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1. ÚVOD
Výročná správa o hospodárení Vysokej školy múzických umení v Bratislave (ďalej iba
„VŠMU“) za rok 2011 je predkladaná v súlade s §20 ods. 1 písmeno b) zákona č. 131/2002
Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „zákon“). Osnova výročnej správy o hospodárení vychádza z Metodického
usmernenia k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy, vydaného MŠVVaŠ SR .
Cieľom výročnej správy o hospodárení je poskytnúť
a) základné informácie o majetkovej a finančnej situácii školy
b) analýzu výnosov a nákladov, resp. príjmov a výdavkov
c) zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu
VŠMU v roku 2011 hospodárila s pridelenou dotáciou v zmysle zákona ako verejná vysoká
škola. Metodika rozdelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké
školy spočívala v poskytovaní dotácii na základe dotačnej zmluvy
–
–
–
–

na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
na výskumnú, vývojový alebo umeleckú činnosť
na rozvoj vysokej školy
na sociálnu podporu študentov.

Vysokej škole múzických umení v roku 2011 na rozvoj vysokej školy neboli pridelené
finančné prostriedky. V rámci dotácii na výskumnú, vývojový alebo umeleckú činnosť boli
umeleckým vysokým školám poskytnuté peniaze aj na umeleckú činnosť na základe
umeleckých produkcií v roku 2011.
2. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
VŠMU zostavuje účtovnú závierku v zmysle
opatrenia z 28. novembra 2007 č.
MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených
z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené
na účel podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia
z 3. decembra 2009 č. MF/25238/2009-74 a opatrenia z 20. októbra 2011 č. MF/24033/201174 a v zmysle Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č.
MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej
osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania
(oznámenie č. 601/2007 Z. z.).
Účtovná závierka za rok 2011 obsahuje:







2.1 - Súvahu Úč NUJ 1-01
2.2 - Výkaz ziskov a strát Úč NUJ 2-01
2.3 - Poznámky k účtovnej závierke
2.4 – Finančné výkazy o plnení rozpočtu a o vybraných údajoch z aktív a pasív
a o štruktúre dlhu
2.5 – Inventarizácia záväzkov a pohľadávok
2.6 – Doplňujúce údaje




2.7 - Rozbor hospodárskeho výsledku za rok 2011
2.8 - Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2011

2.1 Súvaha Úč NUJ 1-01
2.1.a) Aktíva
Vykazované aktíva predstavujú sumu
z toho:

18 546 016 €

100,0 %

– dlhodobý nehmotný majetok
– dlhodobý hmotný majetok
– obežný majetok
– náklady budúcich období

7 739 €
16 292 193 €
2 234 369 €
11 715 €

0,1 %
87,8 %
12,0 %
0,1 %

Vykazované aktíva predstavujú celkový pokles oproti roku 2011 o 310 401 €, z čoho
5 726 € pokles dlhodobého nehmotného majetku
362 281 € pokles dlhodobého hmotného majetku
56 835 € nárast obežného majetku
771 € nárast nákladov budúcich období
Dlhodobé pohľadávky obežného majetku sú nezmenené a sú ešte z roku 2003, krátkodobé
pohľadávky sa výrazne zvýšili k 31. 12. 2011. Oproti roku 2010 z 2 979 € na 33 872 €. Stav
finančných účtov narástol o 26 540 €.
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok bol na základe vykonanej inventarizácie za rok 2011
skontrolovaný a inventárne súpisy sú uložené v účtovnej dokumentácii.
Obežný majetok je v nasledujúcej štruktúre:
zásoby
dlhodobé pohľadávky
krátkodobé pohľadávky
finančný majetok

0€
0€
33 872 €
2 200 497 €

Finančná hotovosť na zostatkovom účte a pokladni k 31.12.2011 je:
630 760,11 €
ktorú tvoria zostatky jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v nasledovnom
členení:
– Zostatok kapitálovej dotácie k 31.12. 2011
z toho:
Stavebné akcie
VEGA
KEGA
– Zostatok bežnej dotácie k 31. 12. 2011
z toho:
hlavný program
VEDA
VEGA

40 470,20 €
40 470,20 €
0,00 €
0,00 €
590 289,91 €
334 152,85 €
239 942,02 €
769,39 €

13 133,48 €
0,00 €
1 391,43 €
530,00 €
370,74 €

KEGA
Rozvoj
sociálne štipendiá
motivačné štipendiá
kultúrne aktivity študentov
Zostatok ostatných účtov
Zostatok v pokladni
Zostatok cenín

1 569 447,41 €
239,56 €
50,46 €

Presná špecifikácia jednotlivých bankových účtov je rozpísaná v tab.č.16.
2.1.b) Pasíva
Vykazované pasíva predstavujú sumu
z toho:

18 546 016 €

– vlastné zdroje krytia majetku
– cudzie zdroje krytia
– časové rozlíšenie

9 746 830 €
593 406 €
8 205 780 €

52,6 %
3,2 %
44,2 %

8 270 513 €
1 326 047 €
150 270 €

84,8 %
13,6 %
1,5 %

100,0 %

Vlastné zdroje tvoria:
fondy organizácie
fondy tvorené zo zisku
výsledok hospodárenia za rok 2011

