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1. Základné údaje o organizácii  
  

 

1.1. Kontaktné údaje  
  

Názov:                            Tecnicko-hospodárska správa ústavov spoločenských vied SAV  

Riaditeľ:                         Ing. Gabriela Mokráňová  

1. zástupca riaditeľa:    Zuzana Turiničová  

2. zástupca riaditeľa:    Lýdia Šarmírová  

Adresa:                           Klemensova 19, 813 64 Bratislava  

  

                                        http://www.thsusv.sav.sk  

  

Tel.:                                02/ 5292 6322-4 kl.102  

Fax:                                02/ 5293 1612  

E-mail:                          gabriela.mokranova@savba.sk  

Typ organizácie:           Rozpočtová od roku 2008  

 

 

Úlohou THS ÚSV SAV je v zmysle zriaďovacej listiny zabezpečovať najmä ekonomické a správne 

činnosti pre 21 vedeckých a špecializovaných organizácií  v rámci III. oddelenia vied SAV 

o spoločnosti a kultúre.  

 

1.2. Údaje o zamestnancoch  
 

Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov 

 Štruktúra zamestnancov   K 
K 

K  

do 35  

rokov F P T 

M Ž M Ž 

 Celkový počet zamestnancov 30 5 25 1 1 29 0 0 

 Vedeckí pracovníci 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Odborní pracovníci VŠ 4 2 2 1 0 4 0 0 

 Odborní pracovníci ÚS 16 0 16 0 1 15 0 0 

 Ostatní pracovníci 10 3 7 0 0 10 0 0 

K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2011 (uvádzať zamestnancov v 

pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v 

štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských 

zboroch) 

F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2011 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov 

pôsobiacich v zahraničí v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov 

pôsobiacich v zastupiteľských zboroch) 

P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 

T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-ins&institute_no=35
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8297
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2430
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1001
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M, Ž – muži, ženy 

 

 

 

 

 

Tabuľka 1b Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2011 

  Kmeňoví zamestnanci   Vedeckí  pracovníci   Riešitelia projektov  

 Muži  55,8 0,0 0,0 

 Ženy  54,3 0,0 0,0 

 Spolu  54,5 0,0 0,0 

    

1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie 

(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.) 
  

Ako z tabuľky 1b vidieť, priemerný vek zamestnanca je vyšší ako stredný vek. Mladších 

zamestnancov získať je len veľmi ťažké, nakoľko práca vyžaduje vysokú odbornosť zamestnanca, 

rýchle reakcie na veľký rozsah prijímaných zákonov a ich realizáciu v praxi, avšak finančné 

ohodnotenie k práci nie je primerané. Platy zamestnancov nie sú upravované ani o inflačný 

koeficient, už niekoľko rokov boli  a sú zmrazené, a to aj napriek  kumulácii funkčných činností, 

vzhľadom na nízky stav zamestnancov. Z uvedeného dôvodu nebola v poslednom období  

zaznamenaná ani žiadna organizačná zmena.  

 

 

2. Hospodárenie organizácie  

  

 

2.1. Výdavky RO SAV 

 

THS ÚSV SAV čerpala finančné prostriedky v zmysle rozpísaného rozpočtu, pričom sa dbalo na čo 

najefektívnejšie vynakladanie financií pri plnení jednotlivých úloh a činností vyplývajúcich zo 

zriaďovacej listiny. Všetky finančné prostriedky sú vedené v systéme štátnej pokladnice a rozpísané 

v module MUR. Rovnako všetky výdavky boli uhrádzané cez systém Štátnej pokladnice. Rozpis 

rozpočtu uvádza nasledujúca tabuľka: 

 

Tabuľka 2a Výdavky RO SAV (v €) 

Kategória Posledný 

upravený 

rozpočet r. 2011 

Čerpanie k 

31.12.2011 

celkom 

 z toho: 

z rozpočtu z mimoroz. 

zdrojov 

 Výdavky spolu  442 825,00 442 823,39 442 823,39 0 

 z toho:     

 - kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00 0 

 - bežné výdavky 442 825,00 442 823,39 442 823,39 0 

    z toho:     

    - mzdové výdavky 217 205,00 217 205,00 217 205,00 0 

odvody do poisťovní a 74 531,00 74 530,27 74 530,27 0 
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NÚP 

