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1.1. 

 

Úvod 

 

 

 

 

 Výročná správa o hospodárení  Fakulta managementu UK ( ďalej len“ FM UK“) za 

rok 2011  predkladá v súlade s §20 ods.1 písmena b. zákona 131/2002 Z.Z. o vysokých 

školách a a o zmene  a doplnení neskorších predpisov. 

 Cieľom výročnej správy je poskytnúť informácie  o majetkovej situácii Fakulty 

managementu UK v rozsahu stanovenom zákonom o účtovníctve a tiež informácie 

o efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami štátneho rozpočtu a s vlastnými 

prostriedkami Fakulty managmentu UK. 

  

 Fakulta managementu UK  rozvíja bakalárske, magisterské i doktorandské štúdium 

a podporuje programy mobility študentov uplatňovaním kreditového systému. V bakalárskom 

a magisterskom stupni štúdia má akreditované program študijné programy manažment 

a medzinárodný manažment, manažérska informatika , v doktorandskom  štúdiu  študijné 

programy manažment a podnikový manažment. Vo všetkých svojich študijných programoch 

podporuje výučbu v anglickom jazyku a študijný program medzinárodný manažment ponúka 

vo francúzskom  aj nemeckom jazyku. 

 

 V roku 2011 Fakulta managementu UK realizovala aj externé štúdium v odbore 

Manažment kombinovanou metódou v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách v znení neskorších predpisov. 

Študijný program bol uskutočňovaný: 

- prezenčnou metódou, 

- dištančnou metódou, 

- kombinovanou metódou. 

 

 V roku  2011  bolo na FM UK priznané  motivačné štipendium  v celkovej výške  75 

387,- € 325. študentom, z toho z dotačných zdrojov bolo vyplatených 72 195,- € 294. 

študentom.  Objem poskytnutých motivačných štipendií  z dotačných zdrojov klesol oproti 

roku 2010  o 948,- € .  

  

 Fakulta  managementu  vyplatila v roku 2011  na sociálnych  štipendiách 93 140,- €    

63. študentom, čo je o 11 670,- € viac ako v predchádzajúcom roku. Počet študentov 

poberajúcich sociálne štipendium sa v porovnaní s rokom 2010 sa zvýšil  o 12. 

 

 V roku 2011  boli Fakulte managementu poskytnuté  zo štátneho rozpočtu finančné 

prostriedky na základe Rámcovej zmluvy č. 0304/2008/SMS  medzi MŠ SR  a RUK  na 

štipendiá zahraničných  študentov  a doktorandov v celkovej výške  51 120, - € v členení na 

štipendiá a bežné výdavky. 

    

 V roku 2011 Fakulta managementu zamestnávala 135 zamestnancov ( uvádzame 

priemerný evidenčný prepočítaný počet), z toho 116 bolo platených z dotačných zdrojov a 16 

z iných zdrojov.  Z celkového počtu zamestnancov v roku 2011 bolo celkom 60 

vysokoškolských učiteľov, 8.odborných zamestnancov, z toho  oblasť IT 3. pracovníci , 30 
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pracovníkov v administratívnej oblasti, 6 vo výskumnej oblasti a 12 prevádzkových  

zamestnancov.   

 Z pedagogických zamestnancov  pracovalo na FM UK  s funkčným zaradením 

profesor  11 pracovníkov, s funkčným zaradením docent 8 pedagogických pracovníkov, 

s funkčným zaradením odborný asistent 36 pedagógov, s funkčným zaradením odborný 

asistent 3 pedagógovia, s funkčným zaradením asistent 9 učiteľov. 

 

 Program WEMBA (Weekend executive master of business administration office) je 

programom pre vrcholový manažment, ktorý Fakulta ponúka už od roku 1996. V súčasnej 

dobe je partnerkou univerzitou v tomto programe  Webester University, St. Louis, Missouri. 

Uvedené štúdium je organizované formou prednášok v angličtine a umožňuje získať 

medzinárodný diplom Master of Business Administration ( MBA) . 

 

 

2.1. 

