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I. Základné údaje o pracovisku 

1. Kontaktné údaje 

Názov pracoviska 

Vedúci pracoviska 
Zástupca 

Adresa sídla 
Typ organizácie 
Telefón 
Telefax 
E - mail 

Technicko-hospodárska správa 
ústavov spoločenských vied SAV 

Ing. Magdaléna Zacharová 
Zuzana Turiničová 

Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
rozpočtová 
52963360 
52921612 
magdalena.zacharova@savba.sk 

2. Počet a štruktúra zamestnancov 

Fyzický stav zamestnancov THS ÚSV SAV k 31.12.2007 je 29 zamestnancov, 
prepočítaný stav je k 31.12.2007 28,2 zamestnancov. Priemerný vek kmeňových 
zamestnancov je 48 rokov. 

Štruktúra K K K K F P 
do 35 do 35 Ved. 

zamestnancov K rokov rokov prac. Ved.prac. 
M 1 M Ž 

Celkový počet zamestnancov 29 4 3 29 28,2 
Vedeckí pracovníci 0 0 0 

Odborní Pracovníci VŠ 2 2 1 2 2 
Odborní pracovníci ÚS 18 4 2 18 17,5 

Ostatní pracovníci 9 9 8,7 
Doktorandi v dennej forme 0 0 0 

Obsadenie funkcií sa v roku 2007 nezmenilo oproti roku 2006. 

V roku 2007-2008 sa očakáva prechod rozpočtových a príspevkových organizácií na 
akruálne účtovníctvo založené na princípe nákladov a výnosov. Účtovný systém, 
s ktorým sa pracuje doteraz je založený na tzv. hotovostnom princípe, v ktorom sa 
pracuje s príjmami a výdavkami. Akruálny systém účtovníctva bude vyžadovať 
okrem analytického členenia na strane výdavkov rovnaké členenie na strane 
nákladov a výnosov. Výdavky a príjmy budú predstavovať len peňažný tok 
organizácie. Prechod na akruálne účtovníctvo predstavuje nárast prác vo finančnej 
učtárni v kvantite aj v kvalite, a preto je potrebné počítať s nárastom zamestnancov. 
V rámci prevádzkového odboru má THS ÚSV SAV len troch THP zamestnancov, ktorí 
zabezpečujú okrem bežnej prevádzky a opráv aj všetky investičné akcie. 
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II. Hospodárenie organizácie 

Výdavky RO SAV 
v tis. 

Kategória 
Posledný 
upravený 
rozpočet 

r.2007 

Čerpanie k 
31.12.2007 

celkom 

: z toho Kategória 
Posledný 
upravený 
rozpočet 

r.2007 

Čerpanie k 
31.12.2007 

celkom z rozpočtu 
z mimoroz. 

zdrojov 

Výdavky celkom 15515 18514 18514 0 
z toho : 

kapitálové výdavky 3 720 3 720 3 720 
bežné výdavky 11 795 14 794 14 794 0 

z toho: 
mzdové výdavky 5 727 5 727 5 727 
odvody do poist. NÚP 1 898 1 897 1 897 

tovary a služby 4 170 7 170 7 170 
z toho: 

výdavky na projekty 
APVV 

VEGA 
MVTS 

CE 
výdavky na periodickú 
tlač 
Transfery na ved .výchovu 

a/ Kapitálové výdavky 

V roku 2007 sa realizovala rekonštrukcia priestorov prízemia v budove na Dúbravskej 
ceste 9 , Bratislava pre Slavistický ústav J. Stanislava . Rekonštrukcia prebiehala 
v období september- december 2007. Celková cena rekonštrukcie bola 
3 679 399 Sk. Zvyšné kapitálové zdroje boli použité na nákup výpočtovej techniky. 

b/ Mzdový fond 

Mzdový fond sa čerpá podľa rozpísaného limitu mzdových prostriedkov. Jeho 
čerpanie je ovplyvnené fluktuáciou pracovníkov. Priemerný mesačný plat 
zamestnancov THS ÚSV SAV je 15 720 Sk. Vykonávame činnosti, ktoré sú 
porovnateľné s činnosťami v podnikateľskej sfére pričom plat našich zamestnancov 
je podstatne nižší. Je nevyhnutné zvýšiť mzdový fond v roku 2007. 

c/ Poistné a príspevok zamestnávateľa 

Prostriedky sú čerpané úmerne k mzdovému fondu. 
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d/ Tovary a služby 

Najväčším problémom sú bežné výdavky ktoré sú v položke tovary a služby 
v nedostatočnej výške. Najvyššie sú nasledovné položky: 

- THS ÚSV SAV hradí energiu za všetky nami spravované ústavy. 
- Vykonávame činnosť správcu majetku štátu v piatich budovách. Fond opráv 

v roku 2007 vo výške 364 000 SK je nedostatočný. Opravy len v budovách na 
Klemensovej ulici a Dúbravskej ceste vyžadujú ročne cca 500 000 Sk. Fond 
opráv nestačí ani na riešenie havarijných situácií. 

