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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 31.12.2009 je 31 zamestnancov, prepočítaný stav je 
k 31.12.2009 27,1 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 30 1 29 27,1 

Vedeckí pracovníci 
Odborní Pracovníci VŠ 5 5 2,35 
Odborní pracovníci ÚS 14 1 13 17,38 

Ostatní pracovníci 11 11 7,37 

Doktorandi v dennej forme 

Štruktúra pracovníkov podľa veku a raduje 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 1 3 1 4 3 5 5 3 
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Priemerný vek zamestnancov THS ÚSV SAV k 31.12.2009 

Kmeňoví zamestnanci Vedeckí pracovníci 
Riešitelia 
projektov 

Muži 55,2 
Ženy 53,2 
spolu 53,5 

Ako z predchádzajúcej tabuľky vyplýva má THS ÚSV SAV stabilizovaný pracovný tím vo vyššom 
veku. Zaradenie pracovníkov v roku 2009 sa nezmenilo oproti roku 2008. Vzhľadom k tomu, že na 
každú pracovnú pozíciu - funkciu je len jeden pracovník, musia byť tak univerzálny, aby dokázali 
zastúpiť počas PN a dovolenky svojich kolegov v rámci odboru. 

II. Hospodárenie organizácie 

Kategória Posledný 
upravený 

rozpočet r. 2009 

Čerpanie 
k 31.12.2009 

z toho: Posledný 
upravený 

rozpočet r. 2009 celkom z rozpočtu z mimoroz. 
zdrojov 

Výdavky celkom 457227 457213 457213 0 
z toho: 
- kapitálové výdavky 34942 34942 34942 0 
- bežné výdavky 422285 422271 422271 0 

z toho: 
- mzdové výdavky 219515 219515 219515 0 
odvody do poisťovní a NÚP 74049 74035 74035 0 
- tovary a ďalšie služby 128467 128467 128467 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 0 0 0 0 
spoluriešiteľské organizácie 
na hradenie nákladov 
spoločných projektov 

Kategória Posledný upravený Plnenie 
rozpočet r. 2009 k 31.12.2009 
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Príjmy celkom: 26123 26123 
z toho: 
rozpočtované príjmy (účet 19) 26123 26123 
z toho: 
- príjmy za nájomné 15003 15003 
mimorozpočtové príjmy (účet 780) 0 0 

a/ Kapitálové výdavky 

Z kapitálových výdavkov sa v roku 2009 zabezpečila kúpa pozemkov pod rekreačným zariadením 
v Patinciach. Od obce Patince sa zakúpil pozemok v rozlohe 129 m2 v hodnote 5160 € a od 
Slovenského pozemkového fondu Komárno sa zakúpil pozemok v rozlohe 1038 m2 v hodnote 
26020 €. V hodnote 3762 € sa zakúpila výpočtová technika - server, ktorý slúži na spracovanie 
finančného, mzdového a materiálového účtovníctva pre 21 organizácií. 

b/ Mzdový fond 

Mzdový fond sa čerpá podľa rozpísaného limitu mzdových prostriedkov. Priemerný dekrétovaný 
plat našich zamestnancov k 31.12.2009 je 625,98 € a nedosahuje úroveň priemerného platu 
v hospodárstve. 

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: 

Náklady na energiu za všetky nami spravované ústavy. 
Náklady na prevádzku motorových vozidiel, ktoré využívajú všetky ústavy predstavovali 
v roku 2009 čiastku 3573 €. 
Oprava výpočtovej techniky a inštalácia nových verzií účtovných programov pre všetky 
organizácie 2954 €. 
Náklady na papier a tonery, ktoré sa využívajú na vedenie účtovníctva pre všetkých 21 
ústavov predstavovali v roku 2009 čiastku 5535 €. 
Hradíme náklady za advokátske služby - cca 2370 € ročne. 
Knihy, časopisy a školenia ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na stále sa meniacu legislatívu, 
predstavovali čiastku 1862 €. 
Prevádzka jedálne v budove na Klemensovej 19, Bratislava predstavuje ročne cca 3000€. 
Príspevok na stravovanie v roku 2009 bol 3662 €. 

