Správa  o  hospodárení  fakulty  za  rok  2017


Prírodovedecká fakulta UK ako verejnoprávna organizácia pri svojom hospodárení v účtovnom období 2017 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 2017 a hospodárila na jeho základe. Takto zostavený rozpočet bol predložený na AS PRIF UK a na jeho zasadnutí dňa 24.3.2017 bol schválený. 
Výnosy fakulty zúčtované k 31.12.2017 boli v celkovej výške 20 141 203,- eur a celkové náklady fakulty k 31.12.2017  tvorili 19 570 076,- eur.	


7.1     Analýza výnosov a nákladov za rok 2017

Analýza vychádza z údajov výnosov a nákladov uvedených vo Výkaze ziskov a strát, ktorá za rok 2017 bola nasledovná:


Tabuľka 7.1.1. Analýza výnosov a nákladov za rok 2017 (stav k 31.12. 2017 v EUR)

Hlavná nezdaňovaná činnosť
Zdaňovaná činnosť
Spolu
600 Výnosy
19 860 393
280 810 
20 141 203
500 Náklady
19 355 282
214 794
19 570 076
Hospodársky výsledok (pred zdanením)
      505 111
   66 016
      571 127


7.2 	Hospodársky výsledok za rok 2017
 
          Pri    hospodárení   v   roku   2017   PRIF   UK   dosiahla    za    hlavnú    nezdaňovanú činnosť  zisk  vo  výške 505 111,- eur  a  za  oblasť  zdaňovanej  činnosti  zisk  vo  výške     66 016,- eur. Celkový  hospodársky  výsledok  za  fakultu  pred zdanením je zisk vo výške 571 127,- eur.

Celkové   výnosy    fakulty    v  roku  2017  boli  nižšie   oproti   výnosom   v  roku  2016 o 211 839,- eur.  K  najvyššiemu poklesu došlo v oblasti zúčtovania dotácií  fakulty vo výške 233 920,- eur.
Celkové náklady fakulty boli v roku 2017 nižšie oproti roku 2016 o 340 479,- eur. Najvyšší pokles bol v položke odpisy o 236 264,- eur. Nižšie náklady boli aj v oblasti spotreby materiálu, a to   o sumu 90 230,- eur, v položke spotreba energií  o sumu 62 045,- eur a tiež v položke opravy a udržiavanie o sumu 187 664,- eur. Oproti roku 2016 došlo k nárastu v položke mzdových nákladov a ostatných osobných nákladov s tým súvisiacich o 153 008,- eur.

Náklady fakulty v roku 2017 ovplyvnili aj nasledujúce aktivity:

oprava sociálnych zariadení v pavilónoch		  	        154 072,10 Eur 
oprava rozvodov ÚK/spojovacia chodba CH1-B1	   	          13 400,21 Eur
oprava a výmena kabeláže LAN siete (CH1 Knižnica)	                       10 947,34 Eur
oprava a údržba výťahov             			   	          11 458,05 Eur
	údržba a oprava budov (sklenárske práce, servis a oprava 
výmenníkovej stanice, výmena potrubia)                                                15 453,67 Eur
	údržba budov (elektrická inštalácia, osvetlenie, servis

automatických dverí – vstup do budovy...)			            7 811,78 Eur
	oprava havarijných stavov kanalizačných potrubí                                    8 374,80 Eur
	oprava a servis zariadenia EPS				                         1 176,12 Eur
	revízie				                                                              28 537,00  Eur
	príspevok na stravovanie zamestnancov		                                  211 842,00 Eur


V roku 2017 fakulta pokračovala v investičných akciách na  rekonštrukcii budov PRIF UK. Bola dokončená:
	rekonštrukcia pavilónu B1					 246 064,00 Eur
	rekonštrukcia spojovacej chodby CH1-B1		     	 233 766,22 Eur
	stavebné úpravy a udržiavacie práce v B2		        	   53 909,16 Eur


