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1. ÚVOD 
 
          Hospodárenie Univerzity veterinárskeho lekárstva ovplyvnilo v roku 2005 niekoľko 
skutočností.  Po úspešnom akreditovaní študijného programu Kynológia  boli od školského roku 
2004/2005  prijatí prví noví uchádzači do internej i externej formy bakalárskeho štúdia. V roku 
2004 bolo založené občianske združenie právnických osôb Výskumno-vývojové a kynologické 
centrum UVL, do ktorého UVL ako jeden zo spoločníkov vložilo pri jeho založení časť svojho 
dlhodobého nehnuteľného majetku -  pozemok. Uvedené centrum predložilo projekt v rámci EU, 
ktorý bol úspešne prijatý a centrum tak získalo nemalé finančné prostriedky na jeho kapitálové 
dobudovanie. V súlade so zmluvnými podmienkami projektu UVL vložilo do centra z vlastných 
zdrojov aj povinný podiel finančných prostriedkov – finančný vklad vo výške 1 440 tis.Sk.          
V súlade so strategickými zámermi UVL bol v uplynulom roku po dopracovaní obsahovej náplne 
a prípravy materiálov k akreditácii druhého stupňa  vysokoškolského vzdelávania v študijnom 
programe farmácia, tento študijný program úspešne akreditovaný a v školskom roku 2006/2007 
môžu byť prijatí  už prví uchádzači. 
          UVL v rokoch 2004 a 2005  realizovala viaceré racionalizačné opatrenia.  Univerzita je 
dislokovaná na 5 lokalitách v Košiciach, v Zemplínskej Teplici a v Rozhanovciach, pričom 
hlavný areál v Košiciach je tvorený budovami na ploche cca 10 ha. Medzi významovo 
a rozsahom najdôležitejšie opatrenia patrila prestavba centrálneho zdroja tepla –zriadenie 
vlastného zdroja pitnej a zdrojov úžitkovej vody, postupná výmena klasických radiátorových 
ventilov za termostatické, zavedenie diferencovaného systému vykurovania v jednotlivých 
budovách a postupná výmena okien. Tieto opatrenia sa čiastočne prejavili v úspore nákladov na 
teplo a vodu. 
          Racionálne hospodárenie s finančnými prostriedkami v posledných dvoch rokoch, 
no predovšetkým v  uplynulom roku,  t.j. trend, ktorým sa hospodárenie UVL uberalo a uberá, 
a ktorý sme už vo svojej výročnej správne za rok 2004 naznačili, sa po prvýkrát prejavilo 
v kladnom hospodárskom výsledku.   
 

2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 
 

   Ročná účtovná závierka za rok 2005 bola predložená audítorom na overenie. Správa audítora 
tvorí prílohu tejto výročnej správy. 

Ročná účtovná závierka obsahuje: 
2.1. Výkaz Súvaha Úč. NUJ 1-01 UVL k 31.12. 2005  
2.2. Výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01 k 31.12.2005 

a) sumárne za celú UVL  
b) osobitne za UVL bez sociálnej podpory študentov  
c)osobitne za oblasť sociálnej podpory študentov UVL, zahŕňajúcu štipendiá   
a študentské pôžičky, študentské domovy a jedálne a podporu športových a kultúrnych 
činností  
 

2.3.  Poznámky k účtovnej závierke 
A. Informácie o účtovnej jednotke 
a) Názov organizácie:  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, 
                                       verejno-právna inštitúcia – verejná vysoká škola 

Sídlo:                        Komenského 73, 041 81 Košice 
Dátum zmeny právnej formy: 1.4.2002 
IČO:  397474 

b) Priemerný počet zamestnancov ku dňu 31.12.2005: 482 
c) Dôvod zostavenia účtovnej závierky:   riadna účtovná závierka  
A. Účtovné zásady a účtovné metódy 
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a) Účtovná jednotka používala v priebehu celého účtovného obdobia roku 2005, v zmysle § 
7 ods. 5  zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,  účtovné zásady a účtovné metódy 
spôsobom, ktorý vychádza z predpokladu, že bude vo svojej činnosti nepretržite 
pokračovať, a to minimálne 12 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa zostavila riadna 
účtovná závierka a v zmysle Opatrenia MF SR z 10.12.2002 č. 22 502/2002-92, ako aj 
podľa Metodického usmernenia č. 1/2005 MŠ SR a dodatku k tomuto usmerneniu..  

b) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek: 
- dlhodobý nehmotný a hmotný majetok obstaraný kúpou–obstarávacou  cenou 
- dlhodobý hmotný majetok vložený do základného imania ŠPP Zemplínska Teplica n.o. 

a Agropodniku Slamoz s.r.o.  – reprodukčnou cenou 
- zásoby obstarané kúpou – obstarávacou cenou 
- zásoby vložené do ŠPP n.o. a Slamozu s.r.o. – reprodukčnou cenou 
- zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, a to vlastná produkcia krmovín, príchovky 

a prírastky zvierat – vlastnými nákladmi 
- pohľadávky a záväzky – menovitou hodnotou 

c) Odpisový plán, doba odpisovania, sadzby odpisov, metódy odpisovania – v zmysle  
Internej smernice o odpisovaní majetku č. 23. 
Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok sa odpisuje metódou rovnomerného odpisovania 
podľa doby použiteľnosti pre činnosť účtovnej jednotky. Doba odpisovania a sadzby 
odpisov podľa druhu majetku sú nasledovné: 
 
Odpisová skupina 
v % 

Účtovná doba 
odpisovania 

 

Ročná odpisová sadzba  
 

1 6 16,7 
2 10 10,0 
3 15 6,7 
4 60 1,7 

 
Na základe rozhodnutia účtovnej jednotky v zmysle § 11 ods. 8 Postupov účtovania sa drobný 
nehmotný majetok účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 – AÚ a hmotný majetok pri 
odovzdaní do používania sa účtuje na účte 501- AÚ. Stav a pohyb tohto majetku sa sleduje 
v operatívnej evidencii. 

 
B. Doplňujúce informácie k súvahe a výkazu ziskov a strát 
1. Stav dlhodobého majetku k 31.12.2005 

 

Druh majetku Účet 
Obstarávacia 

cena Oprávky Zostatková cena 
DNM 013             3 109          2 074                1 035 
Dlhodobý nehmotný maj. spolu 01                3 109          2 074                 1 035 
Budovy a stavby 021             662 913       238 711              424 202 
Stroje,prístr.,zariad. 022             168 053       119 935                48 118 
Dopravné prostriedky 023              16 743        13 290                3 453 
Pestov.celky 025                2 576          2 304                    272 
Základné stádo 026                   551             515                      36 
Drobný DHM 028                7 156          5 993                  1 163 
Dlhdobý hmotný majetok spolu 02             857 992       380 748              477 244 
Pozemky  031             104 679                -              104 679 
Umelecké diela 032                1 652                -                 1 652 
Dlhod. hmot.maj. neodpis. 03                106 331                  -                        106 331 
Finančné investície 061                  86 989                     -                         86 989 
Finančné investície 06                  86 989                     -                         86 989 
Dlhodobý majetok spolu             1 054 421       382  822          671 599
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Stav dlhodobého majetku na začiatku účtovného obdobia bol navýšený o majetok, ktorý 

bol v roku 2004 prenajatý obchodnej spoločnosti Agropodnik Slamoz s právom odpisovania 
u nájomcu. V zmysle § 24 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z.z. o Dani z príjmov , s účinnosťou od 
1.1.2005, má právo odpisovať hmotný majetok len vlastník. Z uvedeného dôvodu bol tento 
prenajatý majetok vrátený do stavu dlhodobého majetku UVL. 

