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Metodické usmernenie 

k  výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2011 

(Osnova výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2011) 

(1) Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) v súlade s 

§ 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) určuje termín a formu výročnej správy o hospodárení 

verejnej vysokej školy.  

(2) Výročná správa o hospodárení je základným dokumentom určeným pre verejnú vysokú 

školu, ministerstvo a verejnosť.  

(3) Cieľom výročnej správy o hospodárení je poskytnúť 

a) základné informácie o majetkovej a finančnej situácii verejnej vysokej školy v rozsahu 

stanovenom zákonom o účtovníctve, 

b) analýzu nákladov a výnosov resp. príjmov a výdavkov s osobitným dôrazom na oblasti 

dôležité pre fungovanie verejnej vysokej školy a vysokého školstva, 

c) zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu. 

(4) Pri určovaní konkrétnej formy výročnej správy vychádza ministerstvo z potreby získať 

informácie potrebné na 

a) posúdenie celkovej ekonomickej situácie verejnej vysokej školy vrátane jej fakúlt, 

b) ďalšiu optimalizáciu metodiky rozdeľovania prostriedkov štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám, 

c) tvorbu ekonomických nástrojov na podporu dosahovania stanovených cieľov vysokého 

školstva, 

d) kontrolu oprávnenosti, efektívnosti a hospodárnosti pri nakladaní s prostriedkami 

štátneho rozpočtu. 

(5) Vychádzajúc z odsekov 3 a 4 ministerstvo určuje osnovu výročnej správy o hospodárení 

verejnej vysokej školy, ktorá bude obsahovať nasledovné časti: 

1. Úvod 

2. Ročná účtovná závierka, prípadne výrok audítora k ročnej účtovnej závierke 

3. Analýza výnosov a nákladov a príjmov a výdavkov 

4. Vývoj fondov  

5. Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom 

6. Záver  
 

(6) V úvode verejná vysoká škola stručne zhodnotí svoju súčasnú situáciu v oblasti 

hospodárenia s dôrazom na zmeny, ktoré jej hospodárenie ovplyvnili, a majú dôsledky na jej 

ďalšie fungovanie. 

(7) Ročná účtovná závierka obsahuje: 

a) súvahu Úč. NUJ 1-01, (okrem predloženia súvahy v štandardnej forme vysoká škola 

vykáže aktíva a pasíva sumárne za vysokú školu v tabuľkách č. 24a, 24b a 25 

uvedených v prílohe), 

b) výkaz ziskov a strát Úč. NUJ 2-01, ktorý verejná vysoká škola predloží vo 

vyhotoveniach: 

i) sumárne za celú verejnú vysokú školu, 
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ii) osobitne za verejnú vysokú školu bez oblasti sociálnej podpory študentov,  

iii) osobitne za oblasť sociálnej podpory študentov; 

okrem predloženia výkazu ziskov a strát v štandardnej forme vysoká škola vykáže vybrané 

údaje z tohto výkazu v tabuľkách prílohy venovaných nákladom a výnosom,  

c) poznámky k účtovnej závierke obsahujúce údaje vyplývajúce z § 18 ods. 5 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

d) rozbor výsledku hospodárenia obsahujúci jeho zhodnotenie, príčiny prípadnej straty, 

nápravné opatrenia, spôsob vyrovnania straty. 

(8) Oblasť sociálnej podpory študentov na účely finančného výkazníctva vrátane výročnej 

správy o hospodárení je vymedzená v Metodickom usmernení k vedeniu účtovníctva pre 

verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA. Oblasť sociálnej 

podpory študentov patrí do hlavnej činnosti verejnej vysokej školy, preto verejná vysoká 

škola nevykazuje v tejto oblasti žiadnu podnikateľskú činnosť. Celá podnikateľská činnosť 

verejnej vysokej školy vrátane podnikateľskej činnosti študentských domovov a jedální sa 

uvedie vo výkaze ziskov a strát uvedenom v odseku 7 písm. b) v bode i) a ii). 

(9) Časť Analýza výnosov a nákladov  vychádza z údajov o výnosoch a nákladoch uvedených 

vo Výkaze ziskov a strát. Pre vybrané oblasti poskytuje podrobnejšie informácie o výnosoch 

a nákladoch, v oblasti obstarávania a technického zhodnotenia investičného majetku 

a v niektorých ďalších oblastiach aj o príjmoch a výdavkoch, v predpísanej štruktúre (pozri 

ďalej).  

