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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 

I. Počet a štruktúra zamestnancov 

Fyzický stav zamestnancov THS ÚSV SAV k 31.12.2008 je 31 zamestnancov, prepočítaný stav je 
k 31.12.2008 26,71 zamestnancov. 

Štruktúra 
zamestnancov K 

K 
do 35 rokov 

K 
do 35 rokov 

K 
Ved.prac. 

K 
Ved.prac. 

F P 

M Ž M Ž 
Celkový počet zamestnancov 31 30 26,71 

Vedeckí pracovníci 
Odborní Pracovníci VŠ 3 2 3 2,35 
Odborní pracovníci ÚS 18 1 2 17 17 

Ostatní pracovníci 10 10 7,36 

Doktorandi v dennej forme 

Priemerný vek kmeňových zamestnancov je 52,38 rokov. 

Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu je nasledovná: 

Veková štruktúra 
(roky) 

< 30 31-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 >65 

Muži 1 1 2 1 

Zeny 4 2 3 6 4 6 

Ako z predchádzajúcej tabuľky vyplýva v THS ÚSV SAV pracujú dlhoroční zamestnanci vo vyššom 
veku. Ich výmena za pracovníkov v nižšej vekovej štruktúre je vzhľadom na platové zaradenie 
problematická. 

mailto:magdalena.zacharova@savba.sk


Zaradenie pracovníkov v roku 2008 sa nezmenilo oproti roku 2007. V prevádzkovom odbore sme 
v roku 2008 zaznamenali dlhodobú práce neschopnosť. Vzhľadom na malý počet pracovníkov 
odboru pracovali napríklad v 4 kvartáli v odbore len dvaja pracovníci, ktorí museli zvládnuť celú 
problematiku. 

II. Hospodárenie organizácie 

Kategória Posledný 
upravený 

rozpočet r. 2008 

Čerpanie 
k 31.12.2008 

celkom 

z toho: Kategória Posledný 
upravený 

rozpočet r. 2008 

Čerpanie 
k 31.12.2008 

celkom z rozpočtu z mimoroz. 
zdrojov 

Výdavky celkom 13956 13954 13954 0 
z toho: 
- kapitálové výdavky 1365 1364 1364 0 
- bežné výdavky 12591 12590 12590 0 

z toho: 
- mzdové výdavky 6142 6142 6142 0 
odvody do poisťovní a NÚP 2069 2069 2069 0 
- tovary a ďalšie služby 4364 4364 4364 0 
z toho: 
výdavky na projekty 

(VEGA, APW, SPW, 
MVTP, ESF ) 

0 0 0 0 

výdavky na periodickú 
tlač 

0 0 0 0 

transfery na vedeckú 
výchovu 

0 0 0 0 

suma odvedená pre 
spoluriešiteľské organizácie 
na hradenie nákladov 
spoločných projektov 

0 0 0 0 

Kategória Posledný upravený 
rozpočet r. 2008 

Plnenie 
k 31.12.2008 

Príjmy celkom: 962 963 
z toho: 
rozpočtované príjmy (účet 19) 962 963 
z toho: 
- príjmy za nájomné 759 759 
mimorozpočtové príjmy (účet 780) 0 0 
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a/ Kapitálové výdavky 

V roku 2008 sa z kapitálových výdavkov realizoval nákup pozemku vo výške 1 150 000 Sk pod 
prístavbou budovy na Klemensovej ulici 19, Bratislava od obyvateľov susedného obytného domu 
na Dostojevského rade 11, Bratislava. Zdroje vo výške 120 000 Sk boli použité na nákup 
výpočtovej techniky. Za 95 000 Sk sme nakúpili presklenné priečky, ktoré sú súčasťou budovy na 
Klemensovej ulici. 

b/ Mzdový fond 

Mzdový fond sa čerpá podľa rozpísaného limitu mzdových prostriedkov. Priemerný mesačný plat 
zamestnancov THS ÚSV SAV je 17 061 Sk. Vykonávame činnosti, ktoré sú porovnateľné 
s činnosťami v podnikateľskej sfére, pričom plat našich zamestnancov nedosahuje ani úroveň 
priemerného platu v hospodárstve. V roku 2009 sa musí mzdový fond zvýšiť aj o nového 
prideleného pracovníka v údržbe. 