 
2. Účty časového rozlíšenia 

Na riadku 97 súvahy sú vedené prechodné účty pasívne vo výške 94 440 tis. Sk, a to: 
      na účte 384 – Výnosy budúcich období:                                                                87 896 tis. Sk 

v členení:                                        
- dotácia na kapitálové výdavky  vo výške                                                            76 183 tis. Sk 
- nevyčerpaná dotácia na bežné výdavky   vo výške                                               9 886 tis. Sk 
- prijaté prostriedky na realizáciu projektov  v roku 2006 vo výške                       1 827 tis. Sk                         

      na účte 389 – Odhadné účty pasívne:                                                                      6 544 tis. Sk 
      na tomto účte sa účtovalo o nevyčerpanej dovolenke za rok 2005 
 

3. Pohľadávky a záväzky 
- Na riadku 42 súvahy sú pohľadávky z obchodného styku na účtoch 311 a 314 vo výške 

28 197 tis. Sk. Účtovná jednotka sledovala pohľadávky podľa lehoty splatnosti. 
-  Na riadku 81 súvahy sú vedené záväzky z obchodného styku na účtoch 321 a 324 vo 

výške  7 778 tis. Sk. Účtovná jednotka sledovala záväzky podľa lehoty splatnosti. 
 

4. Významné položky výnosov 
- Na riadku 38  Výkazu ziskov a strát sú uvedené tržby z predaja služieb, kde podstatnú 

časť tvoria výnosy z ubytovania , školné poplatky od zahraničných študentov, výnosy 
z predaja majetku a z prenájmu majetku. 

- Na riadku 58 na účte 652 sú účtované výnosy z dlhodobých finančných investícií. 
- Na riadku 68 Výkazu ziskov a strát je na účte 691  vedená prevádzková dotácia zo 

štátneho rozpočtu  vo výške 206 489 tis. Sk. 
-  

5. Majetok sledovaný na podsúvahových účtoch 
- Na podsúvahovom účte 971 je vedený  dlhodobý hmotný hnuteľný a nehnuteľný 

majetok prijatý do výpožičky alebo nájmu od cudzích právnických osôb.  
- Na podsúvahovom účte 974 je vedený  drobný  majetok prijatý do výpožičky alebo 

nájmu od cudzích právnických osôb.  
 

2.4. Rozbor výsledku hospodárenia UVL  za rok 2005 
 

Hospodárenie  za obdobie roka 2005 ukončila UVL s kladným výsledkom hospodárenia 
v hlavnej  i podnikateľskej činnosti. 

Výsledok hospodárenia za rok 2005    
                                                                                                                                      v tis.Sk 

Ukazovateľ 

 
2005 

 
2004 

Index 
2005/2004 
(HV pred 
zdanením) HV pred 

zdanením 
HV po 

zdanení 
HV pred 
zdanením 

HV po 
zdanení 

Hlavná činnosť 5 769 5 769 -12 204 -12 243 x
Podnikateľská činnosť 317 317 35 -354 905,71

Spolu 6 086 6 086 -12 169 -12 597 905,71
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Vývoj výsledku hospodárenia UVL za obdobie 2002 – 2005 
                                                                                                                                    tis.Sk 

Ukazovateľ 
Výsledok hospodárenia (pred zdanením) Index 

2005/2002 
2002 2003 2004 2005 

Hlavná činnosť -24 120 -7 669 -12 204 5 769 x 
Podnikateľská činnosť 998 -1 505 35 317 31,76 
Spolu -23 122 -9 174 -12 169 6 086 x 
HV bez mim.výn. z odpredaja 
IM 

-23 292 -17 949 -12 454 6 005 x 

 
2.4.1 Zhodnotenie hospodárenia a príčiny dosiahnutého výsledku hospodárenia 
 Kladný výsledok hospodárenia bol dosiahnutý v okruhu hlavnej i podnikateľskej  
činnosti. Prehodnotenie opodstatnenosti vykonávania niektorých stratových podnikateľských 
činností sa pozitívne premietlo do kladného hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti. 
UVL usmerňovala svoje hospodárenie tak, aby pokračovala v nastolenom trende postupného 
zlepšovania výsledku hospodárenia každoročným znižovaním straty, čo sa po prvýkrát 
prejavilo kladným hospodárskym výsledkom práve za  rok 2005. Uvedenú skutočnosť  
potvrdzujú údaje v tabuľke, v ktorej je premietnutý vývoj hospodárskeho výsledku UVL od 
roku 2002, kedy došlo k zmene v hospodárení verejných vysokých škôl. Výnimku v postupnom 
znižovaní straty tvorí iba hospodársky výsledok za rok 2004 v porovnaní s výsledkom 
hospodárenia v roku 2003, avšak tento výsledok ovplyvnili výnosy mimoriadneho charakteru 
za odpredaj časti majetku, bez ktorých by výsledok hospodárenia za rok 2003  potvrdzoval  
medziročný pokles straty. 
 Na dosiahnutí kladného hospodárskeho výsledku sa podieľali predovšetkým nasledovné 
skutočnosti: 

a) zvyšovanie výnosov so súčasným redukovaním niektorých druhov nákladov, a teda 
s nižším tempom rastu nákladov,  než dosahoval rast výnosov. 

b) Výrazne k tomu prispel vyšší objem dotácie MŠ SR, ktorý napomohol pokryť väčší 
rozsah výdavkov UVL, než tomu bolo v predchádzajúcich rokoch, kedy bolo nutné 
vytvárať vlastné zdroje prevažne na pokrytie finančného deficitu. To viedlo k rastu 
nákladov (predovšetkým na prevádzku) a k  minimalizovaniu možnosti vytvorenia 
zdrojov na rozvoj UVL. 

c) Mimoriadne výnosy  - podiel na výsledku hospodárenia SLAMOZ, s.r.o., ktorej je 
UVL 100 %-ným vlastníkom 

d) Vyššie výnosy za prenájom priestorov, školného od cudzincov, zmluvné projekty 
e) Dôslednejšia kontrola štruktúry kalkulácií pri jednotlivých projektoch, napr. okrem 

klasickej dotácie na vzdelávanie získala UVL finančné prostriedky z agentúry pre 
rozvoj vedy a techniky, ktoré umožňovali použiť časť prostriedkov aj na krytie 
prevádzkových nákladov. Obdobne postupovala aj u ďalších projektov, zmluvne 
dohodnutých s domácimi, alebo zahraničnými inštitúciami.  

f) Postupné vyžadovanie tvorby zisku v kalkuláciách pri takých projektoch, ktorých 
charakter to umožňuje, sa prejavuje i keď zatiaľ minimálne, v raste zisku. Súčasná 
metodika vyhodnocovania výsledku hospodárenia verejnej vysokej školy sčítaním 
výsledkov za hlavnú aj podnikateľskú činnosť vedie v praxi k tomu, že riešitelia čerpú 
v rámci svojich projektov celý získaný objem finančných prostriedkov (t.j. náklady do 
výšky výnosov).  
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g) Aktívne získavanie iných zdrojov domácich i zo zahraničia ktoré nebolo nutné v plnej 
výške (t.j. vo výške výnosov) použiť na prevádzkové náklady, čím sa vytvoril  priestor 
pre tvorbu zisku.   

h) Znižovanie nákladov formou úsporných  a racionalizačných opatrení,  napr. vlastné 
vykurovanie, vlastný zdroj úžitkovej vody,  ale i formou obmedzenia čerpania 
výdavkov na prevádzku UVL (tzv.„šetrenie“) - skrátenie zimného semestra, 
obmedzenie prevádzky UVL, riešenie iba havarijných situácií a pod., po hranicu 
únosnosti tak, aby neutrpela kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 
Napriek  dosiahnutému hospodárskemu výsledku UVL  nemá vytvorený 

priestor na tvorbu finančných zdrojov na zhodnocovanie majetku, predovšetkým na 
pokrytie odpisov a tvorbu fondu reprodukcie, nakoľko je povinná prednostne kryť 
stratu z predchádzajúcich rokov prostredníctvom fondu reprodukcie a súčasne je nútená 
vytvárať vlastné zdroje a tieto používať na úhradu takých výdavkov, ktoré nemá kryté 
dotáciou MŠ SR.    