Fondy organizácie tvorí predovšetkým základné imanie, hodnota ktorého predstavuje
sumu 8 047 923 €, t.j. 83,7 % všetkých fondov. Zostávajúcu hodnotu ostatných fondov
v celkovej výške 1 548 637 € tvoria finančné fondy, ktoré sú podrobne rozpísané
v tabuľke č. 13.
Cudzie zdroje tvoria:
Rezervy
dlhodobé záväzky
krátkodobé záväzky
bankové výpomoci a pôžičky – dlhodobé úvery

80 228 €
2 809 €
510 369 €
0€

13,5 %
0,5 %
86,0 %
0%

Rezervy tvoria mzdy a odvody za nevyčerpané dovolenky za rok 2011.
Dlhodobé záväzky sú záväzky zo sociálneho fondu.
Krátkodobé záväzky sú v celkovej výške 510 368,56 €, z toho záväzky z obchodného
styku sú 89 356,88 €, záväzky voči zamestnancom 231 279,98 €, zúčtovanie
so
Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 122 859,18 €, daňové záväzky
64 563,31 € a ostatné záväzky 2 309,21 €.
Záväzky z obchodného styku z roku 2003 sú vo výške 25 086,83 €, 1 078,80 € tvorí
prijatá záloha a 63 191,25 € tvoria neuhradené faktúry.
Výnosy budúcich období - Štruktúra výnosov budúcich období je obsahom tabuľky č. 21.

Celkový hospodársky výsledok k 31. 12. 2011 po zdanení je 150 270 € a jeho analýza
je uvedená v bode 2.7.
Súvaha je uvedená v tabuľkovej časti tejto správy.

2.2 Výkaz ziskov a strát Úč.NUJ 2-01
Výkaz ziskov a strát dáva podrobný prehľad o štruktúre nákladov a výnosov za roky 2011 a
2011 v sumáre za jednotlivé syntetické účty a v členení na hlavnú a podnikateľskú činnosť.
Celkové výnosy sú vo výške 6 798 487 € a ich bližšie členenie uvádza tabuľka č.3, ktorej
rozbor je v bode 3.2 tejto správy.
b) Celkové náklady v roku 2011 boli vo výške 6 648 217 € a ich bližšie členenie uvádza
tabuľka č. 5, ktorej rozbor je v bode 3.3 tejto správy.
a)

V rámci výnosov v položke dotácie boli hlavným zdrojom príjmov príjmy z dotácií zo
štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy vo výške
5 698 338 €, ďalej príjmy z Ministerstva kultúry SR vo výške 28 364 €, ďalej príjmy
z Audiovizuálneho fondu vo výške 136 008 €, ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie
16 029 a príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie vo výške 108 181 € €.
Výkaz ziskov a strát je uvedený v tabuľkovej časti tejto správy.
2.3. Poznámky k účtovnej závierke
Poznámky k účtovnej závierke sú spracované v zmysle § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve a sú
v prílohe tejto správy.
2.4. Finančné výkazy
Fin 1 - 04

Fin 2 - 04
Fin 3 - 04
Fin 4 - 01
Fin 5 - 04
Fin 6 - 01
Fin 7 - 04

Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy
Tento výkaz obsahuje podrobný prehľad o plnení rozpočtu v členení na príjmy
a výdavky rozpočtu od schváleného rozpočtu až po skutočnosť k 31.12.2011.
Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív subjektu verejnej správy
Finančný výkaz o prírastku a úbytku finančných aktív a finančných pasív
podľa sektorov
Finančný výkaz o členení finančných aktív a finančných pasív podľa sektorov
Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a
meny
Finančný výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti
Finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov
subjektu verejnej správy
Výkazy Fin 5-04 a Fin 6-01 sa týkajú splácania dlhodobého úveru a ostatné
výkazy sú zamerané na vybrané položky z aktív a pasív súvahy a porovnávajú
pokles a nárast týchto položiek z daného časového hľadiska.

Výkazy sú uvedené v tabuľkovej časti tejto správy.
2.5 Inventarizácia záväzkov a pohľadávok
2.5.1. Záväzky
a) Krátkodobé záväzky sú k 31.12.2011 v celkovej výške 510 369 € v tomto členení:






231 280 €
122 860 €
64 563 €
2 309 €
89 357 €

záväzky voči zamestnancom
zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia
daňové záväzky
ostatné záväzky ( v tom 4 160 € zrážky z miezd 12/2011 )
záväzky z obchodného styku, v tom:

35 936 € tvoria záväzky v lehote splatnosti

52 342 € tvoria záväzky po lehote splatnosti

1 079 € tvoria prijaté preddavky

Záväzky po lehote splatnosti vo výške 25 087 € predstavujú faktúry z roku 2003 a sú
predmetom súdneho konania
Podrobný rozpis podľa dodávateľa je obsahom prílohy 5 „Inventarizačného zápisu
z vykonania dokladovej inventúry majetku a záväzkov k 31. 12. 2011.
Dlhodobé záväzky vo výške 2 809 € predstavuje sociálny fond.

b)

c) VŠMU zostatok dlhodobého bankového úveru, ktorého výška k 31. 12. 2011 bola
293 952 € v roku 2011 vyrovnala a v súčasnosti nemá žiadne bankové výpomoci
a pôžičky.
2.5.2. Pohľadávky
Pohľadávky k 31. 12. 2011 sú v celkovej výške 33 872 € v tomto zložení:



