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ÚVOD 

 
   

            Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín  (ďalej „TnUAD“) v priebehu 

účtovného roka 2017 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, 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. 

 

Výročná správa o hospodárení TnUAD za rok 2017 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 2017 Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).  

 

 

 

    

1. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA 

 

 Základom Výročnej správy o hospodárení za rok 2017 je ročná účtovná závierka.  

Účtovná závierka za rok 2017 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 TnUAD 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. 

Ročná účtovná závierka za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 nebola overená 

nezávislým audítorom. 

 

 

 

1.1. KOMENTÁR K SÚVAHE 

 

Súvaha predstavuje stav jednotlivých druhov majetku, t. j. neobežný majetok (stále 

aktíva), obežný majetok (obežné aktíva) a pasíva, v tom vlastné a cudzie zdroje krytia aktív. 

Údaje sú uvedené podľa výkazu k 31.12.2017. 
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1.1.1. AKTÍVA 

Aktíva TnUAD k 31.12.2017 dosiahli hodnotu 23 668 363 €. Za sledované obdobie 

objem v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpol o 255 919 €.  

Neobežný majetok spolu  v hodnote  16 140 457 €  tvorí dlhodobý  nehmotný  majetok  

vo výške 11 337 € (pokles oproti predchádzajúcemu roku o 8 998 €), dlhodobý hmotný majetok 

vo výške 16 129 120 € (pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 3 033 436 €).  Dlhodobý 

finančný majetok klesol oproti roku 2016 o 3 386 € v roku 2017.  

 

Obežný majetok v hodnote 7 512 089 € tvorí finančný majetok. Hlavnou položkou 

navýšenia obežných aktív je zvýšenie disponibilných prostriedkov na finančných účtoch 

o 3 287 307 € (zahraničný projekt FunGlass ).  

  

Časové rozlíšenie predstavuje sumu 15 818 €. Náklady budúcich období (predplatné 

novín a časopisov, poistenie majetku,  poistenie za motorové vozidlá na rok 2018,  členský 

príspevok na rok 2018, program podpory pre DAWINCI, EPI – práv. systém MEDIUM na rok 

2018, licencia Solidworks, podpora a update licencie FactSage) predstavujú pokles o 527 €.  

 

Tab. 1.1 – aktíva    

                                                                                                                     (v EUR)                                                    

Názov položky Stav 

k 31.12.2016 

Stav 

k 31.12.2017 

Rozdiel 

Aktíva 23 412 444 23 668 363 255 919 

       z toho :    

a) dlhodobý majetok 

celkom 

19 186 277 16 140 457 -3 045 820 

        z toho :    

 dlhodobý nehmotný 

majetok 

20 335 11 337 -8 998 

 dlhodobý hmotný 

majetok 

19 162 556 16 129 120 -3 033 436 

 dlhodobý finančný 

majetok 

3 386 0 -3 386 

b) obežný majetok 4 209 822 7 512 089 3 302 267 

       z toho :    

 zásoby 31 108 29 731 -1 377 

 pohľadávky 47 441 63 778 16 337 

 finančné účty 4 131 273 7 418 580 3 287 307 

c) časové rozlíšenie 16 345 15 818 - 527 

 

 

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku k 31.12.2017 v celkovej výške 46 696 €  

zostáva nezmenené oproti roku 2016 (tvorené z projektovej dokumentácie a inžinierskych 

činností).  
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Nákup drobného hmotného a nehmotného majetku bol v roku 2017 realizovaný 

v celkovej výške 130 178 €. 

 

V súlade s  internou smernicou č. 3-U-049 o evidovaní, odpisovaní a nakladaní 

s majetkom TnUAD bol za r. 2017 vyradený morálne aj funkčne opotrebovaný dlhodobý 

hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 247 419 €. Z operatívnej evidencie bol 

vyradený majetok v obstarávacej cene  v celkovej výške  12  039 €. 

 

 

1.1.2 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  32,98 %, (r. 2016–35,88 %), cudzie zdroje 2,68 % (r. 2016–2,97 %)  

a  časové rozlíšenie 64,34 % (r. 2016 – 61,15 %). 

Vlastné zdroje krytia pozostávajú výlučne z fondov organizácie tvorené základným 

imaním, fondom reprodukcie a štipendijným fondom. 

Záväzky z obchodného styku v porovnaní s rokom 2016 klesli o 24 845 € a za rok 2017 

sú vo výške  27 598 €.    

