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I. Základné údaje o pracovisku 
 
 
1. Kontaktné údaje 
 
Názov pracoviska :  Technicko-hospodárska  správa 
    ústavov spoločenských vied SAV 
 
Vedúci pracoviska :  Ing. Magdaléna Zacharová 
Zástupca  : Zuzana Turiničová 
 
Adresa sídla  : Klemensova 19, 813 64 Bratislava 
Typ organizácie  : rozpočtová 
Telefón   : 52963360 
Telefax   : 52921612 
E – mail  : magdalena.zacharova@savba.sk 
 
 
I. Počet a štruktúra zamestnancov 
 
Fyzický  stav  zamestnancov THS ÚSV SAV  k 31.12.2010 je 29,7 zamestnancov, prepočítaný stav  
je 27,22 zamestnancov.  
 

Štruktúra   K  K K K F P 
zamestnancov  K do 35 rokov do 35 rokov Ved.prac. Ved.prac.     

    M Ž M Ž     
Celkový počet zamestnancov 30 1 1   29 27,22 

Vedeckí pracovníci         
Odborní Pracovníci VŠ 5 1     6 5 
Odborní pracovníci ÚS 14  1   15 15 

Ostatní pracovníci  11         8 7,22 

Doktorandi v dennej forme            
 
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 1 1  

Ženy   3                  2            4 4 4 6 2 
 
Priemerný vek zamestnancov THS ÚSV SAV k 31.12.2009 
 

  Kmeňoví zamestnanci 
Vedeckí 
pracovníci 

Riešitelia 
projektov 

Muži 51,8     
Ženy 54,4     
spolu 54,0      
 
Pracovný tím THS ÚSV SAV je  stabilizovaný. Zaradenie pracovníkov sa nezmenilo oproti roku 
2009. Kumulácia funkcií je nevyhnutnosťou vzhľadom na malý počet THP pracovníkov. 
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II. Hospodárenie organizácie 
 
 

z toho: Kategória Posledný 
upravený 

rozpočet r. 2010 

Čerpanie 
k 31.12.2010 

celkom z rozpočtu z mimoroz. 
zdrojov 

Výdavky celkom 805683 805680,66 805680,66 0 
z toho:     
- kapitálové výdavky 30441           30440,23 30440,23 0 
- bežné výdavky 775242 775240,43 775240,43 0 
   z toho:     
   - mzdové výdavky 227792 227792 227792 0 

odvody do poisťovní a NÚP     76151 76150,31 76150,31 0 
   - tovary a ďalšie služby 471299 471298,12 471298,12 0 
   z toho:     

výdavky na projekty                           
(VEGA, APVV, ŠPVV, 
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. 2010 
Plnenie 

k 31.12.2010 
Príjmy celkom: 25714 25714,9 
z toho:   
rozpočtované príjmy (účet 19) 25714 25714,9 
z toho:   
- príjmy za nájomné 15870 15869,81 
mimorozpočtové príjmy (účet 780) 0 0 

 
 
a/ Kapitálové výdavky                             
 
Z kapitálových prostriedkov sa realizovali dve stavebné akcie  a to : 

- vyregulovanie systému kúrenia v budove na Klemensovej ulici 
- rekonštrukcia zasadačky v priestoroch Sociologického ústavu v budove na Klemensovej 

ulici. 
 
Projektová dokumentácia na vyregulovanie systému kúrenia bola spracovaná do 5.4.2010, 
realizácia diela bola ukončená 31.7.2010. Touto akciou sa vyriešilo hydraulické vyregulovanie 
vnútorných rozvodov ÚK, cca 200 radiátorov a 33 stúpačiek, elektro a ekviterm na vstupe a úprava 
a filtrácia vody v budove na Klemensovej 19, Bratislava. 
 
Rekonštrukcia zasadačky v priestoroch 4 poschodia na Klemensovej ulici v hodnote 7629,52 € sa 
skladala zo stavebnej časti v hodnote 5363,76€ a stolárskych výrobkov - šatník v hodnote  
2265,76 €.   
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b/ Mzdový fond 
 
Mzdový fond sa čerpal podľa rozpísaného limitu mzdových prostriedkov. Priemerný dekrétovaný 
plat našich zamestnancov k 31.12.2010 je 622,031 €. Napriek stále pribúdajúcim činnostiam ktoré 
vykonávajú pracovníci THS ÚSV SAV nie sme schopní odmeňovať ich za mimoriadne práce 
vyplývajúce z úloh financovaných z mimorozpočtových zdrojov, spracovanie podkladov pre EÚ 
alebo prípravu podkladov pre audit. 
 