0 € dlhodobé pohľadávky
33 872 € krátkodobé pohľadávky, v tom:

12 393 € pohľadávky z obchodného styku

21 285 € pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu
rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy

194 € voči zamestnancom z nevyúčtovaných PHM

Na pohľadávky z obchodného styku vo výške 1 749 € boli vytvorené opravné položky.
Ide o pohľadávky, ktoré sú z roku 2003 a sú predmetom súdneho pojednávania.
2.6 Doplňujúce údaje
VŠMU účtuje od 1. 1. 2009 v účtovnom programe SAP - SOFIA
VŠMU postupovala pri účtovaní odpisov (účtovných) podľa vlastného odpisového plánu. Pri
účtovaní zásob sa postupovalo spôsobom A účtovania zásob. Zásoby materiálu sa oceňovali
obstarávacími cenami, ktoré predstavovali cenu obstarania vrátane súvisiacich nákladov

s obstaraním. VŠMU ako registrovaný platiteľ dane z príjmov právnických osôb podala
v zmysle zákona číslo 595/2003 Z. z. daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb.
VŠMU ako registrovaný platiteľ dane z pridanej hodnoty podáva v zmysle zákona číslo
222/2004 Z.z. o DPH daňové priznanie raz za štvrťrok.
Vedenie VŠMU pod vedením rektora pravidelne sleduje a prerokováva priebežné výsledky
hospodárenia jednotlivých častí vysokej školy. Každé pracovisko sleduje čerpanie vlastných
nákladov a pravidelne dostáva informáciu o čerpaní spoločných nákladov vysokej školy, ktoré
nie sú rozpočtované na pracoviská napr. energie a odvod do sociálneho fondu.
2.7 Rozbor hospodárskeho výsledku za rok 2011
Celkový hospodársky výsledok VŠMU po finančnom zdanení za rok 2011 predstavuje zisk vo
výške 150 270 €.
Hospodársky výsledok tvorí :
a) strata v časti dotovanej štátom vo výške
894,98 €
z toho :

- 50



REKT



DF

- 44 839,30 €



FTF

23 410,79 €



HTF

- 28 651,02 €

b) zisk v časti bežných príjmov vo výške
z toho :





REKT – HV pred povinnými prevodmi
povinné prevody
čistý HV
DF –
HV pred povinnými prevodmi
povinné prevody
čistý HV
FTF – HV pred povinnými prevodmi
povinné prevody
čistý HV
HTF – HV pred povinnými prevodmi
povinné prevody
čistý HV

- 815,45 €

140 154,63 €
-6 487,10 €
28 095,0 €
21 607,90 €
51 146,28 €
-10 495,00 €
40 651,28 €
52 115,65 €
- 9 636,00 €
42 479,65 €
43 379,80 €
-7 964,00 €
35 415,80 €

Povinné prevody týkajúce sa bežnej činnosti sú v zmysle Interného predpisu
o „Pravidlách o použití a rozdeľovaní prostriedkov získaných z poplatkov spojených
so štúdiom na VŠMU“.

c) zisk za podnikateľskú činnosť vo výške
z toho :





REKT – HV pred povinnými prevodmi
povinné prevody
čistý HV
DF –
HV pred povinnými prevodmi
povinné prevody
čistý HV
FTF – HV pred povinnými prevodmi
povinné prevody
čistý HV
HTF – HV pred povinnými prevodmi
povinné prevody
čistý HV

61 010,48 €
34 284,10 €
9 333,00 €
43 617,10 €
2 533,61 €
-823,00 €
1 710,61 €
1 721,44 €
-2 307,00 €
-585,56 €
22 471,33 €
-6 203,00 €
16 268,33 €

Povinné prevody týkajúce sa podnikateľskej činnosti sú v zmysle Interného predpisu
o „Zásadách podnikateľskej činnosti VŠMU“.
2.8 Rozhodnutie o rozdelení zisku na rok 2011
Zisk za rok 2011 je vo výške
Tvorba rezervného fondu vo výške 100 % v zmysle
§ 16a ods. 3 Zákona o VŠ č. 131/2002
z toho k použitiu prostredníctvom svojho rozpočtu
do výšky voľných peňažných prostriedkov pre rok 2011

150 270,13 €
150 270,13 €
150 270,13 €

Táto čiastka sa rozdelí na jednotlivé pracoviská v tomto členení:
Rektorát VŠMU
Divadelná fakulta VŠMU
Filmová a televízna fakulta VŠMU
Hudobná a tanečná fakulta VŠMU

64 409,55 €
-2 477,41 €
65 304,88 €
23 033,11 €

3. ANALÝZA VÝNOSOV A NÁKLADOV, PRÍJMOV A VÝDAVKOV
Výnosy resp. príjmy VŠMU boli zabezpečené predovšetkým z dotácií zo štátneho rozpočtu
z kapitoly Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR (Tab. č. 1). Ďalšiu významnú
časť tvorili príjmy majúce charakter dotácie okrem príjmov z kapitoly MŠVVaŠ SR (Tab. č.
2). Ostatné výnosy sa získali v zmysle § 92 vysokoškolského zákona (výnosy zo školného
a výnosy spojené z poplatkov so štúdiom) a z podnikateľskej činnosti. Významnú časť
príjmov tvorili dary a granty. Analýza výnosov a nákladov, resp. príjmov a výdavkov je
podrobne rozpísaná v tabuľkách č. 1-7.