- Náklady na prevádzku motorových vozidiel, ktoré využívajú všetky ústavy 
predstavovali v roku 2007 čiastku 115 000 Sk. 

- Stále sa zvyšujú náklady na papier a tonery, ktoré sa využívajú na vedenie 
účtovníctva pre všetkých 21 ústavov. Celkový náklad prestavoval v roku 2006 
čiastku cca 250 000 Sk. 

- Hradíme náklady za advokátske služby pri všetkých súdnych sporoch 
týkajúcich majetku - cca 70 000 Sk ročne. 

- Knihy, časopisy a školenia predstavovali čiastku 110000 Sk. Sú nevyhnutné 
vzhľadom na stále sa meniacu legislatívu 

- Prevádzka jedálne v budove na Klemensovej 19, Bratislava predstavuje ročne 
cca 100 000 Sk. 

- Príspevok na stravovanie v roku 2007 bol 98 500 Sk. 
- V roku 2007 sa opravila zasadačka v priestoroch budovy na Dúbravskej ceste 

s nákladom 200 000 Sk 

Pracovníci THS ÚSV SAV sa museli vysporiadať nielen s vlastným rozpočtom, ale aj 
s nárastom práce z titulu mimorozpočtových zdrojov, ktoré dostávajú vedecké 
organizácie a účtujú ich pracovníci THS ÚSV SAV. Sú využívané na zabezpečenie 
tovarov a služieb. Európska únia sa riadi predpismi, ktoré sú v niektorých prípadoch 
rozpore s naším zákonom. V zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
v znení neskorších predpisov § 2 odsek 1 verejnými prostriedkami s ktorými 
hospodária právnické osoby sú aj prostriedky Európskej únie. Mnohé projekty 6 a 7 
Rámcového programu však uznávajú za oprávnené výdavky výdavky, ktoré sú 
podľa našich zákonov v rozpore s platnou legislatívou v SR a naopak, napr. daň sa 
do oprávnených nákladov projektov financovaných EU nesmie započítať, pričom 
zákon o účtovníctve 431/2002 a zákon o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. daň 
uznáva ako oprávnený náklad. Stretávame sa s riešením problémov, ktoré nie sú 
zahrnuté v našich zákonoch, kde nám ani zákonodarca mnohokrát nedáva 
jednoznačnú odpoveď. Naviac existujú rôzne formy vyúčtovania projektov EÚ a to 
napr. AC, FC. Ich zosúladenie s našim zákonom o účtovníctve nie je možné. 
Zohľadnenie týchto spôsobov účtovania neumožňuje využívaný softvér. 

Mimorozpočtové prostriedky dostávajú organizácie často až po ukončení doby 
riešenia úlohy. Výdavky zálohujeme z rozpočtových prostriedkov a refundujeme ich 
po obdržaní finančných prostriedkov z EÚ , čo predstavuje ďalší nárast práce. 
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III. Príjmy 

Posledný 
Kategória upravený Plnenie 

rozpočet k 31.12.2007 

Príjmy celkom: 1049 1049 
z toho: 

rozpočtované príjmy /účet 19/ 1049 1049 
z toho: 

príjmy za nájomné 

Mimorozpočtové príjmy /účet 780/ 0 0 

Plánované príjmy boli splnené . 

IV.Záver 

THS ÚSV SAV je servisným pracoviskom SAV. K tomu aby mohla vykonávať svoju 
funkciu by potrebovala podstatne vyšší rozpočet najmä v položke tovary a služby. 
V roku 2007 musíme doriešiť: 

1) Prevádzku rekreačného zariadenia Trenčianske Teplice ktorú zabezpečujeme 
od 1.6.2006. Rekreačné zariadenie je stratové. Príjmy v mimo dovolenkovom 
období budú len minimálne a mesačný náklad na plyn, vodu a energie je vo 
výške cca 14 000 Sk. Zariadenie potrebuje nevyhnutne rekonštrukciu. 
Najväčším problémom, ktorý ohrozuje budovu je oporný múr za budovou, 
ktorý je nízky a preto sa svah zosunul na časť budovy. Ak chceme konkurovať 
zariadeniam obdobného typu v Trenčianskych Tepliciach musíme zariadenie 
zrekonštruovať, to znamená najmenej štyri miestnosti prestaviť tak, aby sa pri 
nich vybudovalo sociálne zariadenie. 