c/ Poistné a príspevok zamestnávateľa 

Prostriedky sú čerpané úmerne k mzdovému fondu, 

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 2008 
vo výške 370 000 SK je nedostatočný. 
Náklady na prevádzku motorových vozidiel, ktoré využívajú všetky ústavy predstavovali 
v roku 2008 čiastku 113 000 Sk. 
Stále sa zvyšujú náklady na papier a tonery, ktoré sa využívajú na vedenie účtovníctva pre 
všetkých 21 ústavov. Celkový náklad predstavoval v roku 2008 čiastku cca 250 000 Sk. 
Hradíme náklady za advokátske služby - cca 70 000 Sk ročne. 
Knihy, časopisy a školenia ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na stále sa meniacu legislatívu, 
predstavovali čiastku 87 000 Sk. 
Prevádzka jedálne v budove na Klemensovej 19, Bratislava predstavuje ročne cca 100 000 
Sk. 
Príspevok na stravovanie v roku 2008 bol 92 000 Sk. 

Rok 2008 bol rokom prechodu rozpočtových a príspevkových organizácií na akruálne účtovníctvo 
založené na princípe nákladov a výnosov. Akruálny systém účtovníctva vyžaduje okrem 
analytického členenia na strane výdavkov rovnaké členenie na strane nákladov a výnosov. Výdavky 
a príjmy predstavujú už len peňažný tok organizácie. Prechod na akruálne účtovníctvo 
predstavoval nárast prác vo finančnej učtárni v kvantite aj v kvalite. 
Mimorozpočtové zdroje predstavujú každým rokom ďalší nárast práce. Dostávajú ich vedecké 
organizácie, ale účtujú ich pracovníci THS ÚSV SAV. Aj v roku 2008 platilo, že predpisy Európskej 
únie sú v niektorých prípadoch v 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 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 EÚ nesmie započítať, pričom zákon o účtovníctve 431/2002 a zákon 
o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z. daň uznáva ako oprávnený náklad. Naviac existujú rôzne 
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formy vyúčtovania projektov EÚ a to napr. AC, FC. Ich zosúladenie s naším zákonom o účtovníctve 
nie je možné. Zohľadnenie týchto spôsobov účtovania neumožňuje využívaný softwér. 
V prevádzke budov stále chýbajú prostriedky na bežnú údržbu. Fond opráv v pridelenej výške 
nepokrýva výdavky na potrebnú údržbu budov. Fond opráv vo výške 370 000 Sk pridelený v roku 
2008 je v nasledujúcej tabuľke. 

Klemensová Konventná Dúbravská Dúbravská Dúbravská Trenč.Tepl. spolu 
ÚSV 1 ÚSV 2 Unimo 

m2 plochy 4790 1847 3773 3565 837 407 15219 
% podiel 31,47 12,14 24,79 23,42 5,50 2,67 100,00 
prostriedky Fondu opráv 116453 44904 91728 86671 20349 9895 370000 

Napríklad v budovách na Dúbravskej ceste máme len 22 stúpačiek na vodu z ktorých sú 4 nové. 
Oprava jednej stúpačky predstavuje náklad cca 100 000 Sk. Pridelené prostriedky na všetky opravy 
na rok sú v zmysle rozpisu 178 399 Sk ( 91728+86671). Čiže len stúpačky by sme opravovali 10 
rokov. 

III. Záver 

V roku 2009 a nasledujúcich rokoch musíme doriešiť: 
1) Prevádzku rekreačného zariadenia Trenčianske Teplice. Rekreačné zariadenie je stratové. 

Príjmy v mimo dovolenkovom období sú 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 od 1.1.2009 nie je prenajaté a prevzala ho THS ÚSV 
SAV. Je v dezolátnom stave. Nie je využívané pracovníkmi SAV. V roku 2009 je potrebné 
ukončiť kúpu pozemku pod zariadením od Slovenského pozemkového fondu a ponúknuť 
zariadenia na odpredaj. 

3) Ceny energií stúpajú každý rok, a preto je nevyhnutné zaoberať sa tepelným 
hospodárstvom. Je potrebné vymeniť okná na Klemensovej ulici a zatepliť jednu stranu 
prístavby budovy. 

4) Stav rozvodov ústredného kúrenia na Klemensovej je zlý. Vyregulovanie systému kúrenia 
v budove je nevyhnutné a vedie k úspore energie. 

Správu vyhotovila : Ing. Magdaléna Zacharová 

Bratislava 19.1.2009 

Technicko-hospodárska s p r á v a 
ústavov .-., r,in*rk, . . , p a v a 
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