3.1 Analýza príjmov
Tab.č.1) Príjmy z dotácií zo ŠR z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej
zmluvy v roku 2011
Tabuľka udáva ucelený prehľad o štruktúre a objeme bežných a kapitálových dotácií zo
štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytnuté
v rámci dotačnej zmluvy v roku 2011.
3.1.1 Bežné dotácie
Bežná dotácia z kapitoly MŠVVaŠ SR predstavuje čiastku 5 698 338 €
v nasledovnom zložení:
 077 11 na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
z toho
 štipendiá doktorandov
 077 12 na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť

4 641 705 €
374 124 €
835 140 €

z toho:
 077 12 01 veda
 077 12 02 VEGA
 077 12 05 KEGA

797 246 €
4 088 €
33 806 €

 077 15 na sociálnu podporu študentov

221 493 €

V rámci rozpočtu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov bola dotácia
VŠMU v roku 2011 o 1 069 788 nižšia ako v roku 2011. Deficit bol v pridelených mzdových
prostriedkoch a následne aj v príslušných odvodoch. Mierny nárast na Tovary a služby vo
výške 161 891 € nepokryl všetky finančné potreby školy, museli sa urobiť úsporné opatrenia,
ktoré sa dotkli prevažne úpravy úväzkov pedagógov na fakultách.
Dotácia bola ovplyvnená aj so skutočnosťou, že VŠMU na 102 študentov (9,7%) z celkového
počtu 1056 študentov nedostala dotáciu. VŠMU v rámci rozpočtu pracovísk bola nútená
použiť aj časť dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť na krytie bežných
výdavkov v rámci akreditovaných študijných programov.
V priebehu roka bola pôvodná dotácia upravená o neúčelový príspevok na dofinancovanie
akreditovaných študijných programov na základe aktualizácie údajov vo výške 16.115 €.
Pôvodná dotácia na vedu bola navýšená dodatkom vo výške 5 608 € na účelové vedecké
akcie školy. Účelové finančné prostriedky na štipendiá DŠ boli zvýšené pri inventarizácii
čerpania o celkovú výšku o 23 684 € a štipendií podľa programu 077 15 boli v priebehu roku
navýšené o 20 000 €.
3.1.2 Kapitálové dotácie
Kapitálová dotácia z kapitoly MŠVVaŠ SR predstavuje čiastku 50 008 € a je
v nasledovnom zložení:

 na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
z toho
– Vybudovanie akustických zádverí na FTF VŠMU
 na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť

z toho:
 VEGA
 KEGA

43 973 €
43 973 €
6 035 €
1 644 €
4 391 €

Kapitálové dotácie v rámci uskutočňovania akreditovaných študijných programov k 31. 12.
2011 neboli vyčerpané v plnom rozsahu. V rámci vybudovanie akustických zádverí sa
zrealizovala projektová dokumentácia a uskutočnilo sa výberové konanie na dodávateľa
stavebných prác. Stavebné práce sa začali v decembri 2011 a boli ukončené v I. kv. v roku
2012.
Kapitálové dotácie v rámci projektov VEGA a KEGA boli pridelené na príslušné pracoviská
priamo hlavným riešiteľom.
Tab.č.2)

Príjmy v roku 2011 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií
z kapitoly MŠVVaŠ SR

Príjmy VŠMU v roku 2011 majúce charakter dotácie okrem príjmov z kapitoly MŠVVaŠ SR
boli v celkovej výške 289 382 €, z ktorých VŠMU získala 28 364 € na základe predložených
projektov z rozpočtu kapitoly Ministerstva kultúry SR a 136 008 € z Audiovizuálneho fondu.
Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie boli v celkovej výške 108 181 €, z ktorých
88 181 € tvorili príjmy z programu ERASMUS a 20 000 € boli príjmy Višegrádskeho fondu.
Dotácia z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov bola vo výške 800 €
a ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie činili spolu sumu 16 029 €.
3.2 Analýza výnosov
Tab. č.3)

Výnosy v rokoch 2010 a 2011

Tabuľka udáva podrobný prehľad o štruktúre výnosov za hlavnú a podnikateľskú činnosť
vysokej školy. Prehľad obsahuje aj porovnanie s rokom 2010, z ktorého vyplýva pokles
príjmov v rámci hlavnej činnosti o 45 102 € a nárast príjmov v rámci podnikateľskej činnosti
o 90 875 €.
Celkové výnosy za rok 2011 sú vo výške 6 798 487 €, z toho výnosy v rámci hlavnej činnosti
sú 6 546 543 € a v rámci podnikateľskej činnosti sú 251 944 €.
Výnos

výška v €
r.2010

výška v €
r. 2011







91 901 €
2 186 €
186 694 €
109 191 €
70 426 €

170 343
1 445
188 372
42 810
84 744

tržby z predaja služieb
tržby za predaný tovar
školné a popl.spojené so štúdiom
výnosy z použitia fondov
výnosy z nájmu majetku

