Správa o hospodárení  Prírodovedeckej fakulty UK za rok 2014
Prírodovedecká fakulta UK ako verejnoprávna organizácia pri svojom hospodárení v účtovnom období 2014 postupovala  podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov, podľa Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, metodickými usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,  Univerzity  Komenského v Bratislave, rozhodnutiami vedenia PRIF UK a orgánov akademickej samosprávy.
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zostavila podľa § 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov na rok 2014 a hospodárila na jeho základe. Takto zostavený rozpočet bol predložený na AS PRIF UK a na jeho zasadnutí dňa 23.5.2014 bol schválený. Výnosy fakulty zúčtované k 31.12.2014 boli v celkovej výške 21 299 099,- eur a celkové náklady fakulty k 31.12.2014  tvorili 21 555 919,- eur.	
 
Analýza výnosov a nákladov za rok 2014

Analýza vychádza z údajov výnosov a nákladov uvedených vo Výkaze ziskov a strát, ktorá za rok 2014 bola nasledovná:

 Analýza výnosov a nákladov za rok 2014 (stav k 31.12. 2014 v EUR)

Hlavná činnosť
Podnikateľská činnosť
Spolu
600 Výnosy
20 995 960
303 139
21 299 099
500 Náklady
21 416 239
139 680
21 555 919
Hospodársky výsledok (pred zdanením)
    -420 279
163 459
    -256 820




Hospodársky výsledok za rok 2014
Pri    hospodárení   v   roku   2014   PRIF  UK   dosiahla   za   hlavnú   činnosť   stratu   vo  výške -420 279,- eur a za oblasť podnikateľskej činnosti zisk vo výške 163 459,- eur. Celkový hospodársky výsledok za fakultu pred zdanením je strata vo výške 256 820,- eur.
Celkové   výnosy    fakulty    v  roku  2014  boli  nižšie   oproti   výnosom   v  roku  2013 o 467 721,- eur.  Z  toho k najväčšiemu poklesu došlo v oblasti výnosov zo zahraničia v sume 211 565,- eur.
Celkové náklady fakulty boli v roku 2014 porovnateľné oproti nákladom roku 2013.
V oblasti nákladov poklesla položka odpisy oproti roku 2013 o 397 450,- eur. Oproti roku 2013 došlo k nárastu v položke mzdových nákladov a ostatných osobných nákladov s tým súvisiacich o 334 830,- eur.
Celkové náklady na energie boli o 89 013,- eur  nižšie   oproti roku 2013 ( z toho: náklady na teplo o 75 528,- eur, plyn o 5 491,- eur,  náklady na vodné a stočné klesli 9 967,- eur pričom náklady na elektrickú energiu narástli  o 1 984,- eur). 
Došlo tiež k poklesu nákladov spojených s opravami a údržbou o sumu 257 695,- eur. Náklady poklesli aj v oblasti  cestovného a to o sumu 34 325,- eur. V položke spotreby materiálu došlo k nárastu oproti minulému roku o sumu 468 572,- eur.
 Vo  väčšine  ostatných  nákladových  položiek fakulta vykazuje  náklady porovnateľné s rokom 2013.
Náklady fakulty v roku 2014 ovplyvnili aj nasledujúce aktivity:
Riešenie havarijných stavov  kanalizácie a oprava TUV v celkovej sume 37  133,90 eur 
	Zabezpečenie  klimatizácie v aule v sume 19 047,- eur
	Oprava sociálnych zariadení v sume 5 860,64 eur
	Oprava a servis výťahov v celkovej sume 26 694,- eur
	Oprava výmenníkových staníc v sume 2 138,10 eur
	Sklenárske práce v  sume 4 038,59 eur
	Revízie  vykonané   v   súlade   s platnými   predpismi   BOZP  a   PO   v  celkovej  sume 18 203,- eur.  Z  toho:  revízie elektronických zabezpečovacích systémov 10 885,63 eur,  revízie hasiacich  prístrojov  a  požiarnych  uzáverov a  tlakové  skúšky  hadíc v celkovej sume 6 618,24 eur 
	Oprava chodníka pri Pavilóne CH2 v sume 2 198,03 eur
	Oprava ústredne EPS v sume 3 403,68 eur
	Stravovanie  zamestnancov  v súlade  so Zákonníkom  práce, čo v celkovom finančnom vyjadrení predstavovalo náklady na stravovanie za fakultu v sume 197 491,62 eur
Za činnosti Pracovnej zdravotnej služby fakulta zaplatila sumu 2 290,22 eur
Na zabezpečenie praktickej výučby študentov a vedeckovýskumnej činnosti pracovísk boli zakúpené 2 automobily zn. KIA cee´d v celkovej hodnote 26 480,59 eur.
AS PRIF UK na svojom zasadnutí dňa 23.5.2014 prijal aj „Rozpočet PRIF UK na rok 2014“, ktorý bol vypracovaný na základe podkladov RUK „Schválený rozpis dotácie na bežné výdavky na rok 2014“. Týmto rozpisom boli PRIF UK schválené dotačné prostriedky na hospodárenie fakulty na rok 2014. Príjmy z dotácie štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva Slovenskej republiky boli hlavným zdrojom financovania potrieb fakulty v roku 2014. 
K 31.12.2014 bola výška pridelenej dotácie v celkovej sume 16 535 696,-  eur, pričom celú sumu tvorila dotácia na bežné výdavky. Dotácia na kapitálové výdavky v roku 2014 nebola fakulte poskytnutá.
Dotácia na bežné výdavky bola poskytnutá podľa jednotlivých programov ŠR na vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ, rozvoj výskumu a vývoja VŠ, sociálnu podporu študentov VŠ, športové aktivity študentov, aplikovaný výskum a pod. Podrobný rozpis je uvedený vo finančnom členení v nasledujúcom prehľade.