 
2.4.2. Stav pohľadávok a záväzkov  UVL   
 
a) Pohľadávky k 31.12.2005 celkom                                                                  26 609 tis.Sk 
    index 2005/2004                                                                                                       104,4 
    z toho:- v hlavnej činnosti                                                                        24 677  tis.Sk 
               - v podnikateľskej činnosti            1 932 tis.Sk 
 
 Zo stavu  majetku boli v roku 2005 účtovne odpísané pohľadávky vo výške 60 tis.Sk. 
 
b) Záväzky k 31.12.2005 celkom                      3 244 tis.Sk 
     index 2005/2004                                     28,4 
     z toho: - v hlavnej činnosti                                   3 244 tis.Sk 
                 - v podnikateľskej činnosti (dobropis)              - 1 tis.Sk 
      
Rozpis záväzkov podľa druhu nákladu:  
       - Energia                                        741 tis.Sk 
       - PHM                                                      93 tis.Sk 
       - Telefóny                                                                              94 tis.Sk 
       - Opravy a údržba                                                                                                      96 tis.Sk 
       - Materiál                                                                                                                133 tis.Sk 
       - Služby                                                                                                                267 tis.Sk 
       - Kapitálové výdavky                         1 819 tis.Sk 

3. VÝNOSY A NÁKLADY,  PRÍJMY  A VÝDAVKY  
 
 
 V roku 2005 hospodárila UVL s finančnými prostriedkami, získanými z viacerých 
zdrojov, a to s finančnými prostriedkami pridelenými MŠ SR na základe zmluvy o dotácii, 
s prostriedkami charakteru dotácie, ako aj s vlastnými výnosmi v hlavnej a podnikateľskej 
činnosti. 
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 Hospodárenie v roku 2005 je charakteristické vyšším rastom výnosov oproti rastu 
nákladov, a to ako v hlavnej, tak i v podnikateľskej činnosti. V priebehu roka 2005 došlo 
k zmene v sledovaní poskytovania stravovania Študentskou jedálňou UVL, ktorá prešla do 
okruhu podnikateľskej činnosti ako činnosť, podliehajúca režimu zdaňovania daňou z DPH. 
 
       Kým podiel výnosov 2005 oproti roku 2004 predstavuje nárast  takmer o  13 %,  tak 
náklady vzrástli iba o 5 %. Na vyšších výnosoch sa okrem vyššej dotácie MŠ SR podieľajú aj 
vlastné výnosy, predovšetkým výnosy z prenájmu majetku, výnosy zo školného cudzincov, 
výrobná réžia z riešenia rôznych úloh a projektov a pod. Pod nižšie náklady sa výrazne 
podpísali  predovšetkým úsporné  opatrenia v energetike, čo sa prejavilo v nižších nákladov na 
teplo a vodu. 
 
 
Vývoj výnosov a nákladov UVL za obdobie  2002 – 2005 
                                                                                                                              v tis.Sk 

P.
č. 

Ukazovat
eľ Okruh činnosti 2002 2003 2004 2005 

Index 
2005/ 
2002 

1.  Výnosy 

spolu 232 796 264 362 243 796 275 158 118,20 
- hlavná činnosť 188 688 227 982 238 700 269 065 142,60 
- podnikateľská č. 44 108 36 380 5 096 6 093 13,81 

2.  Náklady 

spolu 255 918 273 536 256 393 269 072 105,14 

- hlavná činnosť 212 808 235 561 250 943 263 296 123,72 
- podnikateľská č. 43 110 37 885 5 450 5776 13,40 

 
 

Vývojová krivka výnosov a nákladov za obdobie od roku 2002, kedy boli vysoké školy 
transformované na verejné vysoké školy so súčasnou zmenou v hospodárení, poukazuje na 
kvalitatívny posun v hospodárení univerzity napriek počiatočnému „stratovému“ hospodáreniu. 
Dodržanie avízovaného trendu vyššieho rastu výnosov oproti nákladom v minulom roku, sa 
prejavilo dosiahnutím medziročných poklesov straty až do dosiahnutia  kladného výsledku 
hospodárenia. 
 
 
 
 

Výnosy a náklady  UVL za rok 2005 
                                                                                                                                    v tis.Sk 

P.
č. Ukazovateľ 

2005 2004 Index 
2005/ 
2004 HČ PČ Spolu HČ PČ Spolu 

1.  Výnosy 269 065 6 093 275 158 238 700 5 096 243 796 112,86 
2. Náklady 263 296 5 776 269 072 250 943 5 450 256 393 104,94 

3. Výsledok 
hospodárenia 
(po zdanení) 

5 769 317 6 086 -12 597 - 354 -12 597 x 
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3.1.    ANALÝZA VÝNOSOV A NÁKLADOV – HLAVNÁ ČINNOSŤ 
 
3.1.1.      Výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti za rok 2005                      
                                                                                                                              v tis.Sk 

P.č. Ukazovateľ 2005 2004 
Index 

2005/2004 

1. Výnosy 269 065 238 700 112,72 

2. Náklady 263 296 250 943 104,92 

3. Výsledok hospodárenia  
(po zdanení) 5 769 -12 243 x 

 
3.1.2.  Analýza výnosov v hlavnej činnosti 
 
Výnosy v hlavnej činnosti v roku 2005                                                                     
                                                                                                                              v tis.Sk 

P.č. Druh výnosu Výnosy 
2005 

Výnosy 
2004 

Index 
2005/2004 

Podiel na celkových 
výnosoch v % 

2005 2004 

1. Dotácia MŠ SR 206 489 177 736 116,18 76,74 74,46 
2. Výnosy charakteru 

dotácie 
7 337 7 344 99,90 2,73 3,08 

3. Vlastné výnosy 55 239 53 620 103,02 20,53 22,46 

4.  Spolu 269 065 238 700 112,72 100,00 100,00 

 
       Celkové výnosy v hlavnej činnosti UVL v roku 2005 vzrástli v absolútnej čiastke o 30 364 
tis.Sk. Vývoj podielu jednotlivých druhov výnosov na celkových výnosoch poukazuje na 
zvýšenie  prostriedkov zo štátneho rozpočtu, ale súčasne aj rast  vlastných výnosov. 
  
3.1.2.1. Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR – tabuľka č.1 
a) Príjmy z dotácií MŠ SR celkom                                              225 855 tis.Sk 
    Príjmy z  dotácií bez programu 06K 01                            200 879 tis.Sk 

         z toho: - dotácia na bežné výdavky                          206 288 tis.Sk 
                      - dotácia na BV bez programu 06K 01                                             200 879 tis.Sk 
                      - dotácia na kapitálové výdavky                                                         19 567 tis.Sk 
     b) Výnosy z dotácií  MŠ SR celkom                                                               206 489 tis.Sk 
     Rozdiel dotácie oproti zaúčtovaným výnosom v zmysle metodiky tvorí: 

- dotácia na KV 2005 (do výnosov iba formou odpisov)                               -19 567 tis.Sk 
- dotácia na KV (zaúčtovaná do výnosov vo výške odpisov)                         + 2 543 tis.Sk 
- dotácia na sociálne štip. 2005 (účtovanie cez štipendijný fond                     - 1 964 tis.Sk 
- nevyčerpaná dotácia na sociálne štipendiá 2005                                             + 211 tis.Sk 
- dotácia na motivačné štipendiá                                                                        -  811 tis.Sk 
- nevyčerpaná dotácia roku 2004 (výnos roku 2005)                                      + 10 425 tis.Sk 
- nevyčerpaná dotácia roku 2005 (výnos roku 2006)                           - 10 191 tis.Sk 

       Zostatok nevyčerpanej dotácie za rok 2005 ako nevyčerpané výdavky,  predstavuje    
sumu   29 045 tis.Sk, avšak po zaúčtovaní do nákladov za mesiac december sa do výnosov roku 
2005 ako do výnosov budúcich období preučtováva suma 10 191 tis.Sk. 