                    

Tab. 1.2 – pasíva   

                                                                                                                  (v EUR)                

Názov položky Stav 

k 31.12.2016 

Stav 

k 31.12.2017 

Rozdiel 

Pasíva 23 412 444 23 668 363 255 919 

       z toho :    

a) vlastné zdroje krytia 8 399 390 7 806 248 -593 142 

        z toho :    

 základné imanie 5 269 169 4 656 039 -613 130 

 fondy ostatné 3 882 044 4 426 838 544 794 

 fondy tvorené zo zisku 0 2 565 2 565 

 nevysporiadaný 

hospodársky výsledok 

minulých rokov 

-59 567 -751 824 -692 257 

 výsledok hospodárenia -692 256 -527 370 -164 886 

b) cudzie zdroje 696 334 633 758 -62 576 

z toho :    

 rezervy 158 500 137 460 -21 040 

 záväzky 537 834 496 298 -41 536 

c) časové rozlíšenie 14 316 720 15 228 357 911 637 
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V súlade s postupmi účtovania a  metodickým usmernením MŠVVaŠ SR  

k analytickému členeniu pri vedení účtovníctva vykazovala TnUAD na položke výnosy 

budúcich období stav 15 228 357 €, čo predstavuje finančné vyjadrenie nedočerpanej bežnej 

dotácie a kapitálovej  dotácie z MŠVVaŠ SR na obstaranie dlhodobého majetku, ktorá sa do 

výnosov účtuje v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov majetku na obstaranie 

ktorého bola  dotácia poskytnutá od doby uvedenia tohto majetku do užívania.  

 

 

2. ANALÝZA VÝNOSOV A NÁKLADOV, PRÍJMOV A VÝDAVKOV 

V roku 2017 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 2017“. 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   

                                                                                                                   (v EUR) 

              Činnosť                Výnosy             Náklady 

HČ nezdaňovaná     10 876 539 11 396 737 

PČ zdaňovaná      118 331 125 438 

Spolu       10 994 870 11 522 175 

 

V hlavnej činnosti  (HČ) najväčší podiel tvoria výnosy z dotácie vo výške 9 045 683 € 

(83,27 %).   Ďalšími výnosovými položkami sú ostatné výnosy vo výške 1  055 020 €             

(9,80 %), tržby z predaja služieb vo výške 225 688 € (2,15 %) a  poplatky napr. školné od 

externých študentov, školné za prekročenie dĺžky štúdia, poplatky za prijímacie konanie vo 

výške 519 893 € (4,78 %). V oblasti výnosov z predaja služieb predstavujú najväčší podiel tržby 

za ubytovanie študentov vo výške 62 996 € a stravovanie študentov vo výške 11 072 €.  Tržby 

za ubytovanie  ostatných sú vo výške  11 338 €.  

 

Na   celkovom  objeme  nákladov vo výške 11 522 175 €  sa  HČ podieľa  sumou     

11 396 737 € a podnikateľská činnosť (PČ) sumou 125 438 €. Nárast nákladov v HČ bol oproti 

roku 2016 o 1 031 781 € a v PČ bol pokles nákladov oproti roku 2016 o 304 449 €. Zníženie 

mzdových nákladov celkom HČ a  PČ oproti roku 2016 predstavuje sumu 75 987 € pričom však 

náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie stúpli oproti roku 2016 o 4 057 €.  

        

Najväčší podiel z ostatných nákladov vo výške 836 574 € tvoria prevody finančných 

prostriedkov na praktickú výučbu študentov (klinická prax), štipendiá pre doktorandov vo 
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výške 128 592 €, zahraničné pobyty a stáže študentov v sume 7 953 €, ďalej prevod finančných 

prostriedkov partnerom  projektu FunGLASS  vo výške 643 309 €. Náklady na opravy a údržbu   

majetku TnUAD stúpli o čiastku 187 081 € oproti roku 2016. Zavedením racionalizačných 

opatrení   došlo k medziročnému poklesu niektorých nákladov ako napr. náklady na  spotrebu 

energie  klesli o 19 911 €, cestovné o 5 694 €.   

 

 

3. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK  

 

V roku 2017 dosiahla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne  záporný 

hospodársky výsledok v celkovej výške  527 370 €. 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 keďže univerzita za rok 2017 dosiahla záporný hospodársky výsledok,  

univerzite nevznikla daňová povinnosť za rok 2017. 

    

Tab. 3.1. – hospodársky výsledok 

                         

                    

(v EUR) 

Ukazovateľ 

HV* po 

zdanení 

HČ nezdaňovaná   -520 260 

PČ zdaňovaná   -7 110 

Spolu     -527 370 

HV* hospodársky výsledok   
 

 

  Vykázaná strata vo výške  -527 370 €  bude preúčtovaná na účet HK 428217  s názvom   

„Neuhradená strata 2017“.                            

      

 

ZÁVER 

 Vyšší rast nákladov oproti bezprostredne predchádzajúcemu obdobiu sa prejavil 

v nákladovej časti Opravy a udržiavanie. Náklady v časti opráv vzrástli o 187 081 €, výdavky 

na praktickú vyúčbu študentov stúpli o 186 483 € a tiež  vyšší rast nákladov sa prejavil 

v spotrebe materiálu oproti r. 2016 o 58 077 €.  

Zatiaľ čo v predchádzajúcich účtovných obdobiach (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 €  a v účtovnom období za r. 2017 ide 

o náklady v sume 3 069 710 €. 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 
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s Metodikou vypracovania účtovnej závierky predpokladáme, že tento faktor môže z časti 

záporne  ovplyvňovať náklady 4  až 8 rokov v závislosti od postupov účtovného odpisovania 

dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.  Práve aj tieto skutočnosti  

v nemalej miere ovplyvnili záporný výsledok hospodárenia TnUAD. 

 

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.  

 

 

 

 


