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1.1.
Úvod
Výročná správa o hospodárení Fakulta managementu UK ( ďalej len“ FM UK“) za
rok 2008 predkladá v súlade s §20 ods.1 písm.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 a 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 2008 bolo na FM UK priznané motivačné štipendium 261 študentom
Fakulty managementu. Sociálne štipendiá poberalo 52 študentov.
V oblasti vedy a výskumu Fakulta managementu pokračovala v riešení
VEGA grantov.
V roku 2008 boli Fakulte managementu pridelené 4 Vega granty v celkovej výške
197 tis. Sk., z toho bežné výdavky predstavovali 166 tis. Sk a kapitálové výdavky Sk 31. Tis
.Okrem uvedených grantov Fakulta managementu v roku 2008 mala aj Grant mladých, na
ktorý jej bolo pridelených 29 tis. Sk.
V roku 2008 Fakulta managementu zamestnávala 123 zamestnancov ( uvádzame
priemerný evidenčný prepočítaný počet), z toho 115 bolo platených z dotačných zdrojov a 8
z iných zdrojov Z celkového počtu zamestnancov v roku 2008 bolo 67 vysokoškolských
učiteľov, 9 odborných zamestnancov , 33 pracovníkov v administratívnej oblasti , 5 vo
výskumnej oblasti a 9. prevádzkoví zamestnanci.
Z pedagogických zamestnancov pracovalo na FM UK s funkčným zaradením
profesor 9 pracovníkov, s funkčným zaradením docent 10 pedagogických pracovníkov,
s funkčným zaradením odborný asistent 38 pedagógov.
Z nedotačných zdrojov bol v roku 2008 financovaní 4 administratívni pracovníci,
z toho 1 pracovník y programu WEMBA.
.
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) .
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Analýza výnosov
Zdrojom výnosov v roku 2008 boli:
a) Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej
zmluvy v celkovej výške 62.916 tis. Sk, z toho na bežné výdavky 62.885tis. Sk , na
kapitálové výdavky 31 tis. Sk, v členení na programy , podprogramy a prvky uvedené
v tabuľke č. 14 a 15.)
b) Príjmy zo školného v roku 2008 boli v celkovej výške 10.026 tis. Sk
Fakulta managementu UK dosiahla celkové výnosy vo výške 100.398 tis. Sk, z toho
v hlavnej činnosti 99.849 tis. Sk a v podnikateľskej činnosti 549 tis. Sk, v členení podľa
položiek účtovnej skupiny 6 ( tabuľka č. 3.)
V hlavnej činnosti najvyššie výnosy predstavujú prevádzkové dotácie vo výške 62.987
tis. Sk ( účet 691) a ostatné výnosy vo výške 35.813 tis. Sk ( účet 649).
V podnikateľskej činnosti boli v roku 2008 výnosy v celkovej výške 549 tis. Sk, z toho
najvyššie výnosy z nájmu majetku 345 tis. Sk (účet 658).
V roku 2008 Fakulta managementu uvádza výnosy zo školného a z poplatkov spojených
zo štúdiom v členení ( tabuľka č. 4)
- od cudzincov vo výške 8.698 tis. Sk
- za prijímacie konanie 3.870 tis. Sk
- za rigorózne konanie
610 tis. Sk
- za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií 121 tis. Sk
Štruktúra účtu 384 – Výnosy budúcich období je uvedená v tabuľke č. 21 stav k 31.12.2008 je
1.380 tis. Sk, toho:
- zvyšok prijatej kapitálovej dotácie používanej na kompenzáciu odpisov majetku z nej
obstaraného 632 tis. Sk
- bežná dotácia na úlohy budúcich období 748 tis. Sk

2.3.
Analýza nákladov
Fakulta managementu UK mala celkové náklady vo výške 100.585 tis. Sk, z toho
v hlavnej činnosti 100.585 tis. Sk , v podnikateľskej činnosti 405 tis. Sk, v členení poľa
položiek účtovnej triedy 5 ( tabuľka č. 5)

