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Hospodárenie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne za rok 2014 

 
 ÚVOD 
 
   Názov účtovnej jednotky:       Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne  
   Sídlo účtovnej jednotky:          Študentská 2, 911 50 Trenčín 
   Dátum zriadenia:                      01.07.1997 Zákonom č. 155/1997 Z. z.  ako verejná vysoká škola                          
   Zaradenie účtovnej jednotky: univerzitná verejná vysoká škola (ďalej len TNuAD) 
 
 

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne je univerzitná verejná vysoká škola. 
Vychádzajúc z nezastupiteľného miesta vysokého školstva v oblasti vzdelávania, výskumu  a spolupráce 
medzi jednotlivými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami ako aj s inými spoločenskými organizáciami 
hlavné poslanie TnUAD je možné charakterizovať nasledovne: 

- Univerzita poskytuje vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov, ako aj ďalšie 
vzdelávanie podľa osobitných predpisov, 

- Univerzita spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, vedeckými a výskumnými 
inštitúciami a inými právnickými osobami, podporuje spoločné medzinárodné projekty a vytvára 
podmienky pre účasť členov akademickej obce na tejto spolupráci. Formy a spôsoby tejto 
spolupráce sú upravené zmluvami. 

 
 Verejná vysoká škola bola zriadená za účelom vzdelávania, čo umožňuje študentom získať   
a uplatňovať spôsobilosť excelentne riešiť a formovať ekonomický a sociálny rozvoj v regionálnom, 
národnom a medzinárodnom rámci najmä v oblastiach priemyselných technológii, kvality produkcie 
špeciálnej techniky, sociálno-ekonomických vzťahov, zdravotníckych a ošetrovateľských  služieb. 
 
   TnUAD v zmysle zákona o vysokých školách patrí do skupiny účtovných jednotiek, ktoré nie sú 
založené alebo zriadené za účelom podnikania. Zákon ustanovuje, že náklady na podnikateľskú činnosť  
musia byť kryté výnosmi z nej, to znamená že podnikateľská činnosť verejnej vysokej školy nesmie byť 
stratová. Hlavná činnosť verejnej vysokej školy je podľa § 89 zákona finančne zabezpečovaná  hlavne 
dotáciami zo štátneho rozpočtu poskytovanými prostredníctvom kapitoly ministerstva. Zákon však 
predpokladá, že okrem dotácii zo štátneho rozpočtu využíva verejná vysoká škola na finančné 
zabezpečenie svojej činnosti aj ďalšie zdroje, ktoré si získava vlastnými aktivitami.  
Cieľom výročnej správy o hospodárení je poskytnúť: 

- základné informácie o majetkovej a finančnej situácii verejnej vysokej školy v rozsahu 
stanovenom zákonom o účtovníctve, 

- analýzu nákladov a výnosov resp. príjmov a výdavkov s osobitným dôrazom na oblasti dôležité 
pre fungovanie verejnej vysokej školy a vysokého školstva, 

- zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu.  
      

Základom Výročnej správy o hospodárení za rok 2014 je ročná účtovná závierka obsahujúca 
Súvahu  a Výkaz ziskov a strát, ktorá bola spracovaná v zmysle zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“)  a v súlade s Opatrením MF SR z 12. 
marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrením MF/26582/2011-74 z 13. decembra 2011 a opatrením 
MF z 30. októbra 2013 č. MF/17616/2013-74, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania, účtovnej osnovy a účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo 
zriadené za účelom podnikania (ďalej len „opatrenie MF SR“), zákona číslo 595/2003 Z. z. o daní 
z príjmov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákona o dani z príjmu“), zákona číslo 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „daň z pridanej hodnoty“) 
a Metodickým usmernením ministerstva z 1. januára 2008 (ďalej len „usmernenia“).  Ročná účtovná 
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závierka je zostavená zrozumiteľne, prehľadne, preukazne a poskytuje pravdivý obraz o majetku, 
záväzkoch, o hospodárskom výsledku a finančnej situácii univerzity. Všetky účtovné prípady boli 
zúčtované do obdobia s ktorým tieto skutočnosti časovo a vecne súvisia, alebo boli zúčtované v tom 
účtovnom období, v ktorom sa uvedené skutočnosti zistili. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne sa riadila metodickým usmernením  MŠVVaŠ SR k analytickému členeniu pri vedení 
účtovníctva verejnej vysokej školy. Účtovníctvo bolo spracovávané s využitím výpočtovej techniky 
a programového vybavenia na vedenie účtovníctva SAP – SOFIA. Ročná účtovná závierka za obdobie 
od 01.01.2014 do  31.12.2014 nebola overená nezávislým auditorom. 
 