(10) Analýza výnosov resp. príjmov sa uvádza v nasledovnej štruktúre (k tabuľkám 

uvedeným v jednotlivých písmenách priloží vysoká škola v prípade potreby aj komentár): 

a) príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté v rámci 

Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ 

SR na rok 2011 (ďalej len „dotačná zmluva“) na programe 077 – uvedie sa prehľad 

jednotlivých dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole v rámci dotačnej zmluvy 

v členení podľa programovej štruktúry (tabuľka č. 1), 

b) príjmy z dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo programu 077 (t. j. mimo 

dotačnej zmluvy) a mimo dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ – uvedie sa prehľad 

dotácií poskytnutých na riešenie výskumných projektov z kapitoly MŠVVaŠ SR vrátane 

dotácií z APVV (nezahrnutých do dotačnej zmluvy), prehľad dotácií na zabezpečenie 

mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami (dotácie poskytnuté na zabezpečenie 

štúdia a úhradu štipendií zahraničným študentom v zmysle osobitných zmlúv  MŠVVaŠ 

SR) a prehľad prípadných ďalších dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR nezahrnutých do 

dotačnej zmluvy a nepochádzajúcich zo štrukturálnych fondov EÚ ani zo 

spolufinancovania. Prehľad sa uvedie  v členení podľa programovej štruktúry (tabuľka 

č. 18), 

c) príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štrukturálnych fondov  EÚ a  z prostriedkov 

na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol 

štátneho rozpočtu (tabuľka č. 17), 

d) príjmy z dotácií alebo príjmy majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií 

z kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem príjmov z dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ a zo 

zodpovedajúceho spolufinancovania zo štátneho rozpočtu – uvedie sa prehľad príjmov 

dotačného charakteru z iných kapitol štátneho rozpočtu okrem príjmov z dotácií zo 

štrukturálnych fondov EÚ a zo zodpovedajúceho spolufinancovania zo štátneho 

rozpočtu poskytnutých z týchto kapitol (uvedených v tabuľke č. 17). Ďalej sa tu uvedú 

príjmy z rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, zo zahraničných zdrojov a príjmy, 
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poskytnuté z kapitoly Úradu vlády SR na riešenie projektov v rámci finančného 

mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.  (tabuľka č. 2), 

e) výnosy verejnej vysokej školy – uvedie sa prehľad výnosov podľa štruktúry účtovej 

skupiny 6 s rozčlenením výnosov vo vybraných oblastiach; osobitne sa uvedie prehľad 

o výnosoch z hlavnej činnosti a osobitne prehľad o výnosoch z podnikateľskej činnosti 

(tabuľka č. 3), 

f) analýza výnosov vo vybraných oblastiach – uvedie sa podrobnejšia analýza výnosov zo 

školného a poplatkov spojených so štúdiom (tabuľka č. 4), 

g) analýza štruktúry účtu 384 – Výnosy budúcich období (tabuľka č. 21). 

(11) Analýza nákladov resp. výdavkov sa uvádza v nasledovnej štruktúre: 

a) celková analýza nákladov – uvedie sa tabuľka nákladov podľa štruktúry účtovej triedy 5 

s podrobnejším rozpisom položiek dôležitých z hľadiska hospodárenia verejnej vysokej 

školy. Osobitne sa uvedú náklady na hlavnú činnosť verejnej vysokej školy a na 

podnikateľskú činnosť (tabuľka č. 5), 

b) analýza nákladov resp. výdavkov vo vybraných oblastiach – uvedie sa podrobnejšia 

analýza nákladov na mzdy (tabuľka č. 6), nákladov na štipendiá doktorandov (tabuľka 

č. 7), výdavkov na sociálne štipendiá podľa § 96 (tabuľka č. 8), výdavkov na motivačné 

štipendiá podľa § 96, ods. 8 (tabuľka č. 20), nákladov štipendiá  z vlastných zdrojov 

podľa § 97 zákona (tabuľka č. 19), nákladov na študentské domovy (tabuľka č. 9) 

a nákladov na študentské jedálne (tabuľka č. 10). 

(12) Tabuľka č. 12 charakterizuje výdavky a štruktúru obstarávania a technického 

zhodnotenia dlhodobého majetku. V súvislosti s obstarávaním dlhodobého majetku 

nehovoríme o nákladoch a výnosoch, ale o príjmoch a výdavkoch. 

(13) Štvrtá časť Vývoj fondov verejnej vysokej školy  obsahuje súhrnné informácie o tvorbe, 

stave a vývoji fondov verejnej vysokej školy v štruktúre podľa tabuliek č. 11  a 13. 

(14) Piata časť obsahuje rekapituláciu zúčtovania bežných a kapitálových dotácií so štátnym 

rozpočtom, poskytnutých z kapitoly MŠVVaŠ SR okrem prostriedkov z ESF. Tabuľky č. 14 a 

15 sa vo výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2011 nevypĺňajú. 

Vypĺňa sa len tabuľka č. 16, ktorá dáva prehľad o štruktúre finančných prostriedkov na 

bankových účtoch verejnej vysokej školy k 31. decembru 2011.  

(15) V záverečnej šiestej časti sa uvedie prehľad opatrení prijatých k hodnotenému roku 

v problematických oblastiach. 