Na zasadnutí AS PRIF UK dňa 24.3.2017 bol tiež schválený „Rozpočet PRIF UK na rok 2017“, ktorý bol vypracovaný na základe podkladov z Rektorátu UK v Bratislave - „Schválený rozpis prostriedkov štátnej dotácie na rok 2017 zo dňa 10.3.2017.“ Týmto rozpisom boli PRIF UK schválené dotačné prostriedky na hospodárenie fakulty na rok 2017. Príjmy z dotácie štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli hlavným zdrojom financovania potrieb fakulty v roku 2017. 
K 31.12.2017 bola výška pridelenej dotácie v celkovej sume 18 880 360,74 eur, pričom sumu 18 585 860,74 eur tvorila dotácia na bežné výdavky a sumu  294 500,00 eur dotácia na kapitálové výdavky. 
Dotácia na bežné výdavky bola poskytnutá podľa jednotlivých programov ŠR na vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ, výskum a vývoj VŠ, sociálnu podporu študentov VŠ, športové aktivity študentov, aplikovaný výskum a pod. Podrobný rozpis je uvedený vo finančnom členení v nasledujúcom prehľade.

Tabuľka 7.2.1. Pridelené dotácie na bežné výdavky a ich čerpanie v roku 2017 v eurách


Rozpočet
Skutočnosť
Celkom
18 585 860,74
16 660 840,54
Z toho: vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ
  8 311 348,74
  7 935 261,66
07711
vzdelávanie (škola)
8 104 166,00
7 439 962,67

BD použitá ako kapitálové výdavky

299 808,28

granty UK
       72 753,74
       72 753,74

pedagogické praxe
       32 373,00
       20 680,97

špecifické potreby študentov 
11 000,00
       11 000,00

rada vysokých škôl
       25 100,00
       25 100,00

fond rektora 
       65 956,00
       65 956,00
0771201
6 823 980,00
6 042 281,17
z toho:
výskum a vývoj	
  5 647 146,00
4 851 705,06

BD použitá ako kapitálové výdavky

41 564,60

štipendiá doktorandov
  1 063 167,00       
1 035 874,51

špičkové vedecké tímy
     113 667,00
113 667,00
sociálna podpora študentov VŠ
     741 804,00
631 435,76
z toho:
sociálne štipendiá
  267 639,00
167 461,16   

motivačné štipendiá §96a, písm. b
  95 786,00
95 771,60

motivačné štipendiá §96a, písm. a
328 050,00
328 039,00

športové aktivity študentov - AŠK
        10 555,00
10 555,00

príspevok na stravu
39 774,00
29 609,00
zahraniční študenti 05T0802

     127 790,00
127 790,00
zahraniční štipendisti 0210203
550,00
550,00
ostatné dotácie zo štátneho rozpočtu
2 580 388,00
1 923 521,95
z toho:
projekty APVV
  1 645 949,00
1 324 846,80

projekty VEGA
  851 403,00
472 184,83    

BD použitá ako kapitálové výdavky

70 444,95

projekty KEGA
       75 536,00
36 818,37      

BD použitá ako kapitálové výdavky

11 727,00

projekty 06K12
         7 500,00
      7 500,00
		

Tabuľka 7.2.2. Pridelené dotácie na kapitálové výdavky v roku 2017 a čerpanie kapitálových výdavkov v eurách
                                                                                                              Zostatok kap. dotácie
                                                                                                                  z roku  2016
Rozpočet  2017
Skutočnosť k  31.12.2017
Celkom                                                                                                          81 892,92
      294 500,00
       376 392,92
ICHO 2018  interiérové vybavenie laboratórií  
                               
       202 000,00
       202 000,00
06K1263 – Výstavba laboratória
                               81 892,92
         92 500,00          
       174 392,92

V Bratislave, 19.3.2018
Ing. Rajnáková