Podrobnejšia analýza čerpania pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu z kapitoly 
MŠ SR je uvedená v časti zúčtovanie dotácie so štátnym rozpočtom. 
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3.1.2.2. Príjmy majúce charakter dotácií – tabuľka č.2                                         7 901 tis.Sk 
V rámci príjmov z domácich zdrojov vo výške 5 638 tis.Sk boli získané príjmy na 

riešenie grantov pre výskumné organizácie v rámci SR na základe zmluvne dohodnutých 
projektov. Zo zahraničných zdrojov  vo výške 2 263 tis.Sk tvoria prevažnú časť prostriedky na 
zahraničné mobility študentov v rámci programu Sokrates a ďalšie prostriedky za spoluprácu na 
riešení projektov so zahraničím. V roku 2005 nie sú u niektorých projektov vykázané príjmy 
z dôvodu ich prijatia na účet UVL v roku 2004 vopred na dlhšie časové obdobie, ktorých časť 
bola zaúčtovaná do výnosov, resp. do záloh. Nevyčerpané  prostriedky boli prenesené do roku 
2005 ako výnosy budúcich období a z nich boli uhrádzané príslušné výdavky. 
3.1.2.3. Výnosy – tabuľka č. 3                               269 065 tis.Sk 

V tabuľke č.3 sú uvedené všetky výnosy UVL dosiahnuté v roku 2005. Okrem 
výnosov z dotácie MŠ SR a z výnosov charakteru dotácie, predstavujú vlastné výnosy 
sumu 55 239 tis.Sk. 
Výnosy v hlavnej činnosti  
                                                                                                                              v tis.Sk 

P.č. Druh výnosu 
Výnosy Index 

2005/ 
2004 

Podiel na 
celkových 
výnosoch v 

% 2005 2004 

1. Predaj výrobkov 1 984 1 636 121,27 0,74 
2. Stravovanie 486 1 852 26,24 0,18 
3. Ubytovanie študentov 6 924 6 345 109,13 2,57 
4. Zmluvné projekty 7 407 4 268 173,55 2,75 
5. Klinická činnosť 3 804 3 291 115,59 1,41 
6. Vyšetrenia parazit., patol. a p. 149 169 88,17 0,06 
7. Kopírovacie služby ŠD 126 92 136,96 0,05 
8. Činnosť vysokoškol. klubu 53 144 36,81 0,02 
9. Predaj tovaru 474 1 119 42,36 0,18 

10. Zmena stavu zásob -611 375 x x 
11. Pokuty a penále 963 1 529 62,98 0,36 
12. Úroky z účtov 16 241 6,64 0,01 
13. Školné od cudzincov 26 395 24 329 108,49 9,81 
14. Prijímacie pohovory 477 494 96,56 0,18 
15. Ost.popl. spojené so štúdiom 9 98 9,18 0,00 
16. Prostriedky  DZS 336 382 87,96 0,12 
17. Použitie fondov (dary,Sokrates) 1 008 1 363 73,95 0,37 

18. Výrobná réžia 3 126 5 681 55,03 1,16 
19. Predaj skrípt 373 288 129,51 0,14 
20. Študentské preukazy, poistenie 222 508 43,70 0,08 

21. Predaj majetku 81 284 28,52 0,03 
22. Finančné investície 1 000 0 0,00 0,37 
23. Prenájom majetku 7 442 4 985 149,29 2,77 
24. Prevádzkové dotácie 206 489 177 736 116,18 76,74 
25. Ostatné výnosy 332 1491 22,27 0,12 

  Spolu 269 065 238 700 112,72 100,00 
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Okrem prevádzkovej dotácie najvyšší podiel na štruktúre výnosov  tvoria výnosy zo 

školného cudzincov, t.j. za výučbu študentov v anglickom jazyku, ako aj za zahraničných 
doktorandov, výnosy z prenájmu, výnosy z riešenia výskumných úloh na základe uzatvorených 
zmlúv s domácimi i zahraničnými odberateľmi a výnosy z ubytovania študentov. Súčasťou 
výnosov je aj výnos z podielu na hospodárskom výsledku podniku Slamoz, s.r.o., ktorého je 
UVL 100 %-ným vlastníkom. 
 V porovnaní s uplynulým rokom najvyšší rast sa dosiahol u výnosov za zmluvné 
projekty a za prenájom a naopak pokles  je evidentný u výnosov z úrokov z účtov, kde 
dôvodom je ukončenie úročenia dotačného účtu k 31.12.2004. V priebehu roka došlo k zmene 
okruhu v účtovaní stravovania, poskytovaného Študentskou jedálňou UVL, a to z okruhu 
hlavnej činnosti do podnikateľskej  z dôvodu  zaradenia  stravovania do režimu DPH.  
 
3.1.2.4.Výnosy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom  - tabuľka č.4  

                                                                                         26 881 tis.Sk 
Prevažnú časť výnosov zo školného tvorí školné od cudzincov za výučbu v anglickom 

jazyku (26 395 tis.Sk), zostávajúca časť výnosov pozostáva z poplatkov za prijímacie pohovory 
(477 tis.Sk) a za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (9 tis.Sk). Za prekročenie štandardnej 
dĺžky štúdia nevykazujeme žiadne výnosy. Z uvedeného dôvodu UVL nevytvára prídel do 
štipendijného fondu. 
 
3.1.3. Analýza nákladov v hlavnej činnosti 
3.1.3.1. Náklady hlavnej činnosti – tabuľka č.5                       263 296 tis.Sk 
 

Náklady hlavnej činnosti v roku 2005 vzrástli oproti roku 2004 o 12 352 tis.Sk.   
Použitie prostriedkov výrobnej réžie, vznikajúcej v súvislosti s výkonom vlastných aktivít 
UVL, sa neprejavuje v jednotlivých druhoch nákladov z dôvodu jej účtovania na účet 549, ale 
je účtovné zachytené vo forme výdavkov z bankového účtu na podpoložkách ekonomickej 
klasifikácie. V roku 2005 bola výrobná réžia  použitá predovšetkým na úhradu energie, PHM 
a údržbu, odvoz odpadu, daň z nehnuteľnosti, znalecké posudky, poistenie majetku, počítačové 
siete, atď. 
   
Náklady hlavnej činnosti UVL 
 

P.č. Druh nákladu Náklady 
2005 

Náklady 
2004 

Index 
2005/2004 

Podiel na 
celkových 
nákladoch 

v % 

1. Spotreba materiálu 25 488 22 105 115,30 9,68 

2. Spotreba energie 21 080 25 454 82,82 8,01 

3. Opravy a údržba 7 386 6 259 118,01 2,81 
4. Cestovné 2 606 2 135 122,06 0,99 
5. Reprezentačné 86 70 122,86 0,03 
6. Účelová činnosť ŠPP  15 971 17 626 90,61 6,07 
7. Telefóny, fax  2 079 2 236 92,98 0,79 
8. Stravovanie 1 052 1 856 56,68 0,40 
9. Odvoz odpadu 772 413 186,92 0,29 

10. Revízie zariadení 223 338 65,98 0,08 

11. Poštovné 398 373 106,70 0,15 
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12. Mzdové náklady 108 751 97 667 111,35 41,30 

13. Odvody poistného 35 778 33 332 107,34 13,59 
14. Dane a poplatky 1 739 415 419,04 0,66 
15. Odpisy, zost.cena pred.majetku 22 160 17 408 127,30 8,42 

16. Tvorba a použitie sociál.fondu 917 849 108,01 0,35 

17. Odstupné a odchodné 446 790 56,46 0,17 
 18. Štipendiá doktorandov 6 027 2 998 201,03 2,29 
 19. Bankové poplatky 81 67 120,90 0,03 
 20. Úhrada výnosov z úrokov DÚ 0 527 0,00 0,00 
 21. Poistenie hav., majetok, štud. 611 1 059 57,70 0,23 
 22. Odpis pohľadávok 60 387 15,50 0,02 
 23. Použitie darov, Sokrates 1008 809 124,60 0,38 
 24. Výrobná réžia 3 126 7 682 40,69 1,19 
 25. Kurzové straty 1 112 1 683 66,07 0,42 
 26. Ostatné náklady 4 339 5 554 78,12 1,65 

  Náklady spolu 263 296 250 092 105,28 100,00 

 
Najvyšší podiel nákladov  predstavujú náklady mzdové, kde  UVL po prvýkrát do 

nákladov zaúčtovala nevyčerpané dovolenky zamestnancov k 31.12.2005 vo výške 6 544 
tis.Sk, ďalej odvody poistného, spotreba materiálu, odpisy, spotreba energie a náklady na 
účelovú činnosť, ktorú pre praktickú časť výučby zabezpečuje Školský poľnohospodársky 
podnik v Zemplínskej Teplici, majúci postavenie samostatného právneho subjektu - neziskovej 
organizácie. 
 Oproti roku 2004 výrazný nárast  dosiahli náklady na dane, predovšetkým dane 
z nehnuteľnosti, ktorú vysoké školy boli povinné v zmysle platných predpisov uhradiť. 
Nákladová položka odpisov vzrástla predovšetkým o odpisy technického zhodnotenia majetku. 
V ostatných nákladoch sú zahrnuté najmä náklady na služby počítačových sietí a výpočtovej 
techniky, prenájmy, vložné na konferencie, drobný nehmotný majetok-softvéry, tlačiarenské 
služby,  pranie, čistenie, príspevok do centra excelentnosti, príspevok pre TJ Sláviu, členské 
príspevky, ďalšie náklady na evalváciu UVL komisiou EU, atď.  
 
