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Čl. I.
Všeobecné údaje
(1) Názov právnickej osoby.
Názov účtovnej jednotky :

Trenčianska univerzita Alexandra v Trenčíne (TnUAD)

Sídlo účtovnej jednotky :

Študentská 2 , 911 50 Trenčín

Dátum zriadenia:

1.7.1997

TnUAD bola zriadená zákonom č. 155/1997 Z. z. ako verejná vysoká škola.
(2) Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky; uvádzajú sa mená a priezviská členov
štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných orgánov účtovnej jednotky.
Názov orgánu od 01.01.2013

Meno, priezvisko
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

poverený výkonom funkcie rektora

Názov orgánu od 13.05.2013

Meno, priezvisko
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.

Poznámka
štatutárny orgán

Poznámka
štatutárny orgán

rektor

(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
- poskytovanie vysokoškolského vzdelávania
- tvorivé vedecké bádanie a tvorivá činnosť
- prenájom majetku
- organizovanie jazykových kurzov
- organizovanie konferencií a seminárov
- knižničná činnosť
(4) Priemerný prepočítaný počet zamestnancov, a z toho počet vedúcich zamestnancov účtovnej jednotky za účtovné obdobie, za ktoré sa
zostavuje účtovná závierka (ďalej len „bežné účtovné obdobie“) a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.
Bežné účtovné obdobie

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov

351

358

z toho počet vedúcich zamestnancov

37

34

Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
(1) Informácia, či je účtovná závierka zostavená za splnenia predpokladu, že účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.
(2) Zmeny účtovných zásad a zmeny účtovných metód s uvedením dôvodu týchto zmien a vyčíslením ich vplyvu na finančnú hodnotu
majetku, záväzkov, základného imania a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.
V účtovnej jednotke sa počas roka neuskutočnili zmeny spôsobov oceňovania, spôsobov odpisovania, postupov účtovania, usporiadania
položiek účtovnej závierky ani obsahového vymedzenia týchto položiek oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu ak nie je uvedené inak.
Účtovná závierka spoločnosti pozostávajúca zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke k 31.12.2012 bola pripravená v
súlade s účtovnými predpismi platnými v Slovenskej republike a údaje v účtovnej závierke správne a verne zobrazujú stav majetku a záväzkov,
vlastné imanie predstavujúce súhrn vlastných zdrojov krytia majetku, finančnú situáciu a výsledok hospodárenia.
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(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou,
- obstarávacou cenou
g) dlhodobý finančný majetok,
- obstarávacou cennou
h) zásoby obstarané kúpou,
- obstarávacou cenou
k) pohľadávky,
- menovitou hodnotou
l) krátkodobý finančný majetok,
- menovitou hodnotou
m) časové rozlíšenie na strane aktív,
- menovitou hodnotou
n) záväzky vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov,
- menovitou hodnotou
o) časové rozlíšenie na strane pasív,
- menovitou hodnotou
(4) Spôsob zostavenia odpisového plánu pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku, pričom sa
uvádza doba odpisovania, použité sadzby odpisov a odpisové metódy pri určení účtovných odpisov.
Odpisový plán účtovných odpisov dlhodobého nehmotné a hmotného majetku je stanovený interným predpisom, v ktorom vychádzal z
predpokladaného opotrebenia majetku zodpovedajúceho bežným podmienkam jeho používania.
Odpisová
Metóda