porovnanie
s r. 2010 v %
85,35 %
-33,90 %
0,90 %
-60,79 %
20,33 %

 prevádzkové dotácie
 iné ostatné výnosy

6 288 569 €
3 747 €

Výnosy spolu

6 752 714 €

6 309 924
849
6 798 487

0,34 %
-77,34 %
0,68 %

Prevádzkové dotácie v celkovej výške 6 309 924 € sú zložené z dotácií z MŠVVaŠ SR na
bežné výdavky vo výške 5 707 250 €, ďalej z krytia odpisov majetku nakúpeného
z kapitálových dotácií vo výške 340 812 €, z dotácií poskytnutých v rámci mobilít učiteľov
a študentov VŠMU vo výške 74 729 € a z dotácií z Ministerstva kultúry SR vo výške 28 364
€, z Audiovizuálneho fondu vo výške 108 974 €, ďalej v rámci programu 021 a 05T vo výške
28 510 € a Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 21 285 €.
Výrazný nárast v tržbách z predaja služieb predstavujú výnosy v podnikateľskej činnosti, kde
FTF pokračovala v rámci projektu so Slovenským národným múzeom a získala až 153 590
€. Mierne vzrástli výnosy z ubytovania z 3 750 € na 6 152 € ako aj výnosy z nájmu majetku
o 14 318 €.
Tab.č.4)

Výnosy zo školného a poplatkov spojených so štúdiom v rokoch 2010 a 2011

Tabuľka obsahuje výnosy vysokej školy v zmysle § 92 zákona o vysokých školách.
Porovnanie údajov z roku 2010 a 2011 predstavuje nárast celkových výnosov zo školného
o 17 285 €.
Najväčší nárast predstavujú výnosy za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné
štúdium (10 373 €), miernejší nárast predstavujú výnosy za prijímacie konanie ( 2 431 €).
Pokles sa ukazuje už od roku 2009 pri výnosoch zo školného od cudzincov.
Pokles v roku 2011 je len vo výške 578 €, ale v roku 2010 tento pokles predstavoval až
13 421 €. Klesajúcu tendenciu majú aj výnosy za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií.
V roku 2011 to predstavoval pokles skoro až na polovicu (z 2 965 € na 1 550 € )
3.3 Analýza nákladov
Informačným zdrojom pre analýzu celkových nákladov je výkaz ziskov a strát. VŠMU sleduje
oddelene náklady na hlavnú a podnikateľskú činnosť. Oddelené sledovanie nákladov hlavnej
činnosti dáva ucelený pohľad na jej ekonomickú efektívnosť. Prehľad obsahuje porovnanie
s rokom 2010, z ktorého vyplýva nárast nákladov v rámci hlavnej činnosti o 183 614 €
a nárast nákladov v rámci podnikateľskej činnosti o 75 122 €.

Tab.č.5)

Náklady verejnej vysokej školy v roku 2011

Celkové náklady za rok 2011 sú vo výške 6 648 217 €, z toho náklady v rámci hlavnej
činnosti sú 6 457 284 € a v rámci podnikateľskej činnosti sú 190 933 €.

Náklad


















výška v €

spotreba materiálu
spotreba energie
opravy a údržba
cestovné
náklady na reprezentáciu
ostatné služby
mzdy
OON
zákonné sociálne poistenie
ostatné sociálne poistenie
zákonné sociálne náklady
daň z nehnuteľnosti
ostatné dane a poplatky
ostatné náklady
odpisy, pred.majetok, oprav.položky
daň z príjmov

Náklady spolu

podiel
celk.nákl.
r. 2011

porovnanie
s r. 2011

255 387 €
191 561 €
93 459 €
39 931 €
1 527 €
465 482 €
3 077 431 €
106 444 €
1 036 086 €
26 031 €
124 716 €
626 €
2 281 €
527 475 €
685 309 €
14 471 €

3,84 %
2,88 %
1,41 %
0,60 %
0,02 %
7,00 %
46,29 %
1,60 %
15,58 %
0,39 %
1,88 %
0,01 %
0,03 %
7,93 %
10,31 %
0,22 %

15,65 %
11,45 %
-15,42 %
-19,82 %
-87,76 %
4,78 %
2,10 %
18,13 %
2,77 %
-1,35 %
10,60 %
-38,81 %
-63,27 %
-3,62 %
21,87 %
27,82 %

6 648 217 €

100,0 %

4,05 %

Čerpanie neúčelových finančných prostriedkov sa uskutočnilo na zabezpečenie
akreditovaných študijných programov, bežnú prevádzku, na vedecko-výskumnú-umeleckú
činnosť školy. Účelové finančné prostriedky sa čerpali v súlade s ich určením. V objeme
nákladov na ostatné služby a iné analytické náklady sú zahrnuté rôzne prenájmy ( 67 132 €),
propagácia a reklama ( 5 206 €), autorské honoráre, právne služby, tlač kníh (174 260 €),
ubytovanie iným než vlastným zamestnancom (4 709 €), práce súvisiace s údržbou (6 706 €),
rôzne špeciálne služby (4 314 € ) a rôzne iné služby, napr. filmové a laboratórne práce, výroba
DVD nosičov, technicko-organizačné zabezpečenie natáčania filmov, divadelných
predstavení a pod. v sume (203 155 €). V rámci opráv a údržby sa uskutočnili údržbárske
práce vo vybraných priestoroch VŠMU ako maľovanie, oprava, resp. výmena podlahovej
krytiny a pod. Upravené priestory sa čiastočne vybavili aj s novým nábytkom, čo sa prejavilo
na účte DHM – nábytok.
Ostatné nákladové účty sú na úrovni roka 2010.
Položka ostatné náklady obsahuje aj náklady na štipendiá doktorandov vo výške 384 160 €.
VŠMU v roku 2012 vykryje v plnej výške odpisy za rok 2011 v zmysle platných predpisov
prevodom na bankový účet fondu reprodukcie.
Tab.č.6)

Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2011

Tabuľka predkladá podrobnejšie údaje o štruktúre zamestnancov VŠMU a čerpaní mzdových
prostriedkov vysokej školy. Celkový prepočítaný počet zamestnancov školy stúpol v roku
2011 v porovnaní s rokom 2010 o 6 zamestnancov. Nárast je badateľný predovšetkým v počte

pedagogických zamestnancov, o 3 pedagógov. Počet zamestnancov vedy, výskumu a umenia
vzrástol o 1 zamestnanca, počet prevádzkových pracovníkov klesol o jedného zamestnanca,
o dvoch zamestnancov vzrástol počet administratívnych zamestnancov a počet odborných
zamestnancov vzrástol o jedného zamestnanca. Priemerný počet zamestnancov v roku 2011
oproti roku 2010 vzrástol o 2,19 %. Počty zamestnancov VŠMU v jednotlivých kategóriách
a ich priemerné mzdy v rokoch 2010 a 2011 boli nasledovné:

.
a)
b)
c)
d)

vysokoškolskí učitelia:
výskumní a umeleckí zamestnanci:
odborní zamestnanci:
administratívni zamestnanci:
(v tom sú aj mzdy rektora, prorektorov,
dekanov a ostatných vedúcich pracovníkov
rektorátu aj fakúlt VŠMU)
e) prevádzkoví zamestnanci
Spolu VŠMU

Počet
zamestnancov
2010 2011

Priemerná
mesačná mzda v €
2010
2011
.

167
25
11
37

170
26
12
39

1 009,73
809,97
705,74
1 025,68

1 006,60
824,77
673,23
1 006,17

33

32

491,82

492,91

273

279

918,81

916,35

Z prehľadu je zrejmé, že priemerná mzda zamestnancov VŠMU v roku 2011 v porovnaní
s rokom 2010 mierne klesla, o 0,26 %. Hlavným dôvodom poklesu priemerných miezd bola
skutočnosť, že novoprijatí zamestnanci boli zamestnanci, ktorí majú menej rokov praxe
a zníženie výšky výdavkov na nepravidelné odmeny. Priemerné mzdy výskumných
a umeleckých pracovníkov v roku 2011 vzrástli o 1,82 %. Naplnili sa tak minuloročné
predpoklady, že počet výskumných a umeleckých zamestnancov bude rásť, pri stagnácii počtu
technických pracovníkov vo vede a umení. To sa prejavilo aj v náraste priemerných miezd
týchto zamestnancov v nasledujúcom období. Tento trend bude pravdepodobne pokračovať aj
v budúcom období.
Tab.č.7) Náklady na štipendiá interných doktorandov v roku 2011
V roku 2010 boli pridelené prostriedky na štipendiá doktorandského štúdia po všetkých
úpravách v priebehu roka 2010 vo výške 393 186 €. V roku 2011 účelová dotácia na štipendiá
doktorandského štúdia po všetkých úpravách v danom roku predstavovala sumu 374 124 €.
Táto dotácia predstavuje pokles oproti roku 2010 o čiastku 19 062 € a v medziročnom
porovnaní je to pokles o 4,84 %. Týmto sa škola dostala vo výške dotácie na úroveň roka
2009. Tento pokles je spôsobený čiastočne znížením počtu doktorandov zo 62 na 59
študentov. Zároveň došlo aj k zníženiu priemernej výšky vyplácaného doktorandského
štipendia z 563,38 € v roku 2010 na 543,80 € v roku 2011. Dôvodom je najmä neskorší
prechod študentov v platových triedach štipendií, z triedy 9 do triedy 10. Z roku 2010 do roku
2011 bol prenesený zostatok nevyčerpanej dotácie na štipendiá doktorandov vo výške
18 475,92 €. Neúčelová časť dotácie na doktorandov v roku 2011 predstavovala sumu 36 900
€. Všetci doktorandi VŠMU sú financovaní z prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ SR. Rok
2012 bude zlomovým pre metodiku rozpisovania dotácií na doktorandské štúdium, nakoľko
iba na doktorandov, ktorí boli prijatí na doktorandské štúdium do konca roka 2011 budú

rozpisované účelové dotácie v rámci rozpisu rozpočtu z MŠVVaŠ SR. Účelová dotácia na
doktorandov teda bude v budúcnosti klesať až úplne zanikne.
3.3 Analýza výdavkov
Tab.č.8)

Údaje o systéme sociálnej podpory – časť sociálne štipendiá podľa § 96 za
roky 2010 a 2011