3.1.3.2.Výsledky hospodárenia  u vybraných úloh hlavnej činnosti  
                                                                                                                            v tis.Sk      

P.č. Úloha 
Výnosy 

2005 
Náklady 

2005 
Výsledok 

hospodárenia 

1. Zahraničné štúdium cudzincov (ZAŠ) 26 919 21 017 5 902 
2. Doktorandské štúdium cudzincov 533 377 156 
3. Ubytovanie študentov 7 555 7 058 497 
4. Kopírovacie služby 126 24 102 
5. Zmluvné projekty 7 377 7 036 341 
6. Klinická činnosť 3 804 3 685 119 
7. Vyšetrenia  116 105 11 
8. ÚZ Rozhanovce 1 606 1 604 2 
9. Dary, prostriedky EU 1008 809 199 



 14

10. Klubová činnosť 53 62 -9 
11. Predaj skrípt 373 373 0 

  Spolu 49 470 42 150 7 320 

 
Uvedený prehľad poskytuje údaje o hospodárení niektorých úloh v rámci hlavnej 

činnosti. Vykázaná strata v klubovej činnosti je z obdobia pred rozhodnutím ukončiť túto 
činnosť. V priebehu roka 2005 bola uzatvorená nájomná zmluva na priestory klubu.   
 
3.1.3.3. Náklady vo vybraných  oblastiach 

a) Zamestnanci a náklady na mzdy – tabuľka č.6         101 675 tis.Sk 
(bez dohôd o vykonaní práce)  

V tabuľke č.6 sú uvedené mzdové náklady za obdobie január až december 2005. Rozdiel vo 
výške vykázaných mzdových nákladov v tabuľke 6 oproti tabuľke 5 tvorí  suma 6 676 tis.Sk, 
a pozostáva zo: 

- zaúčtovaných nevyčerpaných dovoleniek zamestnancov k 31.12.2005 do     mzdových 
nákladov vo výške 6 545 tis.Sk 

- rozdielu vyplatených miezd za mesiac december 2004 a mesiac december 2005 vo výške 
132 tis.Sk. (mzdy za mesiac december 2004 po odpočítaní záloh, ktoré boli  vyplatené 
v januári 2005 z nevyčerpanej dotácie roku 2004, a mzdy za mesiac december 2005, 
ktoré sa vo výdavkoch roku 2005 prejavili iba vo výške vyplatených záloh za mesiac 
december 2005. 

Okrem dotácie MŠ SR boli v hlavnej činnosti vyplatené mzdy a odmeny aj z iných zdrojov, 
napr. za výučbu zahraničných študentov cudzincov v anglickom jazyku, u zamestnancov 
Študentskej jedálne z vlastných výnosov,  a p. 
 

V tabuľke č.6 nie sú zahrnuté do objemu mzdových nákladov odmeny, vyplatené na 
základe dohôd o vykonaní práce (na rozdiel oproti tabuľke č.5, kde sú tieto odmeny súčasťou 
mzdových nákladov). 
    
Mzdové náklady hlavnej činnosti 2005 
                                                                                                                        v tis.Sk 

Finančný zdroj Mzdy 2005 Dohody 2005 Spolu 
Dotácia MŠ SR 96 527 1 120 97 647 
Vlastné zdroje 11 824 1 613 13 437 
Spolu 108 351 2 733 111 084 

 
b) Náklady na štipendiá interných doktorandov – tabuľka č.7                6 027 tis.Sk 
Postup pri účtovaní nákladov na štipendiá a výdavkov na štipendiá je obdobný, ako je 
uvedené vyššie u mzdových prostriedkov. 
 
c) Príjmy a výdavky na sociálne štipendiá – tabuľka č.8   
    Príjmy                                                                                                               1 964 tis.Sk 
    Výdavky                                                                                                            1 753 tis.Sk  
K 31.12.2004 sme vykazovali nedoplatok dotácie na štipendiá vo výške 151 tis.Sk. MŠ SR túto 
sumu navýšilo v dotácii na rok 2005. Z uvedeného dôvodu nebolo možné vyrovnať nedoplatok, 
ktorý UVL uhradila v roku 2004 z vlastných zdrojov. Z toho dôvodu vykazujeme vyšší 
zostatok nevyčerpaných štipendií  za rok 2005 – 211 tis.Sk. Aby nedošlo k skresleniu zostatku 
za rok 2005, v tabuľke 8 , riadok 10, v stĺpci A bol vynulovaný matematický vzorec výpočtu.      
  
d) Výnosy  a  náklady Študentského domova - tabuľka č.9                    
     Výnosy HČ                                                                                                    17 069 tis.Sk 
     Náklady HČ                                                                                                  16 394 tis.Sk 
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V tabuľke 9, v stĺpci B, riadok 6 je uvedený dotačný príjem roku 2005 v zmysle dotačnej 
zmluvy vo výške 8 582, a nie výnos, čím vznikol rozdiel oproti zaúčtovaným výnosom 
z dotácie  ŠD vo výške 317 tis.Sk.  

 
 
Výnosy a náklady hlavnej činnosti Študentského domova   v tis.Sk 
 

Ukazovateľ Výnosy 
2005 

Index 
2005/2004 

Náklady 
2005 

Index 
2005/2004 

Výsledok 
hospodárenia 
za rok 2005 

Index 
2005/2004 

Dotácia MŠ SR 8 899 108,70 8 113 107,60 786 121,48 

Vlastné výnosy 8 170 124,52 8 281 136,60 -111 x 
 
Spolu 

 
17 069 

 
115,74 16 394 120,53

 
675 58,90 

 

                                                                                                                              v tis.Sk 

 
V hospodárení ŠD došlo v roku 2005 k rastu celkových výnosov i nákladov. Kým výnosy   

a náklady z dotácie MŠ SR boli zhruba na rovnakej úrovni, tak u vlastných výnosov došlo k ich 
rastu, ale súčasne aj k ich použitiu a zaúčtovaniu do nákladov. Do nákladov roku 2005 sme 
zahrnuli aj odpisy študentského domova v plnej výške, t.j. okrem zariadení aj odpisy z budov, 
ktoré v predchádzajúcom roku boli evidované centrálne a taktiež boli zaúčtované do mzdových 
nákladov nevyčerpané dovolenky zamestnancov k 31.12.2005. Tieto skutočnosti ovplyvnili aj 
pokles hospodárskeho výsledku oproti roku 2004.                                                                                                     
Prehľad nákladov podľa druhu poukazuje na vysoký podiel nákladov na energiu. Ďalším 