Počet
rokov
odpisovania

Ročná
odpisová
sadzba

Softvér

rovnomerná

3, 4

1/3, 1/4

Budovy a stavby

rovnomerná

12, 20, 30

1/12, 1/20, 1/30

Energetické a hnacie stroje

rovnomerná

12

1/12

Pracovné stroje a zariadenia

rovnomerná

4, 6, 12

1/4, 1/6, 1/12

Prístroje a technické zariadenia

rovnomerná

4, 5, 6, 12

1/4, 1/5, 1/6, 1/12

Inventár

rovnomerná

6, 10, 12

1/6, 1/10, 1/12

Dopravné prostriedky

rovnomerná

4

1/4

Druh dlhodobého majetku

Čl. III
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje v súvahe
(1) Údaje o dlhodobom nehmotnom majetku a dlhodobom hmotnom majetku za bežné účtovné obdobie, a to
a) prehľad o dlhodobom majetku podľa položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy; uvádza sa stav dlhodobého majetku v
prvotnom ocenení na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky a presuny tohto majetku a zostatok na konci bežného účtovného
obdobia,
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Druh majetku
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r.
002 + r. 009 + r. 021
1. Dlhodobý nehmotný majetok
r. 003 až r. 008
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej
činnosti
012(072+091AÚ)
Softvér
013 - (073+091AÚ)
Oceniteľné práva
014 - (074 + 091AÚ)

Obstarávacia
cena k 1.1.

Prírastky

Úbytky

Presuny (+/-)

Obstarávacia
cena k 31.12.

001

23 623 169,37

5 941 476,36

4 636 973,40

24 927 672,33

002

582 116,72

131 001,09

103 851,09

609 266,72

530 832,90

98 905,80

49 452,90

580 285,80

003
004
005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+
019)-(078 + 079 + 091 AÚ)

006

1 830,92

Obstaranie dlhodobého nehmotného
majetku
(041-093)

007

49 452,90

32 095,29

54 398,19

27 150,00

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok (051- 095AÚ)

008
009

23 037 666,87

5 810 475,27

4 533 122,31

24 315 019,83

010

550 263,90

2. Dlhodobý hmotný majetok
r. 010 až r. 020
Pozemky
(031)
Umelecké diela a zbierky
(032)
Stavby
021 - (081 - 092AÚ)
Samostatné hnuteľné veci a súbory
hnuteľných vecí
022 - (082 +
092AÚ)
Dopravné prostriedky
023 - (083 + 092AÚ)
Pestovateľské celky trvalých porastov
025 - (085 + 092AÚ)
Základné stádo a ťažné zvieratá
026 - (086 + 092AÚ)
Drobný dlhodobý hmotný majetok
028
- (088 + 092AÚ)
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
029 - (089 +092AÚ)
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný
majetok (052 - 095AÚ)
3
.

Riadok
súvahy

Dlhodobý finančný majetok
r. 022 až r. 028
Podielové cenné papiere a podiely v
obchodných spoločnostiach v ovládanej
osobe
(061- 096 AÚ)
Podielové cenné papiere a podiely v
obchodných spoločnostiach s podstatným
vplyvom
(062 - 096 AÚ)
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
(065 - 096 AÚ)

1 830,92

550 263,90

011
012

16 047 083,54

1 884 639,89

1 882 869,84

16 048 853,59

013

5 986 439,02

1 371 366,87

118 595,26

7 239 210,63

014

84 684,02

4 814,35

9 628,70

79 869,67

9 650,41

322 105,31

2 512 378,10

74 716,73

015
016
017

331 755,72

018
019

37 440,67

2 549 654,16

020
021

3 385,78

3 385,78

3 385,78

3 385,78

022

023
024

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné
pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025

Ostatný dlhodobý finančný majetok
(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku
(043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028
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b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku podľa jednotlivých položiek tohto majetku v členení podľa položiek súvahy;
uvádza sa stav oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku na začiatku bežného účtovného obdobia, ich prírastky a úbytky počas
bežného účtovného obdobia a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,