- tovary a ďalšie      

  služby 

150 611,00 150 610,73 150 610,73 0 

z toho:         

výdavky na projekty 

(VEGA, APVV, 

ŠPVV, MVTP, ESF) 

0,00 0,00 0,00 0 

výdavky na periodickú 

tlač 

0,00 0,00 0,00 0 

transfery na vedeckú 

výchovu 

0,00 0,00 0,00 0 

  

12.2. Príjmy RO SAV 
  

Tabuľka 2b Príjmy RO SAV (v €) 

Kategória Posledný upravený rozpočet 

r. 2011 

Plnenie k 31.12.2011 

Príjmy spolu: 19 459,00 19 458,90 

 z toho:     

rozpočtované príjmy (účet 19) 19 459,00 19 458,90 

z toho:     

- príjmy za nájomné 9 284,00 9 284,26 

mimorozpočtové príjmy (účet 

780) 
0,00 0,00 

  

THS ÚSV SAV čerpala finančné prostriedky hlavne na: 

 

 

a) Mzdový fond 

 

Mzdový fond bol čerpaný podľa rozpísaného limitu mzdových prostriedkov. Priemerná mzda 

zamestnanca THS ÚSV SAV k 31. 12. 2011 predstavuje 603,35 € brutto, čo je v porovnaní  

s priemernou mzdou v národnom hospodárstve menej o 166 €. 

Napriek stále pribúdajúcim úlohám a činnostiam, ktoré zamestnanci vykonávajú nie sme schopní 

odmeňovať ich za mimoriadne výsledky práce, ktoré vyplývajú z rôznych nových zákonov, ako aj 

činností súvisiacich z tuzemských a zahraničných grantov a prostriedkov európskej únie, ktoré majú 

vplyv na prevádzku  v rámci SAV. 

 

  

b/ Poistné a príspevok zamestnávateľa 
  

Odvody do poistných fondov boli čerpané v zmysle platných predpisov,  úmerne k vyplateným 

platom. Žiadne iné príspevky zamestnávateľ neposkytuje, ani na doplnkové dôchodkové 

pripoistenie. 
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c/ Tovary a služby 
  

Bežné výdavky na tovary a služby boli čerpané hlavne na: 

  

-   Úhradu energie za všetky nami spravované odborné organizácie vo výške 55 000 €. 

-   Poistenie motorových vozidiel, ktoré využívajú všetky ústavy  vo výške 4 105 €. 

-   Výdavky na papier a tonery, ktoré sa využívajú na vedenie účtovníctva pre všetkých 21 ústavov  

    predstavovali v roku 2011 čiastku  len 325,21 €. 

-   Výdavky za advokátske služby 1 123,54 €. 

-   Knihy, časopisy a školenia, ktoré sú nevyhnutné vzhľadom na stále sa meniacu legislatívu,  

    predstavovali čiastku 922,02 €. 

-   Čistiace prostriedky a prevádzka kuchyne predstavuje čiastku cca 1 541,90 €. 

-   Príspevok na stravovanie v roku 2011 bol 4 994,61 €. 

-   Povinné elektrorevízie 2 800 €. 

 Sociálny fond vo výške 2 281,56 €. 

 

Všetky uvedené výdavky okrem energií,  v porovnaní s predchádzajúcim obdobím minulého roka 

vykazujú pokles o cca 30 %. Výdavky na papier a tonery, ako aj čistiace prostriedky boli nižšie 

z toho dôvodu, že sme využili všetky zásoby z predchádzajúcich rokov. Boli prehodnotené všetky 

uzavreté dodávateľské zmluvy, z ktorých následne vyplynula úsporu finančných prostriedkov. 

Úspora z novo uzatvorených dodávateľských zmlúv sa prejaví aj v nasledujúcich hospodárskych 

rokoch. V roku 2011 bol zavedený maximálne šetriaci systém, ktorý však dlhodobým zavedením 

môže spôsobiť zníženie kvality plnenia úloh. 

 

Z fondu opráv boli bežné výdavky čerpané na: 

    

-   Opravu vnútorných priestorov budovy na Dúbravskej ceste 9,  činila 27 700 €. 

-   Nákup nábytku do opravených priestorov predstavoval 9 980 €. 

