
Kód 

vysvetlivky
Vysvetlivka

SPOL_1

Verejná vysoká škola vypĺňa v tabuľke len bunky, ktoré sú označené zelenou 

farbou. Bunky ktoré sú označené žltou farbou, sa nevypĺňajú. Údaje v týchto 

bunkách sa vypočítavajú automaticky z údajov v iných bunkách.

SPOL_2
Ak nie je uvedené inak, všetky údaje o výške finančných prostriedkov sa 

uvádzajú v tis. Sk.

SPOL_3

V tabuľke sa dodržiavajú nasledujúce konvencie:

a)  Všetky riadky, ktoré obsahujú údaje, sú číslované. Ak sa údaj v riadku 

vypočíta z údajov v iných riadkoch, je v riadku s vypočítaným údajom uvedený 

príslušný vzorec.

b)  Riadky tabuľky s hlavnými údajmi sú vyznačené tučným písmom. Ak 

v riadkoch nasledujúcich za takýmto riadkom je uvedený podrobnejší rozpis 

údaja, ktorý riadok obsahuje, je v riadku s hlavným údajom informácia, 

z ktorých riadkov sa daný hlavný údaj vypočíta. Riadky s rozpisom hlavného 

údaja začínajú znakom „-“ a sú vytlačené normálnym písmom.

c)  Ak je potrebné za riadkom s hlavným údajom uviesť, že tento údaj obsahuje 

v sebe nejaký čiastkový údaj (napríklad koľko z nákladov na materiál tvorili 

náklady na knihy a časopisy), uvedie sa v riadku za hlavným údajom „z toho“ 

a na ďalší riadok sa uvedie uvedený čiastkový údaj. Riadok s čiastkovým 

údajom je vytlačený normálnym písmom a začína znakom „-“ (pozri napríklad 

riadky R63 a R64)

d)  Výraz „SUM(R2:R11)“ znamená „súčet riadkov R2 až R11“.

SPOL_4

Ak údaju požadovanému v tabuľke zodpovedá podľa predpísanej analytickej 

evidencie (z Metodického usmernenia k analytickému členeniu pri vedení 

účtovníctva verejnej vysokej školy na rok 2006) na príslušnom syntetickom účte 

nejaký špecifický kód (napríklad kód ekonomickej klasifikácie), uvedie sa tento 

kód za názvom položky.
R1:40 Výnosy verejnej vysokej školy

R2
V roku 2005 výnosy z dotácií poskytnutých z podprogramu 077 01, v roku 2006 

výnosy z dotácií poskytnutých z podprogramu 077 11

R3
V roku 2005 výnosy z dotácií poskytnutých z podprogramu 077 02, v roku 2006 

výnosy z dotácií poskytnutých z podprogramu 077 12

R4
V roku 2005 výnosy z dotácií poskytnutých z podprogramu 077 03 a 077 05, v 

roku 2006 výnosy z dotácií poskytnutých z podprogramu 077 13

R5

V roku 2005 časť z výnosov z dotácií poskytnutých z podprogramu 077 06, v roku 

2006 výnosy z dotácií poskytnutých z prvku 077 15 03 na ubytovanie a 

stravovanie

R6

V roku 2005 časť z výnosov z dotácií poskytnutých z podprogramu 077 06, v roku 

2006 výnosy z dotácií poskytnutých z prvku 077 15 03 na športovú a kultúrnu 

činnosť

Vysvetlivky k vybraným položkám rozpočtu výnosov a nákladov verejnej 

vysokej školy na rok 2006



R7 V roku 2005 aj výnosy na riešenie výskumných projektov v rámci APVT

R9

Výnosy z kapitálovej dotácie vo výške odpisov z majetku obstaraného z 

kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu zaúčtovaných v danom kalendárnom roku 

(prevod z účtu 384)

R10
Výnosy z dotácie poskytnutej zo štátneho rozpočtu v minulom období na projekty 

pokračujúce v aktuálnom kalendárnom roku (prevod z účtu 384)

R28 Výnosy vytvorené presunom z vlastných finančných fondov

R38
Výnosy z dotácie poskytnutej zo zahraničia v minulom období na projekty 

pokračujúce v aktuálnom kalendárnom roku (prevod z účtu 384)

R50:88 Náklady verejnej vysokej školy



Číslo 

riadku
Položka

Skutočnosť k 

31.12.2005

Schválený 

rozpočet na 

rok 2006

Upravený 

rozpočet 

k 2006

Skutočnosť 

k ..... 2006

Výnosy

1 Výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu [SUM(R2:R11)] 220225.5 288056

2 - výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 156,409.70 184,000

3 - výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť - program 077 48,463.00 55,572

4 - výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy 1,448.80 155

5 - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť ubytovanie a stravovanie 37.00 0

6 - výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť športová a kultúrna činnosť 256.00 180

7 - výnosy z dotácie na riešenie výskumných projektov v rámci APVV a štátnych programov 13,611.00 5,799

8
 - výnosy z dotácií z Európskeho sociálneho fondu a z prostriedkov na spolufinancovanie zo 

štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva 
0 42,000

9
- výnosy z časti kapitálovej dotácie na kompenzáciu odpisov z nej obstaraného majetku (účet 

691, kód EK 002)

10 - výnosy z dotácie poskytnutej v minulom období zo štátneho rozpočtu na pokračujúce úlohy 0