Náklady hlavnej činnosti Študentského domova v roku 2005 podľa druhu                                 
 

P.č. Druh nákladu Náklady 
2005 

Náklady  
2004 

Index 
2005/2004 

Podiel na 
celkových 

nákladoch v 
% 

  1. Spotreba materiálu 1339 758 176,65 8,17

  2. Spotreba energie 6 433 6 695 96,09 39,24

  3. Opravy a údržba 1334 320 416,88 8,14

  4. Cestovné 0 4 0,00 0,00
  5. Mzdové náklady 4 239 3 532 120,02 25,86

  6.  Odvody poistného 1 381 1 304 105,90 8,42

  7. Odpisy 579 159 364,15 3,53
  8. Telefón 183 145 126,21 1,12
  9. Pranie a čistenie 124 119 104,20 0,76

10. Revízie 7 218 3,21 0,04
11. Ostatné náklady 775 348 222,70 4,73

  Náklady spolu 16 394 13 602 120,53 100,00



 16

objemovo vyšším nákladom sú mzdové náklady, odvody poistného a spotreba materiálu. 
Študentský domov takmer polovicu svojich nákladov hradí z mimodotačných zdrojov, 
predovšetkým z prostriedkov  získaných z ubytovania študentov. 
 
e) Výnosy a náklady študentských jedální – tabuľka č.10   
    Výnosy HČ                                                                                                          835 tis.Sk 
   Náklady HČ                                                                                                          897 tis.Sk                                              
 

Výnosy a náklady hlavnej činnosti Študentskej jedálne v roku 2005  
                                                                                                                              v tis.Sk       

Ukazovateľ Výnosy 
2005 

Index 
2005/2004

Náklady 
2005 

Index 
2005/2004

Výsledok 
hospodáreni

a 

Index 
2005/ 
2004 

Dotácia na stravovanie 
študentov 

286 156,28 286 156,28 0 x 

Vlastné výnosy 549 14,50 611 14,64 -62  15,89 

Spolu 835 21,05 897 20,59 -62  15,89 

 
Študentská jedáleň poskytovala stravovanie študentom UVL, doktorandom, študentom 

iných vysokých škôl, zamestnancom UVL, ako aj cudzím stravníkom. V priebehu roka 2005 
z dôvodu povinnosti zdaňovať poskytované stravovacie služby režimom DPH, bolo celé 
stravovanie presunuté do okruhu podnikateľskej činnosti. Z tohto dôvodu je zrejmý pokles 
indexu 2005/2004 u vlastných výnosov aj nákladov. Výsledok hospodárenia v roku 2004 bol 
strata 390 tis.Sk, ktorá sa znížila na 62 tis.Sk, aj napriek zmene okruhu  hospodárenia ŠJ, ako aj 
napriek tomu, že do nákladov ŠJ boli zahrnuté aj odpisy vo výške 159 tis.Sk. V roku 2005 
UVL použila zostatok dotácie z roku 2004 na stravovanie študentov vo výške 94 tis.Sk.     
Podrobnejšie údaje o hospodárení sú uvedené v tabuľke  č.10 v prílohe správy. 
                                                                                                                   
3.2. ANALÝZA VÝNOSOV A NÁKLADOV – PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ 
 
3.2.1. Výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti 

                                                                                                                                  v tis.Sk 
 
P.č. Ukazovateľ 2005 2004 Index 2005/2004 

1. Výnosy 6 094 5 096 119,58 

2. Náklady 5 777 5 061 114,15 

3. Výsledok hospodárenia (pred 
zdanením) 

317 35 905,71 

4. Výsledok hospodárenia (po 
zdanení) 

317 -354 x 

 
Výsledok hospodárenia po zdanení v roku 2004 bol  ovplyvnený zaúčtovaním dane 

z príjmu za rok 2003 vo výške 389 tis.Sk.  Za rok 2005 UVL nebola povinná hradiť daň 
z príjmu. 
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3.2.2. Analýza výnosov v podnikateľskej činnosti 

Výnosy v podnikateľskej činnosti v roku 2005 
                                                                                                                                  v tis.Sk 

P.č. Druh výnosu Výnosy 
2005 

Výnosy 
2004 

Index 
2005/2004  

Podiel v  
% na 

celkových 
výnosoch 

 1. Predaj tovaru a výrobkov 260 119 218,49 4,27 

2. Predaj služieb, v tom: 5 831 4 923 118,44 95,68 

  Stravovacie služby 1 733 500 346,60 28,44 
  Ubytovacie služby 1 710 1 402 121,97 28,06 
  Testy,posud.,analýzy,diagn.,monit.  1 038 1 439 72,13 17,03 
  Lov zveri  728 943 77,20 11,95 
  Ďalšie vzdel., kurz PP 622 639 97,34 10,21 

3. Pokuty, penále, úroky 3 4 75,00 0,05 
4. Ostatné 0 50 0,00 0,00 

  Výnosy spolu 6 094 5 096 119,58 100,00 

 
Rast výnosov v roku 2005 bol spôsobený predovšetkým preradením poskytovania 

stravovacích služieb z okruhu hlavnej činnosti do okruhu podnikateľskej činnosti, z dôvodu 
povinnosti zdaňovania stravovacích služieb daňou z DPH, čo sa realizovalo v priebehu roka 2005. 
Stravovanie zároveň tvorí najvyšší objem výnosov na celkových výnosoch podnikateľskej 
činnosti. 

 
3.2.3. Analýza nákladov v podnikateľskej činnosti 
 
Náklady v podnikateľskej činnosti v roku 2005 podľa druhu  
                                                                                                                             v tis.Sk         

P.č. Druh nákladu Náklady 
2005 

Náklady 
2004 

Index 
2005/2004 

Podiel v % 
na celkových 

nákladoch 

1. Spotreba materiálu 740 1 372 53,94 12,81 
2 Predaj tovaru 66 14 471,43 1,14 
3. Spotreba energie 974 440 221,36 16,86 
4. Opravy a údržba 535 40 1 337,50 9,26 
5. Cestovné 37 33 112,12 0,64 
6. Telefón, fax, poštovné 86 75 114,67 1,49 
7. Reprezentačné 41 17 241,18 0,71 
8. Mzdové náklady 2 333 2 384 97,86 40,38 
9. Odvody poistného 485 269 180,30 8,40 

10. Tvorba sociálneho fondu 13 8 162,50 0,23 
11. Dane (z príjm.,cestná...)  8 430 1,86 0,14 
12. Odpisy 52 52 100,00 0,90 
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13. Kurzové straty 0 14 0,00 0,00 
14. Ostatné náklady 407 302 134,77 7,05 

  Náklady spolu 5 777 5 450 106,00 100,00 

 
Aj v podnikateľskej činnosti došlo k vyššiemu tempu rastu výnosov oproti nákladom. Kým 

náklady v porovnaní s uplynulým rokom vzrástli o 6 %, výnosy dosiahli rast vyšší o 19,58 %. 
Výrazný pokles v jednotlivých druhoch nákladov sa prejavil okrem nákladov na dane, ktoré boli 
v roku 2005 hradené predovšetkým z prostriedkov hlavnej činnosti, u spotreby materiálu - index 
53,94. V roku 2004 boli realizované vyššie  nákupy krmovín a chemikálií Účelovým zariadením 
v Rozhanovciach a nákupom materiálu na skvalitnenie ubytovania v Študentskom domove UVL.  
Najvyšší podiel nákladov tvoria mzdové náklady, náklady energiu a na spotrebu materiálu.  
 
3.2.4. Výsledky hospodárenia  úloh podnikateľskej činnosti v roku 2005  
                                                                                                                                v tis.Sk 

P.č. Druh podnikateľskej činnosti Výnosy 
2005 

   Náklady 
2005 

Hospodársky 
výsledok 

1. Konferencie, školenia 466 454 12

2. Testy, posudky,analýzy, diagn. 945 908 37

3. Lov zveri, predaj zveriny 876 784 92

4. Ubytovacie služby 1 710 1 625 85

5. Stravovacie služby 1846 1758 88

6. Prípravný kurz na PP 156 134 22
7. Starostlivosť o zver, monitoring zveri 95 88 7
8. Ostatná činnosť 0 26 -26
  Spolu 6 094 5 777 317

 
Z analýzy hospodárenia jednotlivých úloh v podnikateľskej činnosti UVL v závere roka 

2005 vyplýva, že UVL správne rozhodla o potrebe prehodnotenia opodstatnenosti vykonávania 
stratových činností formou podnikania.  