 
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 a poistenie motorových vozidiel, ktoré využívajú všetky ústavy -

4105€. 
- Náklady na papier a tonery, ktoré sa využívajú na vedenie účtovníctva pre všetkých 21 

ústavov predstavovali v roku 2010 čiastku 3645,51 €. 
- Hradíme náklady za advokátske služby  - cca 2370 € ročne. 
- Knihy, časopisy a školenia ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na stále sa meniacu legislatívu, 

predstavovali čiastku 1250,72 €. 
- Čistiace prostriedky a prevádzka kuchyne predstavuje čiastku cca 2200 €. 
- Príspevok na stravovanie  v roku 2009 bol 3885,19 €. 
- Sociálny fond vo výške 2852,22 € 
- Výmena okien na Klemensovej a Konventnej ulici 330000 €. 
- Realizácia povinných elektrorevízií za všetky budovy 12573,54 € 

 
Z ekonomickej stránky najväčším problémom bol prechod na program SOFTIP profit, kde sa v až 
po absolvovaní školení v marci spätne všetko účtovalo od začiatku roka. V roku 2010 sa prvý krát 
vykonala konsolidovaná uzávierka. Z úloh Európskej únie sa vykonal  audit úlohy Governat za tri 
roky – Prognostický ústav a pripravilo sa vyúčtovanie úloh APVV za Sociologický ústav, Ústav 
dejín umenia a Prognostický ústav. 
Prevádzka budov zabezpečila okrem bežnej práce vykonanie povinných elektrorevízií (jeden krát 
za 5 rokov) vo všetkých budovách spravovaných THS ÚSV SAV. Z fondu opráv sa vymenili 3 
stúpačky v budove ÚSV 1 na Dúbravskej ceste. K dnešnému dňu je  vymenených 8 stúpačiek. 
Najväčšia akcia sa týkala výmeny 72 dvojitých okien v budov na Konventnej ulici, výmeny 107 
kusov okien a troch balkónových dverí za eurookná v budove na Klemensovej ulici a repasácie 114 
okien a troch balkónových dverí v budove na Klemensovej ulici. Obidve budovy sú Národnou 
kultúrnou pamiatkou, a preto bolo nevyhnutné dosiahnuť pri výmene okien dohodu s Krajským 
pamiatkovým ústavom. Najväčším problémom bola ale repasácia 114 okien na prízemí až treťom 
poschodí budovy na Klemensovej ulici zo strany ulíc Dostojevský rad a Klemensová. Až po 
odvezení okenných krídiel do dielne dodávateľa a odstránení náterov sa zistil skutočný stav  okien. 
Po viacnásobných jednaniach všetkých zainteresovaných strán sa vzhľadom na veľmi zlý stav 
dreva vyrobili nové vonkajšie krídla okien. Vnútorné krídla okien ktorých stav bol lepší a okenné 
rámy sa repasovali.  
Dňa 31.12.2010 bolo hlásené vlámanie do rekreačnej chaty v Patinciach z ktorej  odcudzili 122 
kusov radiátorov. Rekreačné zariadenie nie je dva roky prevádzkované, cez porušenú strechu do 
neho tečie. Steny sú plesnivé a vnútorné zariadenie ktoré bolo celkom opotrebované už pred 
termínom 31.12.2008 je nepoužiteľné. Zariadenie je pre THS ÚSV SAV nepotrebný majetok. 
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III. Záver 
 
Vzhľadom na zlú situáciu v budovách III. oddelenia SAV a dlhoročný nedostatok finančných 
prostriedkov na ich obnovu je nevyhnutné riešiť:  

- Stav 14 stúpačiek v budovách na Dúbravskej ceste ktoré sú  v havarijnom stave. 
- Obdobná situácia je aj v stúpačkách a rozvodoch tepla a vody v budove na Klemensovej 

ulici. 
- 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. 

- Vymaľovať spoločné priestory a miestnosti vo všetkých budovách. 
- Repasovať a obnoviť všetky dvere v budove na Klemensovej a Konventnej ulici.  
- Rekonštruovať rekreačné zariadenie v Trenčianskych Tepliciach. 
- Odpredať rekreačné zariadenie v Patinciach a chatu na Píle.  

 
 
 
 

Správu vyhotovila : Ing. Magdaléna Zacharová 
 
 
 
 
 
 
 
Bratislava 20.1.2011 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


