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            Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave                                                                               Príloha č. 2 

 

 

                                         Plán počtu zamestnancov a fondu pracovnej doby na rok 2011 

 

 
 

 

 

Riadok 

 

 

 

Ukazovateľ 

 

Priemerný  evidenčný  prepočítaný  počet 

zamestnancov 

 

 

Priamo a nepriamo výkonní 

zamestnanci 

   z toho: kalendárny fond použiteľný čistý 

  Spolu nepriamo 

výkonných 

priamo 

výkonných 

pracovnej doby 

bez S a N (v PH) 

fond pracovnej 

doby (v PH) 

a b c d e f g 

 

1 

Výkonné zložky: 

 

Vecné úlohy 

21,2 2,2 19 42400 36464 

 

2 

 

 

Správne zložky: 2,8 2,8  5600 4816 

 

3 

 

S p o l u 24   48000 41280 

 

Vysvetlivka: 
Riaditeľ SK s počtom zamestnancov nad 50 vykazuje ako 100 % a s počtom zamestnancov do 50 ako 80 % správnej zložky. V bunke 1d sa uvedie časť kapacity tých vedúcich zamestnancov správ katastra, 

ktorí sa podieľajú na plnení niektorej z úloh uvedených v pláne vecných úloh (napr. rozhodovanie o vklade, overovanie GP a pod...., riaditeľ SK s 80 % výkonom správnej zložky, zástupca riaditeľa SK 50 %, 

vedúci detašovaného pracoviska SK 50 %, vedúci oddelenia 30 % správne zložky, administratívna pracovníčka 50 % správne zložky ). Zvyšok kapacity sa uvedie v bunke 2c (údaje sa uvedú s presnosťou na 1 

desatinné miesto). 

 

 

 
          Vyhotovil:    Labus                                                 Zodpovedný:                                      Dátum: 30.11.2010 

 



  VÝSKUMNÝ ÚSTAV GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V BRATISLAVE 

 
Príloha číslo 3. ku kontraktu VÚGK na rok 2011 

Kalkulácia predpokladaných nákladov na hlavnú činnosť VÚGK v Bratislave v roku 2011 a nárok na 

zdroje financovania.  
 

Kalkulácia nákladov bola odvodene spracovaná na základe opatrenia Ministerstva financií  pre „tržby a výrobné 

náklady príspevkových organizácií“ a priemeru nákladov za roky 2008 až 2010, ktoré boli vynaložené na hlavnú 

činnosť Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. 

 

1. Tržby VÚGK v Bratislave na hlavnú činnosť organizácie  

- za roky 2008 a 2009 skutočnosť  

- na rok 2010 a 2011 predpoklad 

- výnosy z rozpočtových prostriedkov kapitoly (111) 

- výnosy z iných zdrojov (45) 

 

  2008 2009 2010 2011 

Priemer za 

rok2008-2010 

111               394 344 €          378 410 €       415 000 €       320 000 €     395 918 €  

45               156 177 €          205 802 €       117 953 €       117 953 €     159 977 €  

SPOLU €              550 521 €          584 212 €       532 953 €       437 953 €     555 895 €  
 

2. Výrobné náklady VÚGK na hlavnú činnosť organizácie na rok 2011 

  
Číslo účtu:  Spolu v € 

501. Spotreba materiálu 11791 

502. Spotreba energie 23112 

503. Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 0 

511. Opravy a udržiavanie 23113 

512.  Cestovné 6478 

513.  Náklady na reprezentáciu 605 

518. Ostatné služby 66695 

521.  Mzdové náklady 290228 

524.  Zákonné sociálne poistenie 97201 

525.  Ostatné sociálne poistenie 2125 

527. Zákonné sociálne náklady 7290 

528. Ostatné sociálne náklady 12168 

531. Dane 815 

551Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 

hmotného majetku  

33709 

CELKOVÉ  NÁKLADY  NA  HLAVNÚ ČINNOSŤ   575330 

 
Plán na výrobné zložky ľudských zdrojov:              21,2  zamestnancov 

Plán na správne zložky ľudských zdrojov:                  2,8 zamestnancov 

Plán spolu:                                                                  24,0 zamestnancov  

 

3. Krytie hlavnej činnosť organizácie na rok 2011 

 
Krytie nákladov podľa pomeru  mzdových nákladov výrobnej a správnej zložky ľudských zdrojov na hlavnú 

činnosť organizácie je 21,2(88,3 %):2,8(11,7%) nasledovné: 

 
1 Hlavná činnosť spolu   575 330,00 €  

2 Krytie nákladov na výrobné zložky   508 016,00 €  

3 Krytie nákladov na správne zložky     67 314,00 €  

4 Rozpísaný limit štátnych zdrojov kapitoly pre VÚGK na rok 

2011 k 1.12.2010  

  320 000,00 €  

5 Predpokladaný príjmový rozpočet vlastných zdrojov   117 953,00 €  

6 Spolu riadok 4 a 5   437 953,00 €  

7 Rozdiel riadku 1 a 6   137 377,00 €  

 

Na základe priebežného vývoja krytia nákladov počas roka 2011 bude rozdiel krytia nákladov doriešený so 

zriaďovateľom.  