Prevažnú časť roka 2005 boli v podnikateľskom režime realizované stravovacie služby, 
z dôvodu povinného zdaňovania daňou z DPH.  
 
3.3.OBSTARÁVANIE A  TECHNICKÉ ZHODNOTENIE DLHODOBÉHO MAJETKU 
 
3.3.1. Zdroje a výdavky na obstarávanie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku - 
tabuľka č.11 a č.12 
 
Na obstarávanie dlhodobého majetku v roku 2005 mala UVL k dispozícii nasledovné zdroje, 
kryté finančnými prostriedkami: 
P.č. Druh Zdroje Čerpanie Rozdiel 
1. Dotácia MŠ SR na KV             19567 18 215 1 352 
2. Zostatok dotácie na KV z roku 2004                          478 478 0 
3. Dotácia BV (cez odpisy)             92 92 0 
4.  Vlastné zdroje Fondu reprodukcie spolu (kryté) 4 423 3 386 1 037 
 V tom: zostatok FR k 31.1.2005          1 076 1 076 0 
             prevody financií 3 347 2 310 1 037 
 Spolu 24 560 22 171 2 389 
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UVL v roku 2005 použila cez odpisy prostredníctvom fondu reprodukcie časť svojej bežnej 
dotácie na obstaranie investícií. Išlo o prostriedky z projektov na riešenie vedecko-výskumných 
úloh APVT a projektov IT. 
 

4. STAV A VÝVOJ FINANČNÝCH FONDOV UVL – tabuľka č.13 
 

Stav a vývoj finančných fondov na UVL v roku 2005 je premietnutý v prílohe výročnej 
správy v tabuľke č.13. V tejto tabuľke sú uvedené stavy a pohyb jednotlivých fondov tak, ako sú 
zachytené v účtovníctve UVL k 31.12.2005 a k 1.1.2005. V tabuľke v stĺpci H sú uvedené spolu 
dva fondy – devízový a darovací, bez sociálneho fondu.  
4.1.Fond rezervný - Vzhľadom k dosiahnutému kladnému hospodárskemu výsledku UVL 
bude vykonaný povinný prídel do rezervného fondu v zmysle vyhlášky MŠ SR č.312/2002. 
4.2. Fond reprodukcie - v účtovnom stave fondu reprodukcie k 31.12.2005 sú vykázané tiež  

 obstarané investície, ktoré boli  prefinancované v roku 2004, avšak uhradené boli  až v roku  
2005 (t.j. použitie fondu v účtovníctve sa nekryje s výdavkom). 
- Prefinancovanie obstarania z Fondu reprodukcie (účtovný stav)               4 933 tis.Sk  
- čerpanie bežnej dotácie cez odpisy z FR, ktoré nie je prefinancované    + 50 tis.Sk  
- prefinancované obstaranie v r.2005, úhrada bude realizovaná v r.2006    -1507 tis.Sk 

        Spolu výdavky na obstaranie investičného majetku 
        prostredníctvom  Fondu  reprodukcie  za rok 2005                                   3 476 tis.Sk 
4.3.  Štipendijný fond –  v tabuľke 13,  v stĺpci F, v riadku 12 je vykázaný nulový zostatok 

nevyčerpaných štipendií, napriek tomu, že zostatok nevyčerpanej dotácie na štipendiá tvorí 
sumu 211 tis.Sk na zostatkovom účte, čo je aj vykázané v tabuľke 8, v stĺpci B, riadok 10.  
Rozdiel vznikol tvorbou štipendijného fondu z dotácie iba do výšky vyplatených štipendií. 
Vzhľadom na uvedenú väzbu medzi tabuľkou 13 a 8, bude UVL postupovať v roku 2006 tak, 
aby v príslušnom roku bla zaúčtovaná tvorba štipendijného fondu vo výške prijatej dotácie, 
bez ohľadu na čerpanie výšky sociálneho štipendia. 

4.4.  Ostatné fondy – darovací a devízový fond, v tabuľke 13 sú tieto fondy uvedené spolu, bez 
sociálneho fondu. 

- darovací fond je tvorený zo sponzorských príspevkov a darov, určených predovšetkým na      
skvalitnenie pedagogického procesu, skvalitnenie ubytovacích služieb študentov v študentskom 
domove UVL, na prefinancovanie zahraničných mobilít študentov v Sk v rámci programu 
Sokrates, na vydávanie učebníc, skrípt a p.   
- devízový fond – prostriedky sú určené na zahraničné mobility študentov v rámci projektu    
Sokrates. 

4.5. Sociálny fond – nie je súčasťou tabuľky  č.13 
  
Prehľad ostatných fondov  UVL                   
                                                                                                                                v tis.Sk 
P.č. Ukazovateľ Fond 

darovací 
Fond 

devízový 
Sociálny fond 

1. P.S. k 1.1.2005 1 042 1 470 783 
2. Tvorba fondu 2 299          338 932 
3. Čerpanie fondu  999 2 384 792 
 v tom: - životné jubileá x x 130 

           - regenerácia prac. sily x x 173 
           - príspevok na dopravu x x 2 
           - prísp. na stravovanie x x 204 
           - sociálna výpomoc x x 20 
           - ostatné výdavky x x 263 

4. Stav fondu k 31.12.2004             2 342          576 923 
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5. REKAPITULÁCIA ZÚČTOVANIA DOTÁCIÍ SO ŠTÁTNYM   
ROZPOČTOM - tabuľka č.14 

 
 
5.1. Zúčtovanie dotácií  poskytnutých UVL z kapitoly MŠ SR  

Zúčtovanie bežných a kapitálových  dotácií, poskytnutých z kapitoly MŠ SR  v roku 
2005 – tabuľka č.14 a tabuľka č.15 
 

5.1.1. Zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých UVL z kapitoly MŠ SR v roku 2005  
          (okrem dotácií poskytnutých z ESF) – tabuľka  č.14 
          Bežná dotácia 2005                                                                               206 288 tis.Sk 
          Čerpanie dotácie 2005                                                                          177 243 tis.Sk 
          Zostatok dotácie 2005                                                                            2 9 045 tis.Sk 
          Zostatok dotácie 2004                                                                             13 951 tis.Sk 
          Čerpanie zostatku 2004                                                                           13 951 tis.Sk  
 

UVL v roku 2005 prijala na svoj bežný účet vrátené finančné prostriedky, ktoré boli 
pôvodne vynaložené z dotácie bežných výdavkov MŠ SR v roku 2004 vo výške 894 tis.Sk. 

 
Tieto prostriedky neboli vykazované v zostatku nevyčerpanej dotácie k 31.12.2004, 

nakoľko k refundácii výdavkov v príslušnom roku nedošlo. V zmysle usmernenia MŠ SR, že na 
zostatkovom účte má byť vedený iba zostatok nevyčerpanej dotácie,  všetky takéto prijaté platby 
boli prevedené zo zostatkového účtu UVL na účet vlastných zdrojov.  Nakoľko neboli súčasťou 
zostatku nevyčerpanej dotácie, neuvádzame ich v tabuľke 14, v stĺpci A1,  pretože by vykázaný 
zostatok v účtovníctve navyšovali.  Vrátené prostriedky  sa týkali prijatých refundácií 
a dobropisov, predovšetkým za energie, telefóny, odvoz a likvidáciu odpadu, dane 
z nehnuteľnosti a pod.  

 
UVL v roku 2005 vrátila finančné prostriedky nevyčerpanej bežnej dotácie  na účet MŠ 

SR v sume 214 310,60 Sk. Vrátené prostriedky pozostávajú zo zostatku nevyčerpaných 
grantových projektov vo výške 62 252,60 Sk, a zo zostatku projektu APVV, ktorý síce nekončil, 
ale odvod bol vykonaný na základe rozhodnutia kontrolného orgánu vo výške 152 058.- Sk. 