 Pridelené dotácie na bežné výdavky a ich čerpanie v eurách


Rozpočet
Skutočnosť
Celkom
16 535 696
16 194 433
Z toho: vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ
  6 913 097
  6 902 230
07711
vzdelávanie (škola)
  6 702 221
  6 697 593

laboratórne cvičenia
       84 026
       84 026

pedagogické praxe
       24 000
       17 784
                                                                                                 granty UK
     102 850
     102 827

0771201
výskum a vývoj	
  4 236 272
 4 215 746

štipendiá doktorandov - neúčelové
  1 151 818
1 089 974

štipendiá doktorandov - účelové
     972 187
    810 553
sociálna podpora študentov VŠ
     885 263
     881 281
z toho:
sociálne štipendiá
     347 596
     347 596

motivačné štipendiá
     425 358
     422 680
Príspevok na stravu

        5 000
         3 705
zahraniční študenti 05T0802

    107 309
     107 300
športové aktivity študentov
       10 647
      10 647
ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu
  2 366 413
 2 127 741
z toho:
projekty APVV
  1 509 134
 1 436 670

projekty VEGA
     792 985
    639 543

projekty KEGA
       64 294
       51 528
		

Pridelené dotácie na kapitálové výdavky a čerpanie KV v roku 2014 zo zostatku z roku 2013 v eurách
                                                                                                               Zostatok z roku 2013
Rozpočet r .2014
Skutočnosť k 31.12.2014
Celkom                                                                                                           95 671
             0
    68 799
projekty APVV                                                                                                      0
              0
               0
projekty VEGA                                                                                              15 649
              0
     15 649
projekty KEGA                                                                                                      0
             0
               0
rekonštrukcia budovy
                              22
              0
               0
rekonštrukcia rozvodov plynu
                       80 000       
              0
     53 150




V Bratislave, 20.3.2015
Ing. Beata Rajnakova
tajomnicka fakulty