Druh majetku
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
r. 002 + r. 009 + r. 021
1. Dlhodobý nehmotný majetok
r. 003 až r. 008
Nehmotné výsledky z vývojovej a
obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)
Softvér
013 - (073+091AÚ)
Oceniteľné práva
014 - (074 + 091AÚ)
Ostatný dlhodobý nehmotný
majetok (018+ 019)-(078 + 079 +
091 AÚ)
Obstaranie dlhodobého
nehmotného majetku
(041-093)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
nehmotný majetok (051- 095AÚ)
2. Dlhodobý hmotný majetok
r. 010 až r. 020
Pozemky
(031)
Umelecké diela a zbierky
(032)
Stavby
021 - (081 - 092AÚ)
Samostatné hnuteľné veci a
súbory hnuteľných vecí
022 - (082 + 092AÚ)
Dopravné prostriedky
023 - (083 + 092AÚ)
Pestovateľské celky trvalých
porastov 025 - (085 + 092AÚ)
Základné stádo a ťažné zvieratá
026 - (086 + 092AÚ)
Drobný dlhodobý hmotný majetok
028 - (088 + 092AÚ)
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
029 - (089 +092AÚ)
Obstaranie dlhodobého hmotného
majetku
(042 - 094)
Poskytnuté preddavky na dlhodobý
hmotný majetok (052 - 095AÚ)
3. Dlhodobý finančný majetok
r. 022 až r. 028
Podielové cenné papiere a podiely
v obchodných spoločnostiach v
ovládanej osobe
(061- 096
AÚ)
Podielové cenné papiere a podiely
v obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom
(062 - 096
AÚ)
Dlhové cenné papiere držané do
splatnosti (065 - 096 AÚ)
Pôžičky podnikom v skupine a
ostatné pôžičky (066 + 067) - 096
AÚ

Riadok
súvahy

Oprávky a
opravné
položky k 1.1.

Prírastky
oprávok a
opravných
položiek

Úbytky oprávok
a opravných
položiek

Presuny (+/-)

Oprávky a
opravné
položky
k 31. 12.

001

8 950 162,81

1 818 195,05

389 898,12

10 378 459,74

002

250 993,44

132 293

1 378

381 908,44

249 162,52

132 293

1 378

380 077,52

003
004

005
006

1 830,92

1 830,92

007
008
8 699 169,37

1 685 902,05

388 520,12

9 996 551,30

012

4 613 376,53

828 587,80

250 645,75

5 191 318,58

013

3 686 583,10

839 209,90

118 595,26

4 407 197,74

014

67 454,02

18 104,35

9 628,70

75 929,67

9 650,41

322 105,31

009
010
011

015
016
017

331 755,72

018
019
020
021

022

023

024
025
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Ostatný dlhodobý finančný majetok
026
(069 - 096 AÚ)
Obstaranie dlhodobého finančného
majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý
finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia a na konci bežného účtovného obdobia.
Riadok
súvahy

Druh majetku
A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU
1.

2.

001

14 673 006,56

14 549 212,59

r. 003 až r. 008

002

331 123,28

227 358,28

281 670,38

200 208,28

49 452,90

27 150,00

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti
012-(072+091AÚ)

003

Softvér

004

013 - (073+091AÚ)
014 - (074 + 091AÚ)

005

Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)

006

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

007

(041-093)

Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)

008

Dlhodobý hmotný majetok

r. 010 až r. 020

009

14 338 497,50

14 318 468,53

(031)

010

550 263,90

550 263,90

012

11 433 707,01

10 857 535,01

013

2 299 855,92

2 832 012,89

014

17 230,00

3 940,00

37 440,67

74 716,73

3 385,78

3 385,78

3 385,78

3 385,78

Pozemky
Umelecké diela a zbierky
Stavby

(032)

Dopravné prostriedky

011

021 - (081 - 092AÚ)

Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
092AÚ)

022 - (082 +

023 - (083 + 092AÚ)

Pestovateľské celky trvalých porastov

025 - (085 + 092AÚ)

015

Základné stádo a ťažné zvieratá

026 - (086 + 092AÚ)

016

Drobný dlhodobý hmotný majetok

028 - (088 + 092AÚ)

017

Ostatný dlhodobý hmotný majetok

029 - (089 +092AÚ)

018

Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

3.

Zostatková cena k
31.12.

r. 002 + r. 009 + r. 021

Dlhodobý nehmotný majetok

Oceniteľné práva

Zostatková cena k
1.1.

(042 - 094)

019

Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)

020

Dlhodobý finančný majetok

021

r. 022 až r. 028

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej
osobe
(061- 096 AÚ)

022

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s
podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ)

023

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

024

(065 - 096 AÚ)

Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ

025
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Ostatný dlhodobý finančný majetok

(069 - 096 AÚ)

026

Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)

027

Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)

028

(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.
Poistná suma

Názov a sídlo poisťovne

Predmet poistenia

Druh poistenia

Osobné automobily

proti havárii, živlu a krádeži

118 544

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Hnuteľný majetok
v univerzitnej knižnici

proti živlu

94 007

Union poisťovňa, a.s.