(16) S cieľom získania objektívnych údajov o hospodárení jednotlivých súčastí vysokých 

škôl, ktoré budú slúžiť ako podklad pre ďalší vývoj v oblasti financovania verejných 

vysokých škôl, zabezpečí vysoká škola spracovanie tabuliek č. 1 až 21, s výnimkou 

tabuliek č. 9, 10, 14, 15, osobitne aj za jednotlivé fakulty vysokej školy. Tabuľky za celú 

vysokú školu predloží v písomnej aj elektronickej forme, tabuľky za jednotlivé fakulty 

predloží len v elektronickej forme, ale v osobitnom súbore.  

(17) Pri vypracovaní tabuliek za jednotlivé fakulty podľa odseku 16 uplatní vysoká škola 

nasledovné pravidlá: 

a) v tabuľkách č. 8 a 20 vypracovávaných za jednotlivé fakulty sú povinné len údaje o 

výdavkoch, 

b) tabuľky vypracovávané osobitne za fakulty sa dotýkajú finančných prostriedkov, ktoré 

fakulty dostali do svojho rozpočtu prostredníctvom vysokej školy, resp. ktoré si získali 
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vlastnými aktivitami (§ 23 ods. 2 písm. h) zákona o vysokých školách); finančné prostriedky, 

ktoré vysoká škola používa na centrálne financovanie sa nevykazujú v osobitnej tabuľke, 

c) pokiaľ vysoká škola nesleduje niektoré z požadovaných údajov na úrovni jednotlivých 

fakúlt, príslušnú tabuľku nevypracuje; v takomto prípade sa však vyžaduje odôvodnenie, 

prečo sa príslušné údaje na úrovni fakúlt nesledujú. 

(18) Tabuľky výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2011 tvoria 

prílohu tohto metodického usmernenia. Príloha obsahuje aj prehľad zmien v tabuľkách 

výročnej správy o hospodárení za rok 2011 oproti roku 2010, ďalšie podrobnosti k vypĺňaniu 

tabuliek (v časti „Vysvetlivky k tabuľkám výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej 

školy za rok 2011“) a vzájomné väzby medzi údajmi v tabuľkách (v časti „Súvzťažnosti 

tabuliek výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2011“).  
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Príloha - Tabuľky výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 

2011  

Aktualizované a doplnené tabuľky výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za 

rok 2011 sú uvedené v osobitnom súbore a poskytnuté verejným vysokým školám 

v elektronickej forme. Na tomto mieste uvádzame len zoznam tabuliek. 

Číslo tabuľky Názov tabuľky 

Tabuľka č. 1 Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly 

MŠVVaŠ SR poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011  na programe 077 

Tabuľka č. 2 Príjmy verejnej vysokej školy  v roku 2011 majúce charakter dotácie 

okrem príjmov z dotácií  z  kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem prostriedkov 

EÚ (štrukturálnych fondov) 

Tabuľka č. 3 Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2010 a 2011  

Tabuľka č. 4 Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so 

štúdiom v rokoch 2010 a 2011  

Tabuľka č. 5 Náklady verejnej vysokej školy v  2010 a 2011  

Tabuľka č. 6 Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2011 

Tabuľka č. 7 Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 

2011 

Tabuľka č. 8 Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 

zákona) za roky 2010 a 2011  

Tabuľka č. 9 Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady študentských 

domovov za roky 2010 a 2011 (bez zmluvných zariadení) 

Tabuľka č. 10 Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady študentských 

jedální  za roky 2010 a 2011  

Tabuľka č. 11 Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie 

dlhodobého  majetku v rokoch 2010 a 2011  

Tabuľka č. 12 Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie 

dlhodobého majetku v roku 2011 

Tabuľka č. 13 Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2009 

a 2011 

Tabuľka č. 14 Zúčtovanie bežných dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z kapitoly 

MŠVVaŠ SR v roku 2011 (okrem dotácií poskytnutých zo štrukturálnych 

fondov EÚ) - v roku 2011 sa nevypĺňa  

Tabuľka č. 15 Zúčtovanie kapitálových dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z 

kapitoly MŠVVaŠ SR v roku 2011 (okrem dotácii poskytnutých zo 

štrukturálnych fondov EÚ) - v roku 2011 sa nevypĺňa 

Tabuľka č. 16 Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej 

vysokej školy k 31. decembru 2011 (v Eur ) 

Tabuľka č. 17 Príjmy VVŠ  z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) a z prostriedkov 

na ich spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z 

iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2011 



 6 

Tabuľka č. 18 Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly 

MŠVVaŠ SR poskytnuté mimo programu 077  a mimo príjmov z 

prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) v roku 2011 

Tabuľka č. 19 Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2010 a 2011  

Tabuľka č. 20 Motivačné štipendiá  v rokoch 2010 a 2011 (v zmysle § 96  zákona) 

Tabuľka č. 21 

Tabuľka č. 22 

 

Tabuľka č. 23 

 

Tabuľka č.24a   

Tabuľka č.24b 

Tabuľka č. 25 

 

Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2010 a 2011  

Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2011 v oblasti sociálnej podpory 

študentov 

Náklady verejnej vysokej školy  v roku 2011 v oblasti sociálnej podpory 

študentov 
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