Komentár k tabuľkovej časti za univerzitu
(k tabuľkám č. 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 17, 19)

Tabuľka č. 3:

Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009

Rozdiel v riadku 52 v podnikateľskej činnosti v porovnaní s „Výkazom
ziskov a strát“ predstavuje účtovná skupina 67.

Tabuľka č. 4:

Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov

spojených so štúdiom v rokoch 2008 a 2009

Riadok 10 v roku 2008 nesúhlasí s tabuľkou č. 13, nakoľko bol vytvorený
v roku 2008 prídel do štipendijného fondu zo základu pre jeho tvorbu o 4 400,Sk (146,05 Eur) nižší a tento rozdiel bol vytvorený až v januári 2009. V roku 2008
bol vytvorený štipendijný fond za rok 2007 vo výške 605 100,- Sk (20 085,64 Eur)
a 3 153 350,- Sk (104 672,04 Eur) za rok 2008.
Riadok 10 v roku 2009 nesúhlasí s tabuľkou č. 13, nakoľko bol vytvorený
v roku 2009 prídel do štipendijného fondu zo základu pre jeho tvorbu o 1 600,Eur vyšší a tento rozdiel bude znížený v roku 2010 (nesprávne bol vytvorený
fond aj z účtu 649002). Zároveň bol v roku 2009 doúčtovaný rozdiel na fonde za
rok 2008 vo výške 146,05 Eur.

Opatrenie na nápravu: Doúčtovanie tvorby za rok 2008 v roku 2009 jeho
zvýšením o 4 400,- Sk (146,05 Eur).

Opatrenie splnené

Opatrenie na nápravu: Doúčtovanie tvorby za rok 2009 v roku 2010 jeho
znížením o 1 600 Eur.
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Tabuľka č. 5:

Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009

V riadku 56 sú zvýšené náklady za rok 2009 oproti tabuľke č.6 o rozdiel
zostatku nevyčerpaných dovoleniek rokov 2008 a 2009 v čiastke 12 525,37 Eur.
Náklady sú zvýšené ešte o 13 136,51 Eur čo predstavuje vytvorenú rezervu na
mzdy v roku 2009 vyplatenú v roku 2010 na projekte medzi TU a Štátnym
pedagogickým ústavom a znížené náklady vo výške 47,09 za vrátené zdravotné
poistenie za zamestnanca za roky 2004, 2005 a 2008.
V riadku 81 za rok 2008 HČ je nesprávne zaúčtovaných 165,97 Eur na
účte 549 007. Nakoľko ide o štipendium z vlastných zdrojov na sociálnu podporu
tieto náklady mali byť zaúčtované na účte 549010 a týmto vznikol nesúlad medzi
tabuľkou 5 a tabuľkou 19.
Rozdiel v riadku 94 v podnikateľskej činnosti v porovnaní s „Výkazom
ziskov a strát“ predstavuje účtovná skupina 57.

Tabuľka č. 6:

Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy

v roku 2009
Rozdiel mzdových nákladov a účtu 521 v tabuľke 5 predstavuje rozdiel
zostatku nevyčerpaných dovoleniek rokov 2008 a 2009 v čiastke 12 525,37 Eur.
Náklady na účte 521 sú zvýšené ešte o 13 136,51 Eur čo predstavuje vytvorenú
rezervu na mzdy v roku 2009 vyplatenú v roku 2010 na projekte TU so Štátnym
pedagogickým ústavom a znížené náklady vo výške 47,09 za vrátené zdravotné
poistenie za zamestnanca za roky 2004, 2005 a 2008.

Tabuľka č. 10: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť výnosy a náklady
študentských jedální za roky 2008 a 2009

V riadku R12 „Počet vydaných jedál študentom v kalendárnom roku 2008“
je vo výkazoch pre Ústav informácií a prognóz školstva uvedený počet vydaných
jedál 71 970 a tento údaj je nesprávny o 13 jedál t.j. počet vydaných jedál vo
vlastnej študentskej jedálni predstavuje 71 983 (z toho 7 249 á 20,- Sk a 64 734

2

á 30,- Sk). Univerzita v roku 2008 hradila aj faktúry zmluvným zariadeniam v
celkovom počte vydaných jedál 94 (z toho 60 á 20,- Sk a 34 á 30,- Sk).

Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch
2008 a 2009

Riadok 9 stĺpec E nesúhlasí s tabuľkou č. 4 nakoľko v roku 2008 bol prídel
do štipendijného fondu zo základu pre jeho tvorbu o 4 400,- Sk (146,05 Eur) nižší
a tento rozdiel bol vytvorený až v januári 2009 a zároveň bol v roku 2008
doúčtovaný fond za rok 2007 vo výške 20 085,64 Eur.
Riadok 9 stĺpec F nesúhlasí s tabuľkou č. 4 nakoľko v roku 2009 bol
vytvorený štipendijný fond o 1 600 Eur vyšší a tento bude v roku 2010 znížený
(nesprávne bol vytvorený fond aj z účtu 649002). Zároveň bol v roku 2009
doúčtovaný fond o 146,05 Eur za rok 2008.

Opatrenie na nápravu: Doúčtovanie tvorby za rok 2008 v roku 2009 jeho
zvýšením o 146,05 Eur.

Opatrenie splnené

Opatrenie na nápravu: Doúčtovanie tvorby za rok 2009 v roku 2010 jeho
znížením o1 600 Eur.

Tabuľka č. 14: Zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole
z kapitoly MŠ SR v roku 2009

Stĺpec A „Zostatok bežnej dotácie k 31.12.2009“ je kontrolovaný na výkaz
FIN 1-04 položka 453 zdroj 131, tento je však vyšší o zostatok 84 611,57 Eur
z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny.
V stĺpci E „Výdavky z bežnej dotácie v roku 2009“ je zahrnuté aj čerpanie
z fondu reprodukcie v celkovej výške 129 032,63 Eur.
Stĺpec E je kontrolovaný na výkaz FIN 1-04 – rozdiely sú o fond
reprodukcie vo výške 129 032,63 Eur (vo FIN 1-04 na položke 700) a o čerpanie
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prostriedkov z MK SR, MPSVaR SR a ÚPSVaR SR vo výške 116 362,86 Eur (vo
FIN 1-04 na zdrojoch 111 a 131 položka 600).

V stĺpci J „Časť zostatku na nerealizované nepokračujúce úlohy“ na
programe 07711 predstavuje suma vo výške 21 506,83 Eur zostatok na
štipendiách

doktorandov

a suma

514,92

predstavuje

vrátené

finančné

prostriedky z ukončeného projektu „Vyhrňte si rukávy“, na prvku 077 12 02
predstavuje suma vo výške 3 628,20 Eur zostatok na ukončených projektoch
VEGA, a na prvku 077 15 03 predstavuje suma vo výške 24 303,24 Eur zostatok
finančných prostriedkov na ubytovanie študentov (t.j. finančné prostriedky vo
výške 7,- Eur na študenta na 1 mesiac poskytované v rámci príspevku na
ubytovanie univerzite na základe uzatvorených zmlúv s inými ubytovacími
zariadeniami) a suma vo výške 920,93 Eur predstavuje zostatok finančných
prostriedkov na stravovanie študentov za rok 2009.

Tabuľka č. 15: Zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých verejnej vysokej
škole z kapitoly MŠ SR v roku 2009

V stĺpci D „Výdavky z kapitálovej dotácie v roku 2009“ sú zahrnuté len
výdavky z kapitálovej dotácie bez fondu reprodukcie. Čerpanie z fondu
reprodukcie predstavuje čiastku 129 032,63 Eur.

Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy zo štrukturálnych fondov EÚ
a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ
a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2009

Všetky príjmy univerzita v roku 2009 (položka 312001) prijala na zdroje
1361 a 1362, tak ako ich predpísalo MŠ SR.
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Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa ) §97 zákona v rokoch 2008
a 2009
V riadku 5 stĺpec A je o 398,33 Eur viac v porovnaní s tabuľkou 13,
nakoľko je tu uvedený aj vyplatený príspevok za ŠVOČ, ktorý je účtovaný na účte
549099.
V riadku 11 stĺpec A štipendium z vlastných zdrojov na sociálnu podporu
sú náklady vo výške 165,97 Eur a v tabuľke 5 sú nesprávne zaúčtované na účte
549007, tieto mali byť zaúčtované na účte 549010.
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