2) Rekreačné zariadenie v Patinciach je prenajaté od 1.1.1999 do 31.12.2008. 
Prenajímateľ musí ročne zabezpečiť opravy v hodnote 100 000 Sk do údržby 
a obnovy zariadenia. Príjem zo zmluvy je v hodnote 200 000 Sk ročne. 
Rekreačné zariadenie pozostáva z troch budov. Investícia 100 000 Sk 
nezabezpečí riešenie ani najdôležitejších opráv. Toho času je fasáda 
v havarijnom stave. Pozemok pod budovami nie je vo vlastníctve THS, ale jeho 
vlastníkom je z 99 % Pozemkový fond. Napriek našej žiadosti o odkúpenie 
pozemku Pozemkový fond vo veci nekonal. Dali sme vypracovať 
súdnoznalecký posudok nutný k predajú budovy v zmysle usmernenia P SAV. 
K predaju budovy sme nedostali súhlas MF SR pretože nie sme vlastníkmi 
pozemku. 

3) V roku 2007 sa zistilo, že 40 m2 pozemku pod prístavbou budovy na 
Klemensovej ulici nie je v našom vlastníctve, ale vlastnia ho majitelia bytov 
objektu na Dostojevského rade 11. Dali sme vypracovať súdnoznalecký 
posudok na odkúpenie pozemku . Vyhotovili sme kúpni predajnú zmluvu. 
Realizácia prevodu sa bude v prvých mesiacoch roku 2007. 

5 



4) Ceny energií stúpajú každý rok, a preto je nevyhnutné zaoberať sa tepelným 
hospodárstvom. Všetky naše budovy majú okná v dezolátnom stave. Budovy 
na Klemensovej a Konventnej ulici patria medzi Národné kultúrne pamiatky. 
Výmena okien je možná len za obdobné drevené okná. V budovách na 
Dúbravskej ceste by sa výmena okien za plastové okná okamžite prejavila na 
úspore nákladov na kúrenie. 

5) Je nevyhnutné zatepliť budovy na Dúbravskej ceste a opraviť ich fasádu. 
6) Stav rozvodov ústredného kúrenia vo všetkých spravovaných budovách je 

veľmi zlý. Výmena rozvodov ústredného kúrenia a vyregulovanie jednotlivých 
systémov kúrenia by tiež viedla k úspore v nákladoch na teplo. 

7) Je nevyhnutné zabezpečiť prechod na akruálne účtovníctvo v roku 2007. 
Vstupom Slovenska do EÚ musí spôsob vedenia účtovníctva splniť nové kritéria 
kladené na finančné účtovníctvo. Základom novej metodiky účtovania 
a vykazovania sú medzinárodné účtovné štandardy pre verejný sektor (IPSAS, 
ktoré vydáva Medzinárodná federácia účtovníkov IFAC. Jednoduchší 
a priamočiarejší systém hotovostného účtovníctva účtuje len na 
vymedzených nákladoch, neúčtuje o výnosoch. Obmedzene rozlišuje 
účtovanie transťerov voči vlastným subjektom a voči tretím stranám. 
Nedostatočný dôraz kladie na zachytenie budúcich záväzkov, absencia 
konsolidovanej uzávierky. Rok 2007 je rokom prípravy na akruálny spôsob 
účtovania, ktorý priniesol zvýšené nároky na účtovníkov THS ÚSV SAV, pretože 
predstavuje celkovú zmenu filozofie účtovníctva. K najvýznamnejším zmenám 
patrí: 

- zisťovanie výsledku hospodárenia 
- zavedenie účtovania o výnosoch 
- zavedenie časového rozlišovania nákladov a výnosov, 
- zavedenie povinnosti tvorby rezerv, 
- zavedenie povinnosti tvorby opravných položiek 
- zavedenie pojmu transfery pre popis vzájomných zúčtovacích vzťahov, atď. 

Mnohé z uvedených zmien sa už zobrazili v uzávierke roku 2007 a pracovníci 
finančnej učtárne THS ÚSV SAV za jednotlivé spracovávané vedecké organizácie už 
museli v časovom rozlíšení prepísať neuhradené faktúry, ktoré sa týkali roku 2008, 
vytvoriť rezervy napr. na nevyčerpané dovolenky roku 2007, atd. 

Správu vyhotovila : Ing. Magdaléna Zacharová 

Bratislava 13.1.2008 
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