Hnuteľný majetok
v univerzitnej knižnici

proti odcudzeniu a vandalizmu

10 000

Union poisťovňa, a.s.

Stroje a zariadenia – projekt
komplexné poistenie
CEKSIM

1 208 155

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Rekonštrukcia
modernizácia priestorov

1 477 835

ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s.

proti živlu

Stroje a zariadenia – projekt
proti živlu, odcudzeniu
Výskum technologickej
a vandalizmu
základne

Union poisťovňa, a.s.

24 571

Stroje a zariadenia – projekt proti živlu
Modernizácia
infraštruktúry TnUAD
proti odcudzeniu a vandalizmu

3 117 084
ČSOB Poisťovňa, a.s.
102 000

Nábytok – projekt
Modernizácia
infraštruktúry TnUAD

proti živlu

139 515

proti odcudzeniu a vandalizmu

23 133

Stroje a zariadenia notebook, tlačiarne

proti živlu, krádež vlámaním

16 914

Hnuteľné veci

komplexné poistenie

3 256 599

ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poistenie strojov
a elektroniky práv. osôb

krádež a technické riziká

2 990 390

ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

ČSOB Poisťovňa, a.s.

(4) Údaje o štruktúre dlhodobého finančného majetku za bežné účtovné obdobie a jeho umiestnenie v členení podľa položiek súvahy a o
zmenách, ktoré sa uskutočnili v priebehu bežného účtovného obdobia v jednotlivých položkách dlhodobého finančného majetku.
Podiely na základnom imaní spoločností boli ocenené obstarávacou cenou (§25 ods. 1 písm. a) ZoÚ). TnUAD sa ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka nerozhodla oceňovať podiely na základnom imaní metódou vlastného imania (§27 ods. 9 ZoÚ).
Hodnota vlastného imania ku koncu
-Názov spoločnosti

BOST – TnU, s.r.o.

Podiel na
základnom
imaní (v %)

Podiel na
hlasovacích
právach (v
%)

50

50

Účtovná hodnota ku koncu

Bežného
účtovného
obdobia

Bezprostredne
predchádzajúceh
o účtovného
obdobia

Bežného
účtovného
obdobia

Bezprostredne
predchádzajúceh
o účtovného
obdobia

3 731,50

3 803,50

3 385,78

3 385,78

(6) Prehľad o významných položkách krátkodobého finančného majetku a o ocenení krátkodobého finančného majetku reálnou hodnotou ku
dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, pričom sa uvádza vplyv takéhoto ocenenia na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky.

Krátkodobý finančný majetok

Pokladnica

Stav na konci bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia
597,05

Stav na konci bežného účtovného
obdobia
7,15
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Ceniny

2 862,00

2 073,00

Účty v Štátnej pokladnici

4 865 543,69

4 592 386,09

Spolu

4 869 002,74

4 594 466,24

(8) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Pohľadávky na konci bežného účtovného obdobia (krátkodobé)
Druh pohľadávky
Podnikateľská činnosť
Pohľadávky z obchodného styku

Hlavná činnosť

5 290,70

9 220,82

Daňové pohľadávky
Daň z pridanej hodnoty (343)
Iné pohľadávky

11 855,09

21 075,91

5 290,70

Spolu

Daňová pohľadávka na dani z pridanej hodnoty predstavuje úhrady na daňový úrad na základe povinnosti odviesť daň z nadobudnutých
tovarov a služieb i iných členských štátov. O uvedenú sumu mal byť znížený daňový záväzok.
(10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti
Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne predchádzajúceho
účtovného obdobia

Pohľadávky do lehoty splatnosti

19 229,51

126 567,05

Pohľadávky po lehote splatnosti

7 137,10

19 024,47

26 366,61

145 591,52

Pohľadávky spolu

(11) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období.
Položky časového rozlíšenia NBO