 
  

1. KOMENTÁR K SÚVAHE 
 

Hlavným zdrojom financovania univerzity naďalej zostávajú dotácie zo štátneho rozpočtu 
prostredníctvom kapitoly ministerstva, v súlade so zákonom v nasledovnom členení: 
 

- dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných odborov a špecializácií, 
- dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, 
- dotácia na rozvoj vysokej školy, 
- dotácia na sociálnu podporu študentov. 

 
V zmysle podmienok dotačnej zmluvy uzatvorenej medzi ministrom školstva a rektorom 

univerzity zostatok poskytnutých dotácií nevyčerpaných ku 31.12.2014 môže univerzita použiť 

v nasledujúcom kalendárnom roku, v súlade s ustanovením § 89 ods. 10 a 11 zákona, ak dodržala 

podmienky zmluvy. 

      

1.1 Aktíva 
 

Aktíva TnUAD k 31.12.2014 dosiahli hodnotu 19 397 tis. €. Za sledované obdobie objem v 
porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 197 tis. € /viac o 1,03 %/. 
 

Neobežný majetok spolu v hodnote 14 789 tis. € tvorí dlhodobý nehmotný majetok  vo  výške   
101 tis. € /pokles oproti predchádzajúcemu roku o 126 tis. €/, dlhodobý hmotný majetok vo výške 
14 685 tis. € /viac oproti predchádzajúcemu obdobiu o 367 tis. €/ a dlhodobý finančný majetok vo 
výške 3tis. €. Za rok 2014 došlo v majetku k vyraďovaniu. 
 

Obežný majetok v hodnote 4 602 tis. € tvorí finančný majetok, t.j. finančné účty a  pokladňa 
98,53 %. Zvyšnú časť obežného majetku tvoria zásoby materiálu, pohľadávky z obchodného styku, 
daňové pohľadávky a náklady budúcich období vo výške 68 tis. €, čo je 1,47 %. V porovnaní s rokom 
2013 klesol obežný majetok o 44 tis. €  /pokles  o 0,96 %/. 
 

1.2 Pasíva 
 

Stranu pasív v súvahe tvoria zdroje krytia v členení na vlastné a cudzie zdroje. Z celkového 
objemu zdrojov tvoria vlastné zdroje  8 896 tis. € čo je  45,87  % a cudzie zdroje 10 500 tis. €, čo   je   
54,13  %. 
    

Vlastné zdroje krytia pozostávajú výlučne z fondov organizácie tvorené základným imaním, 
fondom reprodukcie a štipendijným fondom. 
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Záväzky z obchodného styku v porovnaní s rokom 2013 klesli o 156 tis. € a za rok 2014 sú vo 
výške 53 tis. €. 
                                                                              

V súlade s postupmi účtovania a metodickým usmernením MŠVVaŠ SR k analytickému členeniu pri 

vedení účtovníctva vykazovala TnUAD na položke výnosy budúcich období stav  9 759 tis. €, 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. KOMENTÁR K VÝKAZU ZISKOV A STRÁT 

 

 2.1. Celkové výnosy univerzity  k  31.12.2014 dosiahli hodnotu .............   10 973 tis. €,  
z toho 
        hlavná činnosť ...................................................................................   10 561 tis. € 
        podnikateľská činnosť .......................................................................         412 tis. € 
 
        Celkové náklady univerzity  k  31.12.2014 dosiahli hodnotu ............  11 252 tis. €,  
z toho 
        hlavná činnosť ....................................................................................  10 898 tis. € 
        podnikateľská činnosť ........................................................................       354 tis. € 
 
2.2. Vybrané položky výnosov 
 
        dotácie na prevádzku ......................................  9 390 tis. € / 85,57 % podiel na výnosoch/ 
        služby-ubyt., strav.lístky, ref. prev.nákl. ..........     306 tis. € /   2,79 % podiel na výnosoch/ 
        ostat.-popl.spoj. so štúdiom, kurzy, semináre.. 1 241 tis. € / 11,31 % podiel na výnosoch/ 
 
2.3. Vybrané položky nákladov 
 
        spotreba materiálu .................................................      337 tis. € /2,99 % z celk. nákladov/ 
        spotreba energie .....................................................     337 tis. € /2,99 % z celk. nákladov/ 
        ostatné služby-telefóny, poštovné, prenájmy ........      994 tis. € /8,83 % z celk. nákladov/ 
        mzdové náklady ......................................................  4 433 tis. € /39,39 % z celk. náklad./ 
        zákonné soc. a zdrav. poist. ....................................  1 510 tis. € /13,42 % z celk. náklad./ 
        zák. soc. náklady-tvorba SF, príspev. na stravu zam. 
        odstupné .................................................................     188 tis. € /1,67 % z celk. nákladov/ 
        ostatné náklady-štip. dokt. poist. mobilita štud......      517 tis. € /4,59 % z celk. nákladov/ 
        odpisy majetku .......................................................   1 938 tis. € /17,22 % z celk. náklad./ 
        tvorba fondov-sociálne a motivačné štipendiá ......       589 tis. € /5,23 % z celk. nákladov/  
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3. Hospodársky výsledok   
 

