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ÚVOD

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je univerzitná verejná vysoká
škola, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie na všetkých troch stupňoch vzdelávania
v dennej a externej forme.
Prioritou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne je zvyšovanie kvality
výskumnej a vývojovej činnosti, zvyšovanie kvalifikačného rastu vysokoškolských učiteľov
a vo finančnej oblasti získavanie, v rámci viaczdrojového financovania, ďalších vlastných
zdrojov, a to hlavne z domácich a zahraničných grantov, z podnikateľskej činnosti, zo
školného, z poplatkov spojených so štúdiom, z ďalšieho vzdelávania, z darov a v neposlednom
rade dôsledné dodržiavanie realizácie úsporných opatrení. Osobitná pozornosť je venovaná
získavaniu finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
V priebehu účtovného roka 2016 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
postupovala vo všetkých oblastiach ekonomickej a majetkovej činnosti v súlade so všeobecne
platnými právnymi predpismi, najmä zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v platnom znení, zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých
školách, zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov, zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákonom č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov, v znení neskorších predpisov.

1. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Účtovná závierka za rok 2016 bola spracovaná vo finančnom informačnom systéme
SAP FIS SOFIA v sústave podvojného účtovníctva. Je štruktúrovanou prezentáciou
skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva a poskytuje pravdivý obraz o majetku, záväzkoch,
o hospodárskom výsledku a celkovej finančnej situácii Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne ako účtovnej jednotky.
Účtovnú závierku tvoria:





Súvaha, Uč. NUJ 1-01,
Výkaz ziskov a strát, Uč. NUJ 2-01,
Poznámky k Súvahe a Výkazu ziskov a strát,
Rozbor výsledku hospodárenia.

Výročná správa o hospodárení Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
za rok 2016 je spracovaná v súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona o VŠ v nadväznosti na
Metodické usmernenie k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2016
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ( ďalej „MŠVVaŠ SR“).
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Ročná účtovná závierka za obdobie od 01.01.2016 do 31.12.2016 nebola overená
nezávislým audítorom.
1.1 Aktíva
Aktíva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k 31.12.2016 dosiahli
hodnotu 23 412 444 €.
Neobežný majetok spolu v hodnote 19 186 277 € tvorí dlhodobý nehmotný majetok
vo výške 20 335 €, dlhodobý hmotný majetok vo výške 19 162 556 €. Dlhodobý finančný
majetok zostal na rovnakej úrovni roku 2015 a to vo výške 3 386 €.
Obežný majetok v hodnote 4 209 822 € tvorí finančný majetok. Hlavnou položkou
navýšenia obežných aktív je zvýšenie disponibilných prostriedkov na finančných účtoch
o 488 280 €. Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch Trenčianskej
univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne k 31.12.2016 je uvedená v tabuľke č. 16 Výročnej
správy.
Časové rozlíšenie predstavuje sumu 16 345 €. Náklady budúcich období (predplatné
novín a časopisov, poistenie majetku, poistenie motorových vozidiel na rok 2017, European
University Association – členský príspevok na rok 2017, program podpory pre DAWINCI, EPI
– práv. systém MEDIUM na rok 2017) predstavujú pokles o 4 811 €.
Tab. 1.1 – aktíva
Názov položky
Aktíva
z toho :
a) dlhodobý majetok
celkom
z toho :
 dlhodobý nehmotný
majetok
 dlhodobý hmotný
majetok
 dlhodobý finančný
majetok
b) obežný majetok
z toho :
 zásoby
 pohľadávky
 finančné účty
c) časové rozlíšenie

(v EUR)
Stav
k 31.12.2015
25 739 589

Stav
Rozdiel
k 31.12.2016
23 412 444 -2 327 145

21 959 239

19 186 277 -2 772 962

23 159
21 932 694

20 335

- 2 824

19 162 556 -2 770 138

3 386

3 386

0

3 759 194

4 209 822

450 628

31 103
85 098
3 642 993
21 156

31 108
47 441
4 131 273
16 345

5
-37 657
488 280
-4 811

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2016 v celkovej výške 46 696 € bolo
vykonané na základe projektovej dokumentácie a inžinierskych činností. Nákup drobného
hmotného a nehmotného majetku bol v roku 2016 realizovaný v celkovej výške 62 082 €.
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V súlade s internou smernicou Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
číslo 3-U-049 o evidovaní, odpisovaní a nakladaní s majetkom bol za r. 2016 vyradený
morálne aj funkčne opotrebovaný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote
103 055 €, zmarené investície v hodnote 1 630 €. Z operatívnej evidencie bol vyradený majetok
v obstarávacej cene v celkovej výške 36 718 €.

1.2 Pasíva
Pasíva v Súvahe tvoria zdroje krytia aktív v členení na vlastné zdroje, cudzie zdroje
a časové rozlíšenie (výdavky a výnosy budúcich období). Z celkového objemu zdrojov
predstavujú vlastné zdroje 35,88%, cudzie zdroje 2,97% a časové rozlíšenie 61,15%.
Vlastné zdroje krytia pozostávajú výlučne z fondov Trenčianskej univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíne a sú tvorené základným imaním, fondom reprodukcie a štipendijným
fondom.
Záväzky z obchodného styku v porovnaní s rokom 2015 vzrástli o 23 636 € a za rok 2016
sú vo výške 52 443 €.