-

V hlavnej činnosti boli najvyššie :
mzdové náklady 46.456 tis. Sk ( účet 521)
zákonné sociálne poistenie 15.169 tis. Sk ( účet 524)
spotreba energie 2.005. tis. Sk ( účet 502)
spotreba materiálu 3.764 tis. Sk ( účet 501)
cestovné 2.509 tis. Sk ( účet 512)
ostatné služby 4.806 tis. Sk ( účet 518)
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V podnikateľskej činnosti to boli :
- spotreba materiálu 46 tis Sk ( účet 501)
- ostatné služby 334 tis. Sk ( účet 518)
- mzdové náklady 25.tis. Sk ( účet 521)
Analýza nákladov vo vybraných oblastiach
Z nákladov v hlavnej činnosti boli vynaložené predovšetkým na zabezpečenie bežného
chodu. Fakulta managementu UK v roku 2008 pokračovala v obnove interiéru a exteriéru
budovy. Boli vymenené staré netesniace kovové okná so sklenou výplňou za plastové okná.
Modernizácia učební bola vykonaná formou dokúpenia dataprojektorv do všetkých
posluchární na Fakulte.
Ďalšie náklady predstavovali cestovné výdavky. V roku 2008 Fakulta managementu
spolu s Farmaceutickou fakultou vykonala rozsiahlu rekonštrukciu parkoviska s celkovými
nákladmi 15 mil. Sk, z toho Fakulta managementu hradila 50% nákladov.
Aj v roku 2008 pokračovali výmenné pobyty študentov fakulty v rámci programov
SOKRATES a Leonardo da Vinci, pracovné cesty do zahraničia v rámci medzinárodných
programov IWEBCARE ako i o účasť pedagogických pracovníkov na medzinárodných
konferenciách prevažne v Českej republike, v Rakúsku a Nemecku.
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 2008 boli náklady na mzdy poskytované z prostriedkov zo štátneho rozpočtu
v celkovej výške 36.422 tis. Sk z toho na pedagogických pracovníkov 22.905 tis. Sk
administratívnych zamestnancov 8.299 tis. Sk. V roku 2008 Fakulta managementu UK mala
náklady na mzdy aj z iných zdrojov pre pracovníkov fakulty a to pre pedagogických
pracovníkov v celkovej výške 5.738 tis. Sk a pre administratívnych pracovníkov 3.394 tis. Sk.
Spolu celkové náklady na mzdové prostriedky pracovníkov fakulty mangementu UK
predstavovali výšku 46.349 tis. Sk, z toho 9.927 tis Sk boli poskytované z nedotačných
zdrojov.
Tabuľka č. 7 – náklady na štipendiá interných doktorandov
V tabuľke sa uvádza čerpanie finančných prostriedkov podľa zdrojov financovania vo výške
2.957 tis. Sk ako aj počty doktorandov.
Tabuľka č. 8 . údaje o systéme sociálnej podpory – časť sociálne štipendiá 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
2.296 tis. Sk. Tabuľka uvádza aj konkrétne počty študentov, ktorým bolo priznané sociálne
štipendium a to
- celkový počet študentov 52, ktorým bolo v príslušnom roku poskytnuté sociálne
štipendium
- 451 prepočítaný počet určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo
poskytované sociálne štipendium
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Tabuľka č. 18 - Príjmy z dotácií poskytnuté mimo dotačnej zmluvy a mimo štrukturálnych
fondov EU
Boli pridelené v celkovej výške 1.052 tis. Sk. Jednalo sa o štipendiá pre zahraničných
študentov vo výške 1.022 tis. Sk a zahraničného doktoranda vo výške 30 tis. Sk
Tabuľka č. 20 – Motivačné štipendiá – motivačné štipendiá boli vyplatené v celkovej výške
1.965,5. Sk, 261 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 činí sumu 1.097,3 tis. Sk. Hlavným zdrojom je
dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu a tvorba fondu reprodukcie vo výške
1.041 tis. Sk.
V tabuľke č. 13 je uvedený stav a vývoj finančných fondov – rezervného fondu, fondu
reprodukcie, štipendijného fondu ostatných fondov. Z uvedených údajov vyplýva, že
najväčšie čerpanie bolo zo štipendijného fondu vo výške 4. 261 tis. Sk.

2.5.
Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom
V tabuľke č. 14 je uvedené zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých Fakulte
managementu podľa programov, podprogramov a prvkov.
Príjmy z dotácií v roku 2008 predstavoval výšku 62.885 tis. Sk
Výdavky z dotácii sú v celkovej výške 67.252 tis. Sk, z toho výdavky zostatku bežnej
dotácie z roku 2008 vo výške 9.841 tis. Sk
Nevyčerpaný zostatok bežnej dotácie k 31.12.2008 bol vo výške tis. Sk
Zostatok bežnej dotácie pozostáva z časti na existujúce záväzky ( mzdy, poistné, náhrady za
dovolenky) z časti na štipendiá doktorandov, sociálne štipendiá.
V tabuľke č. 15 je uvedené zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých fakulte
managementu UK podľa programov, podprogramov a prvkov.
Príjmy z dotácií v roku 2008 boli v celkovej výške 31 tis. Sk.
Výdavky z dotácií predstavovali celkovú výšku 31 tis. Sk.
Tabuľka č. 16 – poskytuje prehľad o štruktúre a stave finančných prostriedkov na bankových
účtoch Fakulty managementu k 31.12.2008
Stav na bankových účtoch k 31.12.2008 predstavovali celkovú výšku 20.934 tis. Sk

Fax:
+ 421 (2) 501 17 527

Telefón:
+ 421 (2) 501 17 528

e-mail:
sona.szaboova@fm.uniba.sk

3.1.
Záver
Hlavná činnosť
Výnosy
Náklady
Rozdiel

99 849
100 585
-736

Podnikateľská
činnosť
549
405
144

Spolu
100 398
100 990
-592

Z hľadiska zabezpečenia ďalšieho rozvoja Fakulty managementu bolo nevyhnutné
urobiť rekonštrukciu parkoviska pred budovou, ktoré fakulta financovala z vlastných
nedotačných zdrojov. Uvedená rekonštrukcia ovplyvnila celkový hospodársky výsledok za
fakultu v roku 2008. Fakulta managementu predpokladá, že návratnosť finančných
prostriedkov bude dlhodobejšieho charakteru.

V Bratislave dňa 16.4.2008

prof. Ing. Papula, Jozef, PhD.
dekan Fakulty managementu

Vypracovala : Mgr. Soňa Szabóová
Tajomníčka FM UK
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