Za sledované obdobie vykazuje TnUAD hospodársky výsledok HČ a PČ po zdanení stratu vo  
výške  -293.747,16 EUR. V podnikateľskej činnosti TnUAD vykazuje za r. 2014 po zdanení zisk vo  výške 
43.499,99 EUR. Zisk z podnikateľskej činnosti univerzita použije na krytie straty HČ. Najväčšie položky 
v nákladovej časti boli mzdové náklady, náklady na energie, materiál a služby, príspevok na stravovanie 
zamestnancov v súlade s § 52 Zákonníka práce. Vyšší rast nákladov oproti bezprostredne 
predchádzajúcemu obdobiu sa prejavil v nákladovej časti odpisy majetku, keď tieto náklady  stúpli 
o 377 tis. EUR čo predstavuje zvýšenie  o 24,14  %. Práve aj táto skutočnosť v nemalej miere ovplyvnila 
záporný výsledok hospodárenia  TnUAD. 
 Hospodárenie univerzity, mimo dotácie zo štátneho rozpočtu, významnou  mierou ovplyvňujú vlastné 
výnosy z hlavnej a podnikateľskej činnosti.  Vykazovaný výnos univerzita dosiahla najmä z tržieb 
z predaja služieb, z výnosov zo školného a poplatkov spojených so  štúdiom, z ostatných výnosov, 
efektívnym využívaním majetku univerzity a znižovaním prevádzkových nákladov. 
 
 
                                                                                    

3.1. Rozdelenie hospodárskeho výsledku 
  

Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. § 16 písmeno a) ustanovuje, že finančné fondy 
verejnej vysokej školy okrem fondov tvorených podľa osobitných predpisov sa tvoria z kladného 
hospodárskeho výsledku. Pritom celkový hospodársky výsledok je súčet hospodárskeho výsledku 
hlavnej činnosti a hospodárskeho výsledku podnikateľskej činnosti po zdanení. 
     

Vzhľadom na vykázanú stratu vo výške 293.747,16 EUR táto bude preúčtovaná na účet HK 
428214  – „neuhradená strata 2014“ 
   

      
Záver 

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.  

V oblasti financovania je nevyhnutné skvalitniť a zvýšiť účinnosť viaczdrojového financovania, 

efektívneho využitia všetkých dostupných finančných zdrojov,  naďalej osobitnú pozornosť venovať 

štrukturálnym fondom z EÚ, čerpaniu prostriedkov z týchto fondov a postupne implementovať systém 

vyhodnocovanie efektivity jednotlivých pracovísk. 
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Tabuľková časť   

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 2014  na programe 077 

Tabuľka č. 2 Príjmy verejnej vysokej školy  v roku 2014 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 2013 a 2014  

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

v rokoch 2013 a 2014  

Tabuľka č. 5 Náklady verejnej vysokej školy v  2013 a 2014  

Tabuľka č. 6 

Tabuľka č. 6a 

Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2014  

Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2014 (ženy) 

Tabuľka č. 7 Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá interných doktorandov v roku 2014 

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

2013 a 2014  

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

za roky 2013 a 2014 (bez zmluvných zariadení) 

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

roky 2013 a 2014 

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

majetku v rokoch 2013 a 2014 

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

majetku v roku 2014 

Tabuľka č. 13 Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2013 a 2014 

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

k 31. decembru 2014 (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 2014 

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 2014 
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Tabuľka č. 19 Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2013 a 2014 

Tabuľka č. 20 Motivačné štipendiá  v rokoch 2013 a 2014 (v zmysle § 96a zákona) 

Tabuľka č. 21 

Tabuľka č. 22 

Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2013 a 2014 

Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2014 v oblasti sociálnej podpory študentov 

Tabuľka č. 23 Náklady verejnej vysokej školy  v roku 2014 v oblasti sociálnej podpory študentov 

Tabuľka č.24a   Súvaha k 31. 12. 2014 - Strana aktív 1. časť 

Tabuľka č.24b Súvaha k 31. 12. 2014 - Strana aktív 2. časť 

Tabuľka č. 25 Súvaha k 31. 12. 2014 - Strana pasív 

 

 


