Zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2019
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
Min. financií SR
Min. zdravotníctva SR
Ostatné dotácie (obce, vyššie
územ.celky, spoluriešiteľ iné kapitoly)
Dotácia za kapitoly rozpočtu mimo
MŠVVaŠ SR
Spolu príjem z dotácií zo štátneho
rozpočtu
Príjmy zo zahraničia majúce charakter
dotácie
Spolu príjem z dotácií a zo zahraničia
Štrukturálne fondy
- EÚ
- ŠR
Ostatné domáce príjmy s
charakterom dotácie
Príjem z dotácií do textu k VS

Bežná dotácia

Kapitálová
dotácia

Dotácia spolu

68 864 609,09
38 467 013,00
320 722,00
11 467 257,00

3 048 000,00
0,00
0,00
0,00

71 912 609,09
38 467 013,00
320 722,00
11 467 257,00

119 119 601,09
6 848 016,92
230 000,00
7 078 016,92
852 860,00
575 110,07

3 048 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00

122 167 601,09
6 848 016,92
280 000,00
7 128 016,92
852 860,00
575 110,07

1 427 970,07

0,00

1 427 970,07

127 625 588,08

3 098 000,00

130 723 588,08

3 627 249,00

0,00

3 627 249,00

1 553 221,00

2 500 000,00
300 200,00

2 500 000,00
1 853 421,00

437 959,00

0,00

437 959,00

1 991 180,00

2 800 200,00

4 791 380,00

129 616 768,08

5 898 200,00

135 514 968,08

4 041 467,50

0,00

4 041 467,50

133 658 235,58

5 898 200,00

139 556 435,58

200 966,19
181 799,14

2 232,60
0,00

203 198,79
181 799,14

19 167,05

2 232,60

21 399,65

650 061,88

0,00

650 061,88

129 616 768,08

5 898 200,00

135 514 968,08
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6. Záver
Hospodárenie UK v roku 2019 možno hodnotiť pozitívne. UK dosiahla opäť
kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 5 470 439,50 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:
➢
➢
➢
➢

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 2019 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 objemu poskytnutej dotácie
hlavne z dôvodu valorizácie miezd a nárastom výnosov z tržieb za predaj služieb. 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, hlavne na prenájom. Výnosy z prenájmu slúžia na získavanie ďalších zdrojov
príjmov slúžiacich na dofinancovanie činnosti a rozvoja UK. Narastajúci trend
zaznamenala UK pri výnosoch z tržieb za predaj služieb.
Budovy vo vlastníctve univerzity sú staré a taktiež majú charakter kultúrnych
pamiatok, preto si ich prevádzka a údržba neustále vyžadujú nemalé finančné
prostriedky. Proces údržby a opráv v takom rozsahu je náročný hlavne s pohľadu
zabezpečenia procesu verejného obstarávania.

UK riešila v roku 2019 nákup novej budovy v záujme rozšírenia výučbových
priestorov, tiež predaj budovy v Martine v záujme získania finančných prostriedkov na
výstavbu nových priestorov na vzdelávanie, výskum a vývoj. Vedenie univerzity stále
kladie veľký dôraz na efektívne využívanie majetku, energií a materiálu, čo má na
hospodárenie pozitívny dopad.
V nasledujúcom období sa chce UK pri zabezpečení vyrovnaného hospodárenia
zameriavať naďalej na:
➢ využívanie zdrojov financovania zo štrukturálnych fondov EÚ realizáciou
projektov v oblasti vzdelávania ako aj v oblasti vedeckej činnosti;
➢ hľadanie alternatívnych spôsobov pre zabezpečenie finančných prostriedkov
z vlastných aktivít na vlastnú činnosť;
➢ prácu s existujúcimi funkcionalitami v FIS SOFIA a na podporu vývoja nových
funkcionalít, ktoré súvisia s legislatívnymi zmenami, ale aj tých, ktoré vyplývajú
z požiadaviek MŠVVŠ SR na predkladanie rôznych informácií o hospodárení
verejnej vysokej školy ako aj na spracovanie nových výstupov, ktoré budú slúžiť
pri výhľadovom rozhodovaní vedenia UK;
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➢ implementáciu nástrojov finančnej kontroly pri zabezpečení hospodárenia
v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri
nakladaní s verejnými prostriedkami
➢ zabezpečenie hospodárenia na báze vlastných rozpočtov fakúlt a súčastí UK.

prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD.
rektor UK v Bratislave

Vypracovali:
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
Ing. Katarína Farkašová
Ing. Jana Tomášková
Mária Papšová
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