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ÚVOD
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčín (ďalej „TnUAD“) v roku
2021 postupovala v 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 2021 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 2021 Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“).

1. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
Základom Výročnej správy o hospodárení za rok 2021 je ročná účtovná závierka.
Účtovná závierka za rok 2021 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 01.01.2021 do 31.12.2021 nebola overená
nezávislým audítorom.

2. 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 31.12.2021.

2|Strana

2.1 AKTÍVA
Aktíva TnUAD k 31.12.2021 dosiahli hodnotu 30 625 792 €. Za sledované obdobie
objem aktív v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpol o 5 918 023 €.
Neobežný majetok spolu v hodnote 10 535 628 € tvorí dlhodobý nehmotný majetok
vo výške 38 178 € (nárast oproti predchádzajúcemu roku o 3 862 €), dlhodobý hmotný
majetok vo výške 10 497 450 € (pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu o 271 354 €).
Obežný majetok v hodnote 20 043 721 € tvorí finančný majetok. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom 2020 stúpol o čiastku 6 166 317 €. Hlavnou položkou navýšenia
obežných aktív je zvýšenie disponibilných prostriedkov na finančných účtoch vedených
v Štátnej pokladnici (účtovný zostatok k 31.12.2021 je v sume 16 028 805 €.
Časové rozlíšenie predstavuje sumu 46 443 €. Náklady budúcich období, ktorými sú
predplatné novín a časopisov, poistenie majetku, poistenie za motorové vozidlá na rok 2022,
licencia ESET, program podpory pre DAWINCI, EPI – práv. systém MEDIUM na rok 2022,
licencia TIBCO, FactSage a Solidworks, doména pre projekt FunGLASS, SW – Oracle
Software informačného systému, SW University MD FEA, ochrana objektu ÚK, členské
EUA, prístup do aukčného systému, predstavujú nárast o 19 198 €.
Tab. 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)
Rozdiel

Stav
k 31.12.2020
24 707 769

Stav
k 31.12.2021
30 625 792

5 918 023

10 803 120

10 535 628

-267 492

34 316

38 178

3 862

10 768 804

10 497 450

-271 354

0

0

0

13 877 404

20 043 721

6 166 317

28 872
86 209
13 762 323
27 245

28 361
3 986 555
16 028 805
46 443

-511
3 900 346
2 266 482
19 198

V súlade s internou smernicou č. 3-U-049 o evidovaní, odpisovaní a nakladaní
s majetkom TnUAD bol za r. 2021 vyradený morálne aj funkčne opotrebovaný dlhodobý
hmotný a nehmotný majetok v celkovej hodnote 1 099 323 € čo predstavuje nárast oproti
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predchádzajúcemu roku o 947 697 €. Z operatívnej evidencie bol vyradený majetok
v obstarávacej cene v celkovej výške 271 908 € (nárast oproti r. 2020 o 179 991 €).
Nákup drobného hmotného a nehmotného majetku bol v roku 2021 realizovaný
v celkovej výške 262 722 €.

2.2 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 47,15 %, (r. 2020 – 52,73 %), cudzie zdroje 3,54 % (r. 2020
– 3,95 %) a časové rozlíšenie 49,31 % (r. 2020 – 43,32 %).
Vlastné zdroje krytia pozostávajú výlučne z fondov organizácie tvorené základným
imaním, fondom reprodukcie a štipendijným fondom.
Záväzky z obchodného styku v porovnaní s rokom 2020 klesli o 34 163 € a za rok
2021 sú vo výške 155 946 €.
Tab. 2 – pasíva
Názov položky
Pasíva
z toho :
a) vlastné zdroje krytia
z toho :
• základné imanie
• fondy ostatné
• fondy tvorené zo zisku
• nevysporiadaný
hospodársky výsledok
minulých rokov
• výsledok hospodárenia
b) cudzie zdroje
z toho :
• rezervy
• dlhodobé záväzky
• krátkodobé záväzky
c) časové rozlíšenie

(v EUR)
Rozdiel

Stav
k 31.12.2020
24 707 769

Stav
k 31.12.2021
30 625 792

13 029 400

14 440 806

1 411 406

4 083 223
5 251 966
102 639
484 828

3 888 378
5 542 707
1 389 458
2 348 875

-194 845
290 741
1 286 819
1 864 047

3 106 744
974 762

1 271 388 -1 835 356
1 083 858
109 096

53 189
46 404
875 169
10 703 607

50 841
35 486
997 531
15 101 128

5 918 023

-2 348
-10 918
122 362
4 397 521

TnUAD, v súlade s postupmi účtovania a metodickým usmernením MŠVVaŠ SR
k analytickému členeniu pri vedení účtovníctva, vykazovala na položke výnosy budúcich
období stav 15 101 128 € (nárast oproti r. 2020 o 4 397 521 €), 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
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odpisov majetku na obstaranie ktorého bola dotácia poskytnutá od doby uvedenia tohto
majetku do užívania.