 

Analýza  výnosov  

 

Zdrojom  výnosov v roku 2011 boli: 

 

a) Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej 

zmluvy v celkovej výške 2.314 029,21€ v členení na programy , podprogramy a prvky  

 

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 

07711                            1 741 846,40 € 

Dotácia na výskumnú, vývojovú činnosť     

0771201                         344 115,00 € 

0771202 8 680,00 € 

0771205               2 552,00  € 

Dotácia na sociálnu podporu študentov        

0771501 - sociálne štupendiá                       92 850,81 € 

0771502 - motivačné štipendiá                    72 195,00 € 

0771503 – ŠK FM UK                        670,00 €  

05T08- zahraniční štipendisti                         51 120,00 € 

   

 

b) Príjmy zo školného v roku 2011 boli v celkovej výške 2 897 903,00€ 

 

 Fakulta managementu UK dosiahla celkové výnosy vo výške 5 612 857,- € z toho 

 hlavnej činnosti 5598 408,-€ a v podnikateľskej činnosti 14 449,- €, v členení podľa 

položiek účtovnej skupiny 6 (  tabuľka č. 3.) 

 

 V hlavnej činnosti najvyššie výnosy predstavujú  prevádzkové dotácie vo výške 2.314 

029,21-€ ( účet 691) a ostatné výnosy vo výške  3 222 197,-€ (účet 649). 

 

 V podnikateľskej činnosti boli  v roku 2011 výnosy v celkovej výške 14 449,- €, 

z toho z prenájmu posluchární počas sobôt 7 345 ,- € (účet 658) a v roku 2011  Fakulta  

managementu uvádza výnosy zo školného a z poplatkov spojených zo štúdiom v členení  ( 

tabuľka  č. 4) 
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za prekročenie ŠDŠ vo výške                  52 802,- € 

od cudzincov vo výške         47 940,- € 

za prijímacie konanie vo výške                                             112 080,- € 

za rigorózne konanie vo výške                                                  47 849,- € 

  

  

 

2.3. 

 

Analýza nákladov 

 

 Fakulta   managementu UK  mala celkové náklady vo výške 5 550 955,-€ z toho  v 

hlavnej činnosti 5 499 096,-€, a v podnikateľskej činnosti 7 859,€-v členení podľa položiek 

účtovnej triedy 5 ( tabuľka č. 5) 

 

 V hlavnej činnosti boli najvyššie náklady na : 

 

mzdové náklady 3 127 750,- € účet 521 

zákonné  sociálne poistenie    773 636,- € účet 524 

spotreba energie      78 840,- € účet 502 

spotreba materiálu                                                                     284 294,- € účet 501 

opravy a udržiavanie                                                                 350 819,- € účet 511 

cestovné        98 173,- € účet 512 

ostatné služby                                                                            202 286,- €   účet 518 

 

 

 

      V podnikateľskej činnosti to boli  najvyššie náklady: 

 

   

ostatné služby                                                                             7 551,- € účet 518 

mzdové náklady                                                                                200,- € účet 521 

 

 

 

Analýza nákladov vo vybraných oblastiach  

 

 Z nákladov v hlavnej činnosti boli vynaložené predovšetkým na zabezpečenie bežného 

chodu.  

 Fakulta managementu UK v roku 2011 pokračovala  v obnove interiéru . Na mieste 

pôvodnej knižnice  boli novovytvorené a plne vybavené výpočtovou technikou 2 počítačové 

miestnosti s kapacitou 70 miest pre študentov a ďalších 6 nových kancelárií pre Katedru 

marketingu a pre potreby externého štúdia.  

 Do pridelených nových priestorov v prístavbe sme do suterénu presunuli  fakultnú 

knižnicu a kompletne  sme zrekonštruovali elektrické rozvody , boli vykonané búracie práce,   

vyliali  sa podlahy,  prebehli maliarske práce, bola vytvorená študovňa a  výpožičná 
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miestnosť . Celú knižnicu a študovňu sme vybavili novým nábytkom. . Tak isto v suteréne 

boli vytvorené nové  4 kancelárie pre personál knižnice. 

 Ďalej boli  zrekonštruované 4 prednáškové miestnosti s celkovou kapacitou cca 450 

miest pre študentov. V týchto miestnostiach sa robili nové podlahy osvetlenie, vo všetkých 4 

miestnostiach boli vymenené staré nevyhovujúce okná za plastové s elektrickými roletami. 

 V uvedených priestoroch  na prízemí sme  získali  aj ďalších 13  kancelárií a 1 

zasadaciu miestnosť pre Katedru stratégie a podnikania.  V uvedených miestnostiach boli 

realizované laminátové podlahy,  natiahnuté nové elektrické rozvody a realizovali sa 

maliarske práce  Dvanásť. kancelárií sme komplet vybavili novým nábytkom. 