V roku 2009 sa prvýkrát vykonala konsolidovaná uzávierka, čo predstavuje nárast práce vo 
finančnej učtárni. Nárast mimorozpočtových zdrojov v jednotlivých vedeckých ústavoch, ktorým 
spracovávame účtovníctvo predstavuje stále viac práce . 
Aj v roku 2009 platilo, že predpisy Európskej únie sú v niektorých prípadoch v rozpore s naším 
zákonom. Niektoré transakcie, ktoré je potrebné vykonať v zmysle schváleného plánu činností 
v zahraničnom projekte, nie sú obsiahnuté v našich zákonoch, a preto ich financovanie je 
problematické ( napr. preplatenie cestovných náhrad pozvanému hosťovi na konferencií, kde nie je 
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vhodné uzatvoriť dohodu o vykonaní práce). Rôzne formy vyúčtovania projektov EÚ ako napr. AC, 
FC predstavujú množstvo práce a vyžadujú veľmi podrobné analytické členenie v účtovníctve . 

Prevádzku budov vykonávajú len dvaja pracovníci prevádzkového odboru. Vykonávame správu 10 
starých budov, z ktorých dve sú zaradené medzi Národné kultúrne pamiatky. THS USV SAV 
nedostáva vo svojom rozpočte účelovo viazané prostriedky na správu budov. Vzhľadom na 
dlhoročný nedostatok prostriedkov na obnovu budov nie sme schopní doriešiť ani najzákladnejšie 
problémy. Prostriedky fondu opráv vo výške cca 11620 € ročne nie sú postačujúce, naviac v roku 
2009 vzhľadom na zlú finančnú situáciu neboli ani pridelené. Len bežná údržba v našich budovách 
vyžaduje cca 20000 €. 

V roku 2009 sa riešili hlavne havarijné stavy na stúpačkách a rozvodoch vody tepla v budovách na 
Dúbravskej ceste a Klemensovej ulici. Boli vykonané všetky revízie v zmysle platných predpisov . 
Snažili sme sa dopracovať systém čo najpresnejšieho účtovania jednotlivých druhov energií podľa 
skutočnej spotreby v jednotlivých ústavoch . 

III. Záver 

Vzhľadom na zlú situáciu v budovách III. oddelenia SAV a dlhoročný nedostatok finančných 
prostriedkov na ich obnovu je nevyhnutné riešiť: 