11 - iné výnosy zo štátneho rozpočtu 350

12 Výnosy zo školného [R13+R14] 0 0

13 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (§ 92 ods. 4 zákona) (účet 649, kód EK 001) 0

14 - od cudzincov (§ 92 ods. 6 zákona)   (účet 649, kód EK 002) 0

15 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM(R16:R19)] 1686 1435

16 - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 7 zákona)  (účet 649, kód EK 003) 1543 1,200

17 - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 8 zákona)   (účet 649, kód EK 004) 0 205

18 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 9 zákona)  (účet 649, kód EK 005) 115 0

19 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 10 zákona)  (účet 649, kód EK 006) 28 30

20 Výnosy z ďalšieho vzdelávania (účet 649, kód EK 007)

21 Výnosy z majetku verejnej vysokej školy  [SUM(R22:R26)] 61 0

22 - úroky (účet 644) 22

23 - tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) 0

24 - tržby z predaja materiálu (účet 654) 0

25 - výnosy z prenájmu majetku (účet 658) 0

26 - ostatné výnosy z majetku verejnej vysokej školy 39

27 Výnosy z duševného vlastníctva (účet 649, kód EK 011) 0

28 Výnosy z vlastných finančných fondov (účet 649, kód EK 014)  [SUM(R29:R32)] 42 0

29 - výnosy z rezervného fondu

30 - výnosy zo štipendijného fondu na štipendiá z vlastných zdrojov 42

31 - výnosy z fondu na podporu štúdia študentov so zdravotným postihnutím

32 - výnosy z ostatných fondov verejnej vysokej školy  

33 Výnosy z dotácií z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov

34 Iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy  [SUM(R35:R39)] 1333 0

35 - výnosy z ubytovania študentov (účet 602, kód EK 001)

36 - výnosy zo stravovania študentov

37 - výnosy z dotácie na riešenie výskumných projektov zo zahraničia

38 - výnosy z dotácie poskytnutej v minulom období zo zahraničia na pokračujúce úlohy

39 - ostatné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy 1333

40 Výnosy spolu [R1+R12+R15+R20+R21+R27+R28+R33+R34] 223347.5 289491

Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy na rok 2006

Názov verejnej vysokej školy: FMFI UK



Náklady

50 Osobné náklady (účtovná skupina 52) [R51+R54+R55+R56+R59] 163467 189502

51 Mzdové náklady (účet 521)  [SUM(R52:R53)] 115387 142124

52  - MZDY (účet 521, kód EK 001až 008, 012) 107089 128,624

53  - OON (účet 521, kód EK 009 až 011) 8298 13,500

54 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 43603 47,378

55 Ostatné sociálne poistenia (účet 525) 0

56 Zákonné sociálne náklady (účet 527) 4477

z toho:

57  - tvorba sociálneho fondu  (účet 527, kód EK 001) 1043 1,366

58  - príspevok zamestnancom na stravovanie  (účet 527, kód EK 002) 2677 3000

59 Ostatné sociálne náklady (účet 528)  0

60 Štipendiá doktorandov (účet 549, kód EK 001) 17583 19398

61 Spotreba materiálu (účet 501) 16314 39580

z toho:

62 - knihy, časopisy a noviny  (účet 501, kód EK 001) 1431 2,500

63
- chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby  (účet 501, kód EK 

002)
2163 2300

64 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R65:R70)] 10841 11050

65 - elektrická energia  (účet 502, kód EK 001) 5105 5500

66 - tepelná energia   (účet 502, kód EK 002) 4562 4500

67 - vodné a stočné  (účet 502, kód EK 003) 1143 1000

68 - plyn  (účet 502, kód EK 004) 29 40

69 - palivá  (účet 502, kód EK 005) 2 10

70 - ostatné energie (účet 502, kód EK  099)

71 Opravy a udržiavanie (účet 511) 6265 7500

z toho:

72 - opravy a udržiavanie stavieb  (účet 511, kód EK 001) 3110 3500

73 Cestovné (účet 512) [R74+R75] 9792 13200

74 - domáce cestovné  (účet 512, kód EK 001) 796 1200

75 - zahraničné cestovné  (účet 512, kód EK 002) 8996 12,000

76 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R77:R83)] 10426 20700

77 - prenájom priestorov a zariadení (účet 518, kód EK 001, 002, 003) 554

78 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov  (účet 518, kód EK005) 3 10

79
- telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné (účet 518, kód EK 006, 007, 

008)
1831 2500

80 - odvoz odpadu  (účet 518, kód EK 009) 321 350

81 - revízie zariadení  (účet 518, kód EK 010) 128 170

82 - drobný nehmotný majetok   (účet 518, kód EK 014) 433 670

83 - ostatné prevádzkové náklady (účet 518, kód EK 004, 011 až 013, 015 až  026, 099) 7156 17,000

84 Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R85:R87)] 0 0

85  - odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo ŠR (účet 551, kód EK 001)

86  - odpisy ostatného DN a HM (účet 551, kód EK 002)

87  - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a 559)

88 Náklady spolu [R50+R60+R61+R64+R71+R73+R76+R84] 217105 281532

89 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred zdanením [R40-R88] 6242.5 7959

90 Daň *)

91 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení  [R89-R90] 6242.5 7959

*) Riadky 90 a 91 sa vypĺňajú len k 31.12. kalendárneho roka