3. ANALÝZA VÝNOSOV A NÁKLADOV, PRÍJMOV A VÝDAVKOV
V roku 2021 hospodárila TnUAD s finančnými prostriedkami získanými z viacerých
zdrojov, z ktorých hlavný zdroj 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 2021“. Ďalšie zdroje na
pokrytie nákladov súvisiacich s hlavnou činnosťou pozostávali zo štrukturálnych fondov
EÚ, dotácii z domácich a zahraničných grantov a z výnosov nezdaňovanej hlavnej činnosti
TnUAD (HČN) a výnosov zo zdaňovanej podnikateľskej činnosti TnUAD (PČ).

Tab. 3 – výnosy a náklady
Činnosť
HČ nezdaňovaná
PČ zdaňovaná
Spolu

Výnosy
14 100 406
135 887
14 236 293

(v EUR)
Náklady
12 830 615
133 910
12 964 525

V hlavnej činnosti (HČ) najväčší podiel tvoria výnosy z dotácie vo výške 11 867
601 € (83,36 %). Ďalšími výnosovými položkami sú ostatné výnosy vo výške 1 659 034€
(12,31 %), tržby z predaja služieb vo výške 182 236 € (1,28 %) a poplatky napr. školné od
externých študentov, školné za prekročenie dĺžky štúdia, poplatky za prijímacie konanie,
poplatky za rigorózne konanie, ostatné poplatky súvisiace s poskytovaním vzdelávania vo
výške 434 063 € (3,05 %). V oblasti výnosov z predaja služieb za rok 2021 tržby za
ubytovanie študentov boli vo výške 48 592 € a stravovanie študentov vo výške 5 856 €.
Tržby za ubytovanie ostatných (PČ) za rok 2021 boli vo výške 19 650 €. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom 2020 tržby za ubytovanie ostatných (PČ) vzrástli o čiastku
9 779 €.
Na celkovom objeme nákladov vo výške 12 964 525 € sa HČ podieľa sumou
12 830 615 € a podnikateľská činnosť (PČ) sumou 133 910 €. Nárast nákladov v HČ bol
oproti roku 2020 o 1 347 235 € a v PČ stúpli náklady oproti roku 2020 o 37 271 €. Zvýšenie
mzdových nákladov celkom v HČ a v PČ oproti roku 2020 predstavuje sumu 640 691 €,
pričom však zákonné sociálne náklady klesli oproti roku 2020 o 38 364 €.
Najväčší podiel z ostatných nákladov vo výške 1 184 655 € tvoria štipendiá pre
doktorandov vo výške 365 699 €. Náklady na opravy a údržbu majetku TnUAD predstavujú
za rok 2021 čiastku 1 027 011 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020 stúpli
o čiastku 194 994 €. Výdavky na praktickú výučbu študentov za rok 2021 boli v čiastke
245 091 €. Príspevky na stravu zamestnancom za rok 2021 boli v sume 119 792 €. Vložné
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na konferencie a ďalšie vzdelávanie zamestnancov za rok 2021 bolo v sume 87 207 €,
oproti roku 2020 stúplo o 67 710 €. Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
klesli oproti r. 2020 o sumu 68 791 €, čo v nemalej miere ovplyvnilo aj hospodársky
výsledok roka 2021. Zavedením racionalizačných opatrení došlo k medziročnému poklesu
niektorých nákladov na spotrebu energie o 15 364 €.

4. HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK
V roku 2021 dosiahla TnUAD kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 1 271
388 €. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších doplnkov je
TnUAD registrovaným platiteľom dane z príjmov právnických osôb a za rok 2021 vznikla
univerzite daňová povinnosť z podnikateľskej činnosti v celkovej sume 291,31 €.

Tab. 4 – hospodársky výsledok
Ukazovateľ
HČ nezdaňovaná
PČ zdaňovaná
Spolu

(v EUR)
Hospodársky výsledok po zdanení
1 269 709
1 679
1 271 388

TnUAD použije zisk vo výške 1 271 388 € na tvorbu rezervného fondu ako zdroj
krytia straty z predchádzajúcich období. Vykázaný zisk vo výške 1 271 388 € bude
preúčtovaný na účet HK 428121 s názvom „Nerozdelený zisk rok 2021“.

ZÁVER
Hospodárenie TnUAD, okrem dotácie zo štátneho rozpočtu, významnou mierou
ovplyvňujú vlastné výnosy hlavnej a podnikateľskej činnosti. Vykazovaný výnos TnUAD
dosiahla najmä z tržieb z predaja služieb, z výnosov zo školného a poplatkov spojených so
štúdiom, z ostatných výnosov, efektívnym využívaním majetku TnUAD a znižovaním
prevádzkových nákladov.
Kladný hospodársky výsledok, ktorý TnUAD dosiahla v roku 2021 je výsledkom
dlhodobého zvyšovania efektívnosti získavania prostriedkov z viaczdrojového financovania
a efektívneho využitia všetkých dostupných finančných zdrojov.
Hlavným cieľom TnUAD je aj naďalej vykazovať kladný hospodársky výsledok
pričom osobitnú pozornosť bude TnUAD venovať získavaniu prostriedkov zo
štrukturálnych fondov ÉU, čerpaniu prostriedkov z týchto fondov a získavaniu prostriedkov
z ďalších zdrojov prostredníctvom kvalitnej a efektívnej vedecko-výskumnej činnosti
jednotlivých pracovísk TnUAD.
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