Tabuľka obsahuje prehľad o vyplatených štipendiách v rokoch 2010 a 2011. Počet študentov
poberajúcich sociálne štipendium v roku 2011 bol 129 čo v porovnaní s rokom 2010
predstavuje nárast o 4 študentov. Výška priemerného štipendia vzrástla v porovnávaných
rokoch z 177,10 € na 184,71 €.
Tab. č. 9-10) Údaje o systéme sociálnej podpory nie sú predmetom hospodárenia VŠMU
Tab.č.11)

Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku
v rokoch 2010 a 2011

Tabuľka dáva ucelený obraz o zdrojoch verejnej vysokej školy na obstaranie a technické
zhodnotenie dlhodobého majetku v kalendárnych rokoch 2010 a 2011. VŠMU vytvorila
v roku 2011 zdroje na obstaranie dlhodobého majetku z odpisov vo výške 105 348 €. Tvorba
fondu prevodom z rezervného fondu predstavovala 30 609 €. Významným zdrojom na
obstaranie majetku bola dotácia z MŠVVaŠ SR na kapitálové výdavky vo výške 50 008 €.
Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roka predstavuje 1 053 €. Celkové zdroje na
obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku predstavujú celkom 187 028 €.
Tab.č.12)

Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku
2011
Tabuľka sumarizuje čerpanie kapitálovej dotácie z hľadiska časového rozlíšenia
zdrojov a podľa predmetu. Čerpanie kapitálových výdavkov v roku 2011 bolo
v celkovej výške 83 965 €

A)

B)

Čerpanie zo štátneho rozpočtu
a) na realizáciu stavieb vo výške:
z toho:

prípravná a projektová dokumentácia

3 503 €

b) na nákup strojov a zariadení

7 088 €




6 985 €
103 €

nákup výpočtovej techniky
nákup telekom. techniky

Čerpanie ostatných zdrojov prostredníctvom fondu reprodukcie

3 503 €

a) Nákup strojov, prístrojov a zariadení
v tom:
– nákup výpočtovej techniky
– nákup telekom. techniky
– špeciálne stroje
b) Nákup dopravného prostriedku

59 105 €
20 432 €
35 610 €
3 064 €
14 268 €

4. VÝVOJ FONDOV
Tab.č.13)
a)

Stav a vývoj finančných fondov v rokoch 2010 a 2011

Štruktúra a stav finančných fondov k 31. 12. 2011 a ich krytie:

1. Rezervný fond:
V roku 2011 bol v zmysle zákona o vysokých školách č.131/2002 vytvorený rezervný
fond z výsledku hospodárenia za rok 2010 vo výške 363 234 €.
Čerpanie fondu vo výške 37 451 € sa uskutočnilo v prevažnej miere na doplnenie do
fondu reprodukcie vo výške 30 608 €.
2. Fond reprodukcie:
Nárast fondu reprodukcie za rok 2011 predstavuje tvorba fondu z účtovných odpisov
dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku vo výške 105 349 € a tvorba
fondu doplnením z rezervného fondu vo výške 30 608 €.
Použitie fondu reprodukcie za rok 2011 predstavuje financovanie obstarania
dlhodobého majetku vo výške 73 374 €.
Tento fond bol použitý nasledovne:






nákup výpočtovej techniky
nákup telekom. techniky
nákup špeciálnych strojov
nákup osobných automobilov
splácanie úveru

20 432 €
35 610 €
3 064 €
14 268 €
293 952 €

3. Štipendijný fond:
Tvorbu štipendijného fondu predstavuje predovšetkým dotácia z MŠVVaŠ SR vo výške
219 520 €, z toho na sociálne štipendiá vo výške 172 720 €, na motivačné štipendiá 46
800 € a tvorba z výnosov zo školného nad rámec zákona o vysokých školách
č.131/2002 podľa § 92 ods.15 vo výške 14 343 €.
Použitie štipendijného fondu za rok 2011 vo výške 232 280 € predstavujú sociálne
štipendiá vo výške 175 104 €, motivačné štipendiá vo výške 46 274 € a štipendiá
z vlastných zdrojov 10 902 €.
4. Ostatné fondy:

Tieto fondy sú účelové a tvorené z darov.
Tvorbu týchto fondov za rok 2011 predstavuje hlavne tvorba z darov vo výške 40 464 €.
Použitie týchto fondov za rok 2011 predstavuje krytie rozpočtom nezabezpečených
potrieb vo výške 25 015 €.
Finančné krytie všetkých fondov na osobitných bankových účtoch je v celkovej
výške 1 247 559 €. Všetky fondy sú vedené na osobitných bankových účtoch.
5. REKAPITULÁCIA ZÚČTOVANIA SO ŠTÁTNYM ROZPOČTOM
Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR bola jednoznačne
hlavným zdrojom financovania VŠMU v hodnotenom období. V súlade s § 89 zákona číslo
131/2002 Z. z. o vysokých školách boli VŠMU na základe dotačnej zmluvy prostredníctvom
programov poskytnuté dotácie na programy, podprogramy a prvky v tomto zložení:







077 11
077 12 01
077 12 02
077 12 05
077 13
077 15

na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
na úlohy základného výskumu (VEGA)
na úlohy výskumu a vývoja (KEGA)
na rozvoj školy
sociálna podpora študentov

Tab.č.14) Zúčtovanie bežných dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2011
V roku 2011 sa tabuľka nevypĺňa.
Tab.č.15) Zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých z kapitoly MŠVVaŠ SR
v roku 2011
V roku 2011 sa tabuľka nevypĺňa.
Tab. č. 16) Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch školy
k 31. 12. 2011
Tabuľka udáva podrobný prehľad finančného majetku k uvedenému dátumu podľa
jednotlivých bankových účtov VŠMU v €.
Bežný účet VŠMU č. 4030172905/3100 vedený v Ľudovej banke a.s. (VolksBank Slovensko
a.s.), ktorý bol otvorený len za účelom splácania úveru VŠMU bol zrušený k 12. 8. 2011.
Tab.č.17)

Príjmy zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov na ich
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva
a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2011

VŠMU neboli v roku 2011 poskytnuté bežné dotácie zo štrukturálnych fondov EÚ.