 
5.1.2. Zúčtovanie kapitálových dotácií, poskytnutých UVL z kapitoly MŠ SR v roku 
          2005 (okrem dotácií poskytnutých  z ESF) – tabuľka č.l5 
 
           Kapitálová dotácia 2005                                                                                      19 567 tis.Sk 
           Čerpanie dotácie 2005                                                                                         18 215 tis.Sk 
           Zostatok dotácie 2005                                                                                           1 352 tis.Sk 
           Zostatok dotácie 2004                                                                                              478 tis.Sk 
          Čerpanie zostatku 2004                                                                                             478 tis.Sk 
 

UVL v roku 2005 vrátila finančné prostriedky nevyčerpanej kapitálovej dotácie 
ukončeného grantu  na účet MŠ SR v sume 584.- Sk.  
5.1.3. Čerpanie dotácie MŠ SR v roku 2005 podľa programov 
                             v  tis.Sk 
Program Bežné výdavky 2005 Kapitálové výdavky 2005 Spolu 2005 

 
Dotácia Čerpanie Zostatok Dotácia Čerpanie Zostatok Dotácia Čerpanie Zostatok 

 
077 254879 173077 27802 19567 18215 1352 220446 191292 29153
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077 01 161756 138844 22912 7807 7807 0 169563 146651 22912
077 02 26588 23118 3470 7275 6972 303 33863 30090 3773
077 02 01 10027 8833 1194 772 614 158 10799 9446 1353
077 02 02 10772 10119 653 4334 4220 114 15106 14339 767
077 02 03 4400 3069 1331 1900 1896 4 6300 4964 1336
077 02 04 818 728 90 0 0 0 818 728 90
077 02 05 571 369 202 269 242 27 840 611 229
077 03 738 153 585 4485 3437 1048 5223 3590 1633
077 06 2775 2564 211 0 0 0 2775 2564 211
077 07 9022 8398 624 0 0 0 9022 8398 624
06K 01 5409 4166 1243 0 0 0 5409 4166 1243
 
Celkom 

206288 177243 29045 19567 18215 1352 225855 195458 30397

Zost.2004 187295 173230 14065 21866 21387 479 209161 194617 14544
 
 
5.1.4. Čerpanie dotácie MŠ SR v roku 2005 podľa kategórií výdavkov   
                                                  v tis.Sk 
 
P.
č. 

 
Druh výdavku 

 
Dotácia 
2005 

 
Čerpanie 
2005 

Nevy-
čerpa-
ná do-
tácia 
2005 

Zostatok 2004 Čerpanie 
dotácie 2005 
so zostat- 
kom z roku 
2004 

 
Zostatok 

 
čerpanie 

1. Bežné výdavky (600) 206288 177243 29045 14065 14065 191308
 Mzdy (610) 91883 82630 9253 9349 7499 90129
 Poistné (620) 35362 29564 5798 3174 2714 32278
 Tovary a služby (630) 69156 56731 12425 700 3010 59741
  Transfery (640) 9887 8318 1569 842 842 9160
 v tom: štipendiá  doktorand.    6239 5040 1199 795 795 5835
             sociálne štipendiá 2775 2564 211 0 0 2564
          odstupné 132 66 66 -8 0 66
          odchodné 424 380 44 32 32 412
          iné (napr.člen.prísp.,)  30 137 1 23 15 152
                   TJ 131 131 0 0 0 131
2. Kapitálové výdavky (700) 19567 18215 1352 479 479 18694
3. Výdavky celkom 225855 195458 30397 14544 14544 210002

 
5.1.5. Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch UVL 
          k 31.12.2005 -  tabuľka č.16            42 721 042.-Sk 
 

Rozpis finančných prostriedkov na zostatkovom účte k 31.12.2005:                      30 397  tis.Sk 
v tom: zostatok nevyčerpanej dotácie na BV               29 045 tis.Sk 

              zostatok nevyčerpanej dotácie na KV                  1 352 tis.Sk 
 

5.1.6. Príjmy z dotácií z ESF a z prostriedkov na spolufinancovanie zo ŠR z kapitoly 
          MŠ SR – tabuľka č.17                                                                                              0 tis.Sk   
          UVL neboli pridelené prostriedky tohto druhu. 
 
5.1.7. Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR poskytnuté mimo 
          dotačnej zmluvy a mimo dotácií z ESF v roku 2005 – tabuľka č.18 
          Bežná dotácia 2005                                                                                              5 409 tis.Sk 
          Čerpanie dotácie 2005                                                                                          4 166 tis.Sk 
          Zostatok dotácie 2005                                                                                          1 243 tis.Sk 
          Zostatok dotácie 2004                                                                                             190 tis.Sk 
         Čerpanie zostatku 2004                                                                                           190 tis.Sk 



 22

     UVL v roku 2005 mala pridelené finančné prostriedky na riešenie 5 výskumných 
a vývojových úloh, podporovaných Agentúrou pre výskum a vývoj, z toho 1 projekt so 
začiatkom riešenia v roku 2004 a 4 projekty so začiatkom riešenia v roku 2005.  
 
5.1.8. Štipendiá z vlastných zdrojov  podľa § 97 zákona v rokoch 2004 a 2005  
          -  tabuľka č.19                                                                                                         0 tis.Sk 
         Štipendiá z vlastných zdrojov neboli poskytnuté. 
5.1.9. Motivačné štipendiá v roku 2005 – tabuľka č.20 
          Bežná dotácia 2005                                                                                                811 tis.Sk 
          Čerpanie dotácie 2005                                                                                            811 tis.Sk 
          Zostatok dotácie 2005                                                                                                0 tis.Sk 
5.2.0. Štruktúra účtu 384 – Výnosy budúcich období v rokoch 2004 a 2005 – 
          tabuľka č.21 
          stav k 31.12.2005                                                                                              87 896 tis.Sk 

Zvyšok prijatej kapitálovej dotácie, zaúčtovaný na účte výnosy budúcich období,  tvorí 
rozdiel medzi kumulatívnym objemom poskytnutej kapitálovej dotácie v jednotlivých rokoch 
a zaúčtovanými odpismi z týchto dotácií v jednotlivých rokoch (do výnosov aktuálneho roka sa 
dostáva iba vo výške odpisov) .  
 

6. PREHĽAD OPATRENÍ 
 
6.1. Plnenie opatrení z výročnej správy o hospodárení za rok 2004 
 

a) Vzhľadom na metodické usmernenie, podľa ktorého sa výsledok hospodárenia sčítava 
a posudzuje  spoločne  za okruh hlavnej a podnikateľskej činnosti, neboli vypracované 
osobitné pravidlá, avšak bola prehodnotená štruktúra  kalkulačných  vzorcov na realizáciu 
úloh v hlavnej i podnikateľskej činnosti.  

 
     

b) Na základe inventarizácie pohľadávok a záväzkov bolo vykonané vytriedenie jednoznačne 
nedobytných pohľadávok. V roku 2005 boli odpísané takéto pohľadávky vo výške 60 
tis.Sk. 

                                                                                    
 

c) UVL pokračovala v hľadaní ďalších možných technických opatrení za účelom dosiahnutia 
úspory energetických nákladov.  

 
6.2. Opatrenia  k výročnej správe o hospodárení za rok 2006 
 

a) Vypracovať vnútorné pravidlá podnikateľskej činnosti a pravidlá pre vykonávanie 
zmluvných projektov. V podnikateľskej činnosti stanoviť mieru minimálneho zisku.  

Zodpovedný: kvestor  
                                                                                        Termín:        30.6.2006 
 

b) Aktualizovať kalkulačné vzorce pre jednotlivé okruhy úloh v hlavnej i podnikateľskej 
činnosti, vrátane  stanovenia výrobnej réžie. 

 
Zodpovedný: kvestor                

                                                                                        Termín:         30.6.2006 
c) Prehodnotiť nájomné zmluvy UVL. 

Zodpovedný: kvestor  
                                                                                        Termín:        30.6.2006 

 
d) Aktualizovať cenník UVL za prenájmy priestorov. 
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                                                                                      Zodpovedný: kvestor  
                                                                                      Termín:        30.6.2006 
 
 

    
V Košiciach, 10. 4. 2006 
  
 
           Prof. MVDr. Rudolf  C a  b  a  d  a  j, PhD. 
        rektor 