 

 Pridelením nových priestorov v kocke sme získali  časť prvého poschodia na ktorom 

máme 6 nových kancelárskych priestorov a 4 menšie posluchárne. V dvoch posluchárňach 

sme urobili nové podlahy, nová maľba a – všetky učebne boli vybavené  dataprojektormi.  

  

 Všetky hore uvedené  vynaložené náklady  prispeli k skvalitneniu výučby denných aj 

externých študentov a pracovného prostredia pracovníkov a učiteľov fakulty. 

 

 Ďalšie náklady predstavovali cestovné výdavky. Aj v roku 2011 pracovníci 

vykonávali pracovné cesty do zahraničia v rámci medzinárodných programov .Pedagogickí 

pracovníci sa zúčastňovali na medzinárodných konferenciách prevažne v  Českej republike, 

v Rakúsku a Nemecku, Srbsku, Litve, Taliansku v Malajzii , USA,  Dubai  a v ďalších 

krajinách. 

 

 Ostatné dane a poplatky predstavovali náklady za nezamestnávanie zdravotne ťažko 

postihnutých. Fakulta managementu nemá vytvorené žiadne pracovné miesta ani pracoviská, 

ktoré by umožnili fakulte  zamestnávať takýchto pracovníkov. ( tabuľka č.5 ) 

 

Tabuľka č. 6 – zamestnanci a náklady na mzdy 

 

 V roku 2011 boli náklady na mzdy poskytované z prostriedkov zo štátneho rozpočtu 

v celkovej výške 1.138 531,99,- €, z toho na pedagogických pracovníkov 685 439,22 € 

administratívnych zamestnancov 237 122,89 €.  Fakulta managementu UK mala náklady na 

mzdy aj z iných zdrojov ,pre pedagogických pracovníkov v celkovej výške1 127 429,34,- € 

a pre administratívnych pracovníkov 404 537,25 €. Spolu celkové náklady na mzdové 

prostriedky pracovníkov fakulty managementu UK predstavovali výšku 2.785 314,97-€, 

z toho 1 646 782,98,- € bolo financovaných  z nedotačných zdrojov. 

 V roku  2011 Fakulta managementu musela dotovať funkčné platy v celkovej výške 

419 518,90 € z vlastných zdrojov. 

   

 
Rozdiel 4.224,97 EUR  medzi údajom, vykazovaným v stĺpci T6_R18_SH a údajom v 

T5_R56_(SC+SD) je rozdiel nevyčerpaných dovoleniek za rok 2011 (zvyšujú náklady) a rok 2010 

(znižujú náklady), 

 

a vyplýva aj z rozdielu vo vykazovaní údajov za mzdy v tab.6 oproti tab.5, pretože v tab.6 sú všetky 

mzdy, ktoré boli vyplatené za zúčtovacie obdobie 1-12/2011 zamestnancom. 
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Ľudské zdroje 

 
 Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave zamestnávala v roku 2011 

spolu 135,067amestnancov( priemerný prepočítaný počet podľa pracovných úväzkov 

uzatvorených Fakultou managementu) 

 

  Podľa zdrojov financovania ich platu bolo z dotačných zdrojov  v roku 2011 

zamestnaných celkovo116,489 zamestnancov a z nedotačných zdrojov 18,586 zamestnancov. 

 

 V tabuľke je uvedený prehľad prepočítaného stavu zamestnancov Fakulty 

managementu UK v roku 2011 podľa jednotlivých kategórií zamestnancov a podľa zdroja 

financovania . 

 

Výdavky VŠ podľa účelu Priemerný prepočítaný počet 

zamestnancov 

Vysoká škola z toho : 129,085 

VŠ učitelia s funkčným zaradením v tom: 76,431 

Profesori 13,906 

Docenti 9,716 

Odborní asistenti 47,171 

Asistenti  2,526 

Lektori 3,112 

Nepedagogickí zamestnanci  52,654 

Výskum a vývoj  z toho 5,982 

Z toho výskumní pracovníci s VŠ vzdelaním 5,982 

 

  

 

Tabuľka č. 7 – náklady na štipendiá interných doktorandov 

 

 V tabuľke sa uvádza  prehľad pridelených finančných prostriedkov a ich čerpanie 

podľa zdrojov financovania. 