Tab. č. 18) Príjmy z dotácií verejnej vysokej školy zo štátneho rozpočtu z kapitoly

MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo
z prostriedkov EÚ v roku 2011

programu

077

a mimo

príjmov

VŠMU bola v roku 2011 poskytnutá dotácia na zabezpečenie štúdia a úhradu štipendií
zahraničným študentom v súlade s medzinárodnými zmluvami vo výške 28 510 €. Táto
dotácia bola v roku 2011 vyčerpaná.
Tab. č. 19) Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2010 a 2011
VŠMU využila vytvorený štipendijný fond na výplatu štipendií v zmysle platných predpisov
vo výške 10 902 €. Štipendiá boli poskytnuté jednorázovo ako prospechové štipendiá vo
výške 922 €, za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia vo výške 2 650 € a za
umeleckú a športovú činnosť vo výške 7 330 €. Celkový počet študentov, ktorým bolo
štipendium v roku 2011 pridelené, bol 64, čo predstavuje pokles oproti roku 2010 o 51
študentov.
Tab. č. 20) Motivačné štipendiá v rokoch 2010 a 2011 (v zmysle § 96 zákona)
Dotácie na motivačné štipendiá boli pridelené v roku 2011 v celkovej výške 46 800 €.
Výdavky predstavujú čiastku 46 274 €, v tom 4 € z dotácie z roku 2010. Nevyčerpaná dotácia
k 31. 12. 2011 predstavuje sumu 530 €.
Celkový počet študentov, ktorým bolo pridelené štipendium bol 127, o troch viac ako v roku
2010.
Tab. č. 21) Štruktúra účtu 384 – výnosy budúcich období v rokoch 2010 a 2011
Výnosy budúcich období tvorí predovšetkým zvyšok prijatej kapitálovej dotácie používanej
na kompenzáciu odpisov majetku z nej obstaraného vo výške 8 035 699 €, bežná dotácia na
úlohy budúcich období (doktorandské štipendiá, VEGA, KEGA) vo výške 85 469 €,
zostatková hodnota darovaného dlhodobého majetku vo výške 61 188 € a prostriedky zo
zahraničných projektov na budúce aktivity vo výške 23 424 €.
Tab. č. 22)

Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2011 v oblasti sociálnej podpory
študentov

Výnosy VŠMU v roku 2011 za oblasť sociálnej podpory študentov tvorí dotácia na sociálne
štipendiá vo výške 172 720 €, dotácia na motivačné štipendiá vo výške 46 800 € a dotácia na
kultúrne, športové a umelecké aktivity študentov VŠMU vo výške 1 973 €. Nevyčerpaný
zostatok plánujú fakulty vyčerpať v prvom kvartáli 2012. Výška dotácie na kultúrne aktivity
študentov je určená počtom študentov denného štúdia na VŠMU k 31.10.2010 na študenta
dennej formy štúdia vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
Tab. č. 23)

Náklady verejnej vysokej školy v roku 2011 v oblasti sociálnej podpory
študentov

Náklady VŠMU v roku 2011 za oblasť sociálnej podpory študentov predstavujú podporu
kultúrnych a voľno-časových aktivít študentov VŠMU. Finančné prostriedky v zmysle
metodiky o rozdelení rozpočtu sa rozdeľujú na fakulty a ich čerpanie je v plnej kompetencii
fakúlt.

Tab. č. 24a) Súvaha za rok 2011 – Strana aktív 1. časť
Stav neobežného majetku k 31.12.2011 je 16 299 932 € a tvorí ho
 dlhodobý nehmotný majetok vo výške
 dlhodobý hmotný majetok vo výške

7 739 €
16 292 193 €.

V porovnaní s rokom 2010 hodnota majetku je nižšia o 368 006 €.
Tab. č. 24b) Súvaha za rok 2011 – Strana aktív 2. časť
Komentár k Súvahe za rok 2011 – Strana aktív 2. časť je podrobne rozpísaný v bode 2.1.a)
tejto správy.
Tab. č. 25)

Súvaha za rok 2011 – Strana pasív

Komentár k Súvahe za rok 2011 – Strana pasív je podrobne rozpísaný v bode 2.1.b) tejto
správy.
6. ZÁVER
Vedenie VŠMU v spolupráci s pracoviskami VŠMU hospodárilo v zmysle platných predpisov
so zreteľom na maximálnu efektívnosť a účelnosť.
6.1. Vykonané kontroly na VŠMU v roku 2011
Na VŠMU v roku 2011 vykonané kontroly neboli.

Bratislava 15. apríl 2012
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