Tab. 1.2 – pasíva
Názov položky
Pasíva
z toho :
a) vlastné zdroje krytia
z toho :
 základné imanie
 fondy
 nevysporiadaný
hospodársky výsledok
minulých rokov
 výsledok hospodárenia
b) cudzie zdroje
z toho :
 rezervy
 záväzky
c) časové rozlíšenie

(v EUR)
Stav
k 31.12.2015
25 739 589

Stav
Rozdiel
k 31.12.2016
23 412 444 -2 327 145

9 044 784

8 399 390

-645 394

5 710 726
3 400 303
-213 770

5 269 169
3 882 044
-59 567

-441 557
481 741
-154 203

147 525
612 024

-692 256
696 334

544 731
84 310

147 164
464 860
16 082 781

158 500
537 834
14 316 720

11 336
72 974
- 1 766
061

V súlade s postupmi účtovania a metodickým usmernením MŠVVaŠ SR
k analytickému členeniu pri vedení účtovníctva vykazovala Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíne na položke výnosy budúcich období stav 14 316 720. Podrobnejšie
členenie časového rozlíšenia je v tabuľke č. 21 Výročnej správy
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2. VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
Výkaz ziskov a strát tvorí prílohu Výročnej správy. Výkaz ziskov a strát za oblasť
sociálnej podpory študentov tvorí prílohu Výročnej správy (tab. č. 22 a 23). Oblasť sociálnej
podpory študentov patrí do hlavnej činnosti verejnej vysokej školy, preto verejná vysoká škola
nevykazuje v tejto oblasti žiadnu podnikateľskú činnosť.

2.1 Analýza výnosov a nákladov, príjmov a výdavkov
V roku 2016 hospodárila Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
s finančnými prostriedkami získanými z viacerých zdrojov, z ktorých hlavný predstavovala
dotácia zo štátneho rozpočtu na základe „Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na
rok 2016“. Ďalšie zdroje na pokrytie nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou pozostávali zo
štrukturálnych fondov EÚ a z výnosov HČN a výnosov z PČ.

Tab. 2.1 – výnosy a náklady
Činnosť
HČ nezdaňovaná
PČ zdaňovaná
Spolu

(v EUR)
Výnosy
9 667 095
437 180
10 104 275

Náklady
10 364 956
429 887
10 794 843

V HČN najväčší podiel tvoria výnosy z dotácie vo výške 8 599 282 € (85,11 %). Ďalšími
výraznými výnosovými položkami sú ostatné výnosy vo výške 1 238 214 € (12,25 %) a tržby
z predaja služieb vo výške 266 779 € (2,64 %).
V oblasti výnosov z predaja služieb predstavujú najväčší podiel tržby za ubytovanie
študentov vo výške 68 522 € a stravovanie študentov vo výške 16 248 €. Tržby za ubytovanie
ostatných sú vo výške 15 755 €.
Na celkovom objeme nákladov vo výške 10 794 843 € sa HČN podieľa sumou 10 364
956 € a PČN sumou 429 887 €. Pokles nákladov v HČ bol oproti roku 2015 o 319 078 €, nárast
nákladov v PČ bol oproti roku 2015 o 244 545 €. Zníženie mzdových nákladov celkom HČ
a PČ oproti roku 2015 predstavuje sumu 340 505 € a tiež náklady na zákonné sociálne
a zdravotné poistenie klesli oproti roku 2015 o 141 731 €.
Najväčší podiel z ostatných nákladov vo výške 259 354 € tvoria prevody finančných
prostriedkov na praktickú výučbu študentov, štipendiá pre doktorandov vo výške 128 424 €,
zahraničné pobyty a stáže študentov v sume 9 320 €, ďalej prevod finančných prostriedkov
partnerom projektov vo výške 47 563 €. Náklady na opravy a udržiavanie majetku stúpli oproti
roku 2015 o čiastku 61 651 €.
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3. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
V roku 2016 dosiahla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne záporný
hospodársky výsledok v celkovej výške 692 256 €. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších doplnkov je univerzita registrovaným platiteľom dane z príjmov
právnických osôb a univerzite vznikla daňová povinnosť za rok 2016 vo výške 1 678 €.
Tab. 3.1. - hospodársky výsledok
Ukazovateľ
HČ nezdaňovaná
PČ zdaňovaná
Spolu
HV* hospodársky výsledok

( v EUR )
HV* po
zdanení
-697 868
5 612
-692 256

Vykázaná strata vo výške -692 256 €
„neuhradená strata 2016“.

bude preúčtovaná na účet HK 428216 -

ZÁVER
Vyšší rast nákladov oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu sa prejavil
v nákladovej časti odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Náklady v časti odpisy vzrástli takmer o 1 684 225 €, čo predstavuje zvýšenie o 119 %. %.
Zatiaľ čo v predchádzajúcom účtovnom období (r. 2015) tvorili odpisy dlhodobého
nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sumu 1 413 547 €, v účtovnom období
za r. 2016 tieto odpisy predstavovali sumu 3 045 207 €. Uvedený expanzívny nárast u odpisov
dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku spôsobilo obstaranie
strojov, prístrojov a technických zariadení z kapitálových výdavkov v r. 2015 v sume 7 801 320
€, čo svedčí o významnom posilnení a skvalitnení výskumnej infraštruktúry a inovačného
potenciálu Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vzhľadom na vyššie
uvedené, v súlade s Metodikou vypracovania účtovnej závierky predpokladáme, že tento faktor
môže z časti záporne ovplyvňovať náklady počas 4 až 8 rokov v závislosti od postupov
účtovného odpisovania dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Hlavným cieľom v oblasti hospodárenia Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka
v Trenčíne v nasledujúcich obdobiach je vykazovať kladný hospodársky výsledok, aj
v budúcnosti intenzívne získavať pre svoju činnosť finančné zdroje v rámci viaczdrojového
financovania, vlastnými výnosmi z podnikateľskej činnosti, výnosmi z poplatkov spojených so
štúdiom, z darov od fyzických osôb, právnických osôb a inými príjmami.
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