  V roku 2010  bolo Fakulte managementu  pridelených 235 104,- €, z toho neúčelové 

dotácie vo výške 21 522,-€ . Z roku 2010 Fakulta managentu mala zostatok  11 541,56 € , 

čerpanie za rok 2011  bolo vo výške 223 297,50,- €, z toho neúčelové predstavovali 15 064,- 

€  Priemerné štipendium za rok 2010 bolo 540,17. 

 

Tabuľka č. 8 - údaje o systéme sociálnej podpory – časť sociálne štipendiá 

 

  Tabuľka analyzuje výdavky FM na sociálne štipendiá v zmysle § 96 ods.4 zákona 

131/2002 v znení neskorších predpisov a vyhlášky  MŠ SR č.102/2006 Z.z. Celkové výdavky 

na sociálne štipendiá boli vo výške 93 140,-€. Tabuľka uvádza aj konkrétne počty študentov, 

ktorým bolo priznané sociálne štipendium a to 

- celkový počet študentov 63, ktorým bolo v príslušnom roku poskytnuté sociálne 

 štipendium  

- prepočítaný počet  študentov poberajúcich sociálne štipendium určený ako počet 

 osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium je 522.. 
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Tabuľka č. 18  - Príjmy z dotácií poskytnuté mimo dotačnej zmluvy a mimo štrukturálnych 

 fondov EU 

   

V tejto tabuľke sa uvádzajú finančné zdroje na zahraničných štipendistov študentov  a   

 doktorandov.  Výška pridelených prostriedkov bola 51 120,- €.  

 

 

Tabuľka č. 19- Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona 131/2002 v znení neskorších 

 predpisov sme  vyplatili 77 študentom. V celkovej výške  3192,- € 

 

Tabuľka č. 20 – Motivačné štipendiá – motivačné štipendiá boli vyplatené v celkovej výške 

72 195,- € 294. študentom Fakulty managementu. 

    

 

2.4. 

 

Vývoj fondov 

 

 V tabuľke č. 11 je uvedený prehľad zdrojov FM UK na obstaranie a technické 

zhodnotenie dlhodobého majetku, ktorých celkový objem predstavuje sumu 37 489,16 €. 

Hlavným zdrojom je  tvorba fondu  z hospodárskeho výsledku. 

 

 V tabuľke č. 13 je uvedený stav a vývoj finančných fondov reprodukcie, štipendijného 

fondu  ostatných fondov. Z uvedených údajov vyplýva, že najväčšie čerpanie bolo zo 

štipendijného fondu v celkovej výške 168 538,-€ .  

 

2.5 

Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom 

 

Príjem z dotácií v roku 2011 predstavoval  2 .314 029,21 €, zostatok bežnej dotácie 

z roku 2010  bol 229 307,41.€. Výdavky z dotácii sú v o výške 2 390 762,45 € Nevyčerpaný 

zostatok bežnej dotácie k 31.12.2011 bol vo výške 152 574,17 €  Zostatok bežnej dotácie 

pozostáva z časti  na existujúce záväzky ( mzdy, poistné, náhrady za dovolenky) z časti na 

štipendiá doktorandov, sociálne štipendiá. 

 

 Tabuľka č. 16 – poskytuje prehľad o štruktúre a stave finančných  prostriedkov na 

bankových účtoch  Fakulty managementu k 31.12.2011 Stav na bankových účtoch 

k 31.12.2011 predstavovali celkovú výšku 1.244 237,36 
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3.1. 

 

Záver 

 

 Hlavná činnosť Podnikateľská 

činnosť 

Spolu 

Výnosy  5 598 408 14 449 5 612 857 

Náklady  5 499 096  7 859 5 506 955 

Rozdiel       99 312  6 590    105 902 

 

 Záverom môžeme konštatovať, že aj napriek nepriaznivému vývoja týkajúceho sa 

pridelenia štátnej dotácie na rok 2011 Fakulta managementu dokázala prosperovať. 

 Zobrazuje to aj celkový hospodársky výsledok, ktorý odrazil  snahu hľadať a získavať 

nedotačné zdroje ,ktorými Fakulta managementu UK disponovala v roku 2011 a používala ich  

na  celkový rozvoj, či už je to v oblasti vedy a výskumu alebo v oblasti týkajúcej sa samotnej 

prevádzky . 

 

 

 

V Bratislave dňa  22.4.2011 

 

 

       prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.. 

       dekan Fakulty managementu 

 

 

 

Vypracovala : Ing. Ľubica Balážová 

  vedúca EO 
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