  

Z hľadiska vedenia personalistiky, ekonomických činností, rozpočtovníctva, účtovníctva, vedenia a 

správy majetku a iných hospodárskych operácií v programe Softip profit, ako aj vedenia finančných 

operácií v systéme štátnej pokladnice, neboli v priebehu roka 2011 zo strany THS ÚSV SAV, ani zo 

strany iných odborných ústavov zaznamenané žiadne problémy. Konsolidácia verejných financií 

rovnako prebieha bez väčších problémov. 

  

Z hľadiska ekonomického je najväčším problémom  nedostatok finančných prostriedkov na opravu 

a údržbu majetku, ktorý je v správe THS ÚSV SAV. Do rekonštrukcie majetku sa dlhodobo 

neinvestujú potrebné finančné zdroje a ani v minulosti neboli prijaté žiadne opatrenia na 

rekonštrukciu majetku.  Budovy rekreačných zariadení sú niekoľko rokov opustené, strechy budov 

sú deravé, čím do nich zateká a tak ďalej chátrajú a stávajú sa prebytočným majetkom. Tento 

majetok sa stáva terčom pre neprispôsobivé skupiny občanov, čo bolo zaznamenané aj v minulom 

roku, keď dňa 31.12.2010 bolo hlásené vlámanie do rekreačného zariadenia v Patinciach, z ktorého 

bolo odcudzených 122 kusov radiátorov.  V súčasnosti prebieha súdny proces.   

Na prebytočný majetok THS ÚSV SAV vypísala v priebehu roku 2011 osobitné ponukové konanie 

v zmysle zákona o správe majetku štátu. Napriek opakovanému osobitnému ponukovému konaniu 

však o tento majetok neprejavil záujem žiadny záujemca z dôvodu jeho zlého technického 

stavu. Tento majetok je v súčasnosti za cenu vypracovanú súdnym znalcom  nepredajný, z dôvodu 

jeho zlého technického stavu, ale aj z dôvodu finančnej krízy v národnom hospodárstve a 

stagnujúceho vývoja na  realitnom trhu. 
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Prevádzka budov zabezpečuje bežné  práce svojimi zamestnancami vo všetkých budovách 

spravovaných THS ÚSV SAV, čím tiež šetrí finančné prostriedky, nakoľko údržbárske a 

opravárske práce od dodávateľských firiem sú neporovnateľne drahšie.  Z fondu opráv bola v 

priebehu roku 2011 realizovaná len oprava III. poschodia budovy spoločenských vied na 

Dúbravskej ceste 9. Rovnako bol do opravených priestorov zakúpený nový nábytok a vybavenie 

kuchynky novým nábytkom. 

  

 

Veľkým problémom tiež ostávajú okná na Klemensovej ul., ktoré boli vymenené  v roku 2010. 

Investičná akcia sa týkala výmeny 72 dvojitých okien v budove 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 repasácia 114 okien na prízemí až treťom 

poschodí budovy na Klemensovej ulici zo strany ulíc Dostojevský rad a Klemensova ulica. 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. Práve repasované vnútorné rámy okien a hlavne kľučky ostali stále problematické. 

Napriek ich opätovnej oprave, ktorá prebehla v záručnej lehote koncom roka 2011, na základe 

niekoľkonásobných  urgencií firmy, ktorá zabezpečovala výmenu okien, tieto okná sú stále v zlom 

technickom stave, čo bude potrebné s dodávateľom opätovne riešiť po skončení zimného obdobia. 

 

Z finančného hľadiska ostávajú nedoriešené tiež ďalšie budovy a zariadenia. Konkrétne sa jedná: 

 

-  O 14 stupačiek v budovách na Dúbravskej ceste, ktoré sú v havarijnom stave. 

-  Rovnaká 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, nakoľko    

   prístavba bola budovaná ako skladové priestory. Toho času v nej sídli 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. 

-  Stabilizovať svah, vybudovať oporný múr a zrekonštruovať rekreačné zariadenie v   

   Trenčianskych Tepliciach. 

-  Opätovne vykonať ponukové konanie na predaj prebytočného majetku. 

-  Ukončiť majetkový spor s cirkvou o vlastníctvo budovy na Konventnej ulici. 

 

3.   Iné významné činnosti organizácie SAV 

 
Ako pozitívum v roku 2011 možno hodnotiť vytvorenie www stránky THS ÚSV SAV                           

http://www.thsusv.sav.sk, ktorá doteraz neexistovala. Rovnako pozitívne možno hodnotiť 

vymoženie pohľadávky, ktorá stagnovala 10 rokov. Prehodnotenie dodávateľských zmlúv, ktoré 

budú v nasledujúcich hospodárskych obdobiach vplývať úsporne na čerpanie rozpočtových 

prostriedkov. 