Spôsob rozpúšťania

Program podpory pre DAWINCI

2 988

do nákladov roku 2014

Zákonné poistenie motor. vozidla

814,02

do nákladov roku 2014

Predplatné časopisov

1 168,39

do nákladov roku 2014

Spolu

4 970,41

Text

(12) Opis a výška zmien vlastných zdrojov krytia neobežného majetku a obežného majetku podľa položiek súvahy za bežné účtovné obdobie,
a to
a) opis základného imania, nadačného imania v nadáciách, výška vkladov zakladateľov alebo zriaďovateľov, prioritný majetok v neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, prevody zdrojov z fondov účtovnej jednotky a podobne; za jednotlivé položky sa
uvádza stav na začiatku bežného účtovného obdobia, jednotlivé prírastky, úbytky, presuny a zostatok na konci bežného účtovného obdobia,
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Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Imanie a fondy
Základné imanie

6 093 447,57

357 362,42

621 327,15

5 829 482,84

171 950,13

695 779,00

696 744,00

170 985,13

2 825 183,57

621 616,15

357 432,42

3 089 367,30

-2 546 341,92

2 683 100,80

144 007,06

9 454,40

6 688 246,41

4 367 312,77

z toho:
nadačné imanie v nadácii
vklady zakladateľov
prioritný majetok
Fondy tvorené podľa
osobitného predpisu
Fond reprodukcie
Oceňovacie rozdiely z
precenenia majetku a
záväzkov
Fondy zo zisku
Rezervný fond
Fondy tvorené zo zisku
Ostatné fondy
Nevysporiadaný výsledok
hospodárenia minulých
rokov
Výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie
Spolu

136 758,88

1 675 503,57

-144 007,06

9 454,40

-144 007,06

9 236 048,55

b) opis jednotlivých druhov fondov, ktoré tvorí účtovná jednotka, stav na začiatku bežného účtovného obdobia, prírastky, úbytky, presuny a
zostatok na konci bežného účtovného obdobia.
Stav na začiatku
bežného účtovného
obdobia

Prírastky
(+)

Úbytky
(-)

Presuny
(+, -)

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

Štipendijný fond
z vlastných zdrojov

80 875,65

14 723

9 380

86 218,65

91 074,47

484 181

493 965

81 290,47

0,01

163 505

160 029

3 476,01

171 950,13

662 409

663 374

170 985,13

z dotácií, z toho
Sociálne štipendiá
Motivačné štipendiá
Spolu

(13) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých účtovných obdobiach.
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Názov položky

predchádzajúce účtovné obdobie

Účtovný zisk

144 007,06

Rozdelenie účtovného zisku
Prídel do základného imania
Prídel do fondu reprodukcie
Prídel do rezervného fondu
Prídel do fondu tvoreného zo zisku
Prídel do ostatných fondov
Úhrada straty minulých období
Prevod do sociálneho fondu

144 007,06

Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov
Iné

(14) Opis a výška cudzích zdrojov, a to
a) údaje o jednotlivých druhoch rezerv, ktoré tvorí účtovná jednotka; uvádza sa stav rezerv na začiatku bežného účtovného obdobia, ich tvorba,
zníženie, použitie alebo zrušenie počas bežného účtovného obdobia a zostatok rezervy na konci bežného účtovného obdobia, pričom sa
uvedie predpokladaný rok použitia rezervy,

Druh rezervy
Rezerva na nevyčerpané
dovolenky
Rezerva na sociálne a zdravotné
poistenie
Zákonné rezervy spolu

Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Tvorba rezerv

Použitie rezerv

Zrušenie alebo
zníženie rezerv

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

157 187,83

136 946,90

157 793,33

136 341,40

49 090,42

43 694,77

49 381,32

43 403,87

206 278,25

180 641,67

207 174,65

179 745,27

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 - Ostatné záväzky a 379 - Iné záväzky; uvádza sa začiatočný stav, prírastky, úbytky a
konečný zostatok podľa jednotlivých druhov záväzkov,
Stav na začiatku
bežného
účtovného
obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného
účtovného obdobia