Stav 18 stúpačiek v budovách na Dúbravskej ceste ktoré sú v havarijnom stave, oprava 
jednej stúpačky predstavuje najmenej 3200 €. 
Obdobná situácia je aj v stúpačkách a rozvodoch tepla a vody v budove na Klemensovej 
ulici. 
Situácia s oknami v budovách na Klemensovej ulici a Konventnej ulici je katastrofálna. 
Obidve budovy sú zaradené medzi Národné kultúrne pamiatky. Cez okná fučí, preteká, 
nedajú sa zatvoriť. Ich oprava už nieje možná. Na danú situáciu upozorňujeme každý rok. 
V budove na Klemensovej je potrebné vymeniť 114 okien a 3 balkonové dvere zo strany 
Dostrojevského radu a Klemensovej. Tieto okná musia byť nahradené rovnakými 
atypickými drevenými oknami . Zo strany dvora je potrebné vymeniť za drevené 88 okien 
a 5 balkónových dvier. V budove na Konventnej ulici je potrebné vymeniť 53 okien za 
rovnaké atypické drevené okná. 
V budove na Klemensovej ulici je potrebné vyregulovať aj systém vykurovania. Miestnosti 
na prízemí a 1. poschodí sú prekúrené a v miestnostiach na 4 poschodí a v podkroví je 
chladno ( náklad 30000€). 
Stenu prístavby v budove na Klemensovej ulici zo strany dvora je potrebné zatepliť. 
Prístavba bola budovaná na skladové priestory. Toho času je v nej dislokovaný Etnologický 
ústav SAV. V priestoroch je napriek veľkému počtu radiátorov veľmi chladno. 
Okrem týchto už uvedených najnutnejších opráv je potrebné vo všetkých budovách 
a miestnostiach maľovať. 
Repasovať a obnoviť všetky dvere v budove na Klemensovej a Konventnej ulici. 
Vykonať elektrorevízie vo všetkých budovách ( predpokladaný náklad 20000€). 
Rekreačné zariadenie na Píle je v dezolátnom stave. List vlastníctva sa nám podarilo 
vybaviť až v roku 2007, pretože neboli žiadne doklady o stavbe chaty. Zariadenie malo už 
vtedy deravú strechu a nebolo ho možné prevádzkovať. Je potrebné opraviť základy 
a podľa nášho názoru celú drevenú časť zdemontovať a zakúpiť novú drevenú montovanú 
chatu. ( predpokladaný náklady 80000€) 
Rekreačné zariadenie v Trenčianskych Tepliciach je v prevádzke. Z deviatich izieb majú len 
dve izby vlastné sociálne zariadenie. Najväčším problémom je ale vlhkosť, ktorá pochádza 
od oporného múru za chatou, ktorý je nízky a celý svah na zosunul na chatu. Ďalším 
problémom je vonkajšie schodisko vedúce na terasu, ktoré nie je odizolované. Oprava 
rekreačného zariadenia by predstavovala najmenej 400000 € . 
Rekreačné zariadenie v Patinciach je už rok zatvorené. Záujem o rekreáciu zo strany 
zamestnancov SAV v období kedy bolo zariadenie v prenájme (posledných 10 rokov) nebol 
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žiadny. Pre THS ÚSV SAV sa jedná o prebytočný majetok, ktorý nebolo možné odpredať, 
pretože sme neboli vlastníkmi pozemku. V decembri 2009 sa nám podarilo odkúpiť 
pozemok od Slovenského pozemkového fondu. Je nevyhnutné, aby Predsedníctvo SAV 
v krátkom časovom úseku rozhodlo či sa zariadenie predá, alebo sa bude rekonštruovať. 

Správu vyhotovila : Ing. Magdaléna Zacharová 

Bratislava 27.1.2010 
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Príloha A 

Zacharová Magdaléna, 
Ing. riaditeľ THS ÚSV SAV 
Karul Róbert, PhD. správca siete 
Drgoňová Dana verejné obstarávanie, sklad 
Turiničová Zuzana vedúca ekonomického odboru 
Šarmírová Helena finančná účtovníčka, rozpočtárka 
Kleinová Alena finančná účtovníčka 
Mináriková Silvia finančná účtovníčka 
Chobotová Elena finančná účtovníčka, rozpočtárka 
Suchovská Gabriela finančná účtovníčka 
Kolláriková Jarmila správa majetku 
Madolová Marta finančná účtovníčka, pokladňa 
Griešová Mária správa majetku 
Hamáková Miloslava, Ing. vedúca persolnálneho a mzdového 
Cíchová Mária mzdová účtovníčka 
Pečuchová Helena mzdová účtovníčka 
Martanovičová Alena personalistka 
Brezinová Mária personalistka 
Šarmírová Lýdia vedúca prevádzkového odboru 
Novák Ján správa budov 
Cibula Ján šofér, údržbár 
Bičanová Alžbeta podatelna 
Blaserová Monika šofér, výdaj stravy 
Fedorčáková Ľudmila. výdaj stravy, upratovačka 
Sedliak Jozef vrátnik 
Slovák Dušan vrátnik 
Madarásová Pavlína vrátnik 
Danevová Štefánia vrátnik 
Madarásová Pavlína upratovačka 
Škvarková Valéria správca chaty T.Teplice 
Hardenová Mária upratovačka 
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