  

4. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám 

 
THS ÚSV SAV poskytovala informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií). Zo strany 

odborných organizácií SAV, ani iných inštitúcií neboli zaznamenané žiadne sťažnosti, ani podnety, 
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ktoré by súviseli s poskytovaním informácií. 

 

  

5. Problémy a podnety pre činnosť SAV 
 

THS ÚSV SAV vynakladá na svoju činnosť finančné prostriedky nanajvýš efektívne a hospodárne. 

Dlhodobý nedostatok financií ovplyvňuje opravu a údržbu majetku, čo sa v súčasnosti javí ako 

najväčší problém. Tento podhodnotený finančný stav je dlhodobo neudržateľný, nakoľko všetky 

ceny vstupov každoročne  rastú a premietajú sa do cien všetkých tovarov a služieb, čo však nie je 

premietnuté pri rozpise rozpočtu. Dlhodobo podhodnotený finančný stav môže v budúcnosti 

ovplyvniť kvalitu vykonávanej práce. 

  

  

  

 

Správu o činnosti organizácie THS ÚSV SAV spracovala:  
 

Ing. Gabriela Mokráňová, 02/52963360 

  

  

 

 

 

 

Riaditeľka organizácie SAV:  
  

  

  

  

   

.............................................. 

Ing. Gabriela Mokráňová 
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Príloha A 

 

Zoznam zamestnancov organizácie k 31.12.2011  
 

Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a) 

 Meno s titulmi 
Úväzok   

(v %) 

Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Martin Gubáš, Mgr. 40 0.00 

2.  Ing. Miloslava Hamáková 100 0.00 

3.  Ing. Gabriela Mokráňová 100 0.00 

 Odborní pracovníci ÚSV   

1..  Lýdia Šarmírová 100 0.00 

2.  Zuzana Turiničová 100 0.00 

   3.    Ján Novák                                                                  100                              0,00 

4.  Mária Brezinová 100 0.00 

5.  Dana Drgoňová 100 0.00 

6.  Mária Griešová 100 0.00 

7.  Elena Chobotová 100 0.00 

8.  Alena Kleinová 100 0.00 

9.  Jarmila Kolláriková 100 0.00 

10.  Marta Madolová 100 0.00 

11.  Alena Martanovičová 100 0.00 

12.  Silvia Mináriková 100 0.00 

13.  Helena Pečuchová 100 0.00 

14.  Gabriela Suchovská 100 0.00 

15.  Helena Šarmírová 100 0.00 

16.  Annamária Tothová 100 0.00 

17.  Mária Vargová 100 0.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Alžbeta Bičanová 100 0.00 

2.  Monika Blaserová 100 0.00 

3.  Ján Cibula 100 0.00 

4.  Štefánia Danevová 75 0.00 

5.  Ľudmila Fedorčáková 100 0.00 

6.  Mária Hardenová 30 0.00 

7.  Pavlína Madarászová 75 0.00 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8714
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5591
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8297
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=1001
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2430
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5590
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5592
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5587
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5588
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2355
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4256
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7687
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2356
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5586
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2358
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2360
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5589
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2362
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8191
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2349
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=2350
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7684
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7690
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=4260
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7685
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7686
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8.  Dušan Slovák, JUDr. 92 0.00 

9.  Valéria Škvarková 34 0.00 

10.  František Zimmermann 92 0.00 

  

Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka 

 Meno s titulmi Dátum odchodu 
Ročný prepočítaný 

úväzok 

 Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním 

1.  Mgr. Róbert Karul, PhD. 17.1.2011 0.00 

2.  Ing. Magdaléna Zacharová 28.2.2011 0.00 

 Ostatní pracovníci 

1.  Zuzana Bočkayová 23.12.2011 0.00 

  

 

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7689
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=7691
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8712
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=5585
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8298
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=org-user&user_no=8713
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Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):  
 

Ing. Gabriela Mokráňová, 02/52963360 

  

  

Riaditeľ organizácie SAV:  
  

  

  

  

   

.............................................. 

Ing. Gabriela Mokráňová 
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