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Vec: Upresnenie požiadaviek na obsah Správy o hospodárení 

 

 

 

Vážený pán dekan, 

 

Hospodárska komisia Senátu FMFI UK informovala vedenie o požiadavkách na obsah Správy o 

hospodárení fakulty predkladanej Senátu FMFI UK. Naposledy sa tieto požiadavky diskutovali aj 

na zasadnutí Senátu v decembri 2009, kde ste prisľúbili, že Správu o hospodárení za rok 2009 

predložíte v marci 2010 už s požadovanými informáciami. Aby sa predišlo prípadným 

nedorozumeniam či nejasnostiam, prosím Vás, aby Správa o hospodárení za rok 2009, ktorú budete 

Senátu FMFI UK predkladať, okrem prehľadu čerpania jednotlivých centrálnych fondov fakulty, 

obsahovala aj nasledujúce: 

 

- popri rozpise príjmov a výdajov dotačných prostriedkov urobiť aj prehľad všetkých príjmov 

a výdajov podľa jednotlivých pracovísk tak, aby obsahoval všetky finančné prostriedky, s ktorými 

fakulta hospodári, v jednotnej štruktúre:  

1)  Finančné prostriedky, ktoré pracovisko získalo a akou čiastkou z nich prispieva do 

centrálneho fondu fakulty:  

- granty EU, NATO a i. (ako riešitelia i ako spoluriešitelia) 

- domáce granty VEGA, KEGA, APVV a i.  (dtto) 

- komerčné, účelovo-viazané dary, ...  

2)  Výdavky:  

- mzdy a odvody (z prostriedkov, s ktorými hospodári pracovisko a osobitne 

z centrálnych) 

- kapitálové (dtto) 

- bežné výdavky (dtto) 

- rekonštrukcie (dtto) 

- OON (dtto); 

- pre kvalifikovanejšie porovnanie sa s inými pracoviskami (nielen v rámci UK)  vypracovať 

v podobe histogramu prehľad o celkových ročných príjmoch (mzdy, OON, ...) vyplatených fakultou 

jej zamestnancom v roku 2009 (napr. s intervalom 50.000.- Sk, prípadne väčším či menším tak, aby 

v žiadnom z intervalov nebolo zahrnutých menej ako 5 a viac ako 20 pracovníkov);  

  

 uviesť  počiatočné (k 1.1) a koncoročné (31.12.) stavy všetkých účtov fakulty 

 

Bolo by žiadúce uviesť aj údaje za predchádzajúce obdobia a analýzu trendov. V prípade, že 

toto z časových dôvodov nebude možné, verím, pán dekan, že podľa Vášho prísľubu tak 

urobíte ešte pred ukončením Vášho funkčného obdobia. 

 

 

V Bratislave 23.2.2010     Doc. RNDr. Eduard Toman, CSc. 