Iné záväzky (379)
Zrážky z miezd

4 525,44

53 476,83

54 284,07

3 718,20

Spolu

4 525,44

53 476,83

54 284,07

3 718,20

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa položiek súvahy
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1. do jedného roka vrátane,
2. od jedného roka do piatich rokov vrátane,
3. viac ako päť rokov,
Druh záväzkov

Stav na konci
bežného účtovného obdobia

bezprostredne
predchádzajúceho účtovného
obdobia

Záväzky v lehote splatnosti

655 600,64

768 327,39

Záväzky po lehote splatnosti

35 041,77

34 389,22

690 642,41

802 716,61

62 286,35

96 046,05

62 286,35

96 046,05

752 928,76

898 762,66

Záväzky do lehoty splatnosti so zostatkovou dobou splatnosti do
jedného roka
Krátkodobé záväzky spolu
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich
rokov vrátane
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako päť rokov
Dlhodobé záväzky spolu
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu

e) prehľad o záväzkoch zo sociálneho fondu; uvádza sa začiatočný stav, tvorba a čerpanie sociálneho fondu počas účtovného obdobia a
zostatok na konci účtovného obdobia,
Sociálny fond

Bezprostredne predchádzajúce
účtovné obdobia

Bežné účtovné obdobie

Stav k prvému dňu účtovného obdobia

96 046,05

78 027,73

Tvorba na ťarchu nákladov

55 900,44

52 105,23

7 720,00

8 325,00

Čerpanie

97 380,14

42 411,91

Stav k poslednému dňu účtovného obdobia

62 286,35

96 046,05

Tvorba zo splácania pôžičiek
Tvorba zo zisku

(15) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
a) zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
b) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
c) zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
d) zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
e) zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane.

Položky výnosov budúcich období
z dôvodu

Stav na konci
bezprostredne
predchádzajúceho
účtovného obdobia

Prírastky

Úbytky

Stav na konci
bežného účtovného
obdobia

bezodplatne nadobudnutého
dlhodobého majetku
dlhodobého majetku obstaraného
z dotácie

8 110 356,77

1 306 627,28

1 003 880,52

8 413 103,53
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dlhodobého majetku obstaraného z
finančného daru
dotácie zo štátneho rozpočtu alebo z
prostriedkov Európskej únie

3 788 848,02

618 453,62

3 788 848,02

618 453,62

dotácie z rozpočtu obce alebo z
rozpočtu vyššieho územného celku
grantu
podielu zaplatenej dane
dlhodobého majetku obstaraného z
podielu zaplatenej dane
Ubytovania študentov

66,00

66,00

Vložné na konferenciu

520,00

520,00

Spolu

11 899 790,79

1 925 080,90

4 793 314,54

9 031 557,15

Čl. IV
Informácie, ktoré dopĺňajú a vysvetľujú údaje vo výkaze ziskov a strát
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty tržieb podľa jednotlivých hlavných druhov výrobkov,
služieb hlavnej činnosti a podnikateľskej činnosti účtovnej jednotky.

Tržby za služby

Bežné obdobie
HČ

PČ

Spolu

Ubytovanie študentov

81 031,01

81 031,01

Ubytovanie ostatných

9 959,90

9 959,90

62 973,34

62 973,34

Poskytovanie stravovania
Edičná a knižničná činnosť

88,60

Kurzy, školenia

4 583,66

4 672,26

2 626,00

2 626,00

Prefakturácia energií a telefonických poplatkov

26 457,56

26 457,56

Tržby jedálne (občerstvenie, príspevky)

70 525,49

70 525,49

Služby poskytnuté fakultami

19 158,74

1 633,86

20 792,60

9 110,18

9 110,18

17 306,38

100,00

17 406,38

287 501,02

18 053,70

305 554,72

Publikácie
Ostatné služby
Spolu (602)

(2) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek prijatých darov, osobitných výnosov, zákonných poplatkov a iných ostatných výnosov.

Ostatné výnosy

Bežné obdobie
HČ

PČ

Spolu

Prijaté dary (649)

1 200,00

Vzdelávanie (649)

769 884,56

Školné externých študentov

576 082,00

576 082,00

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia

73 615,00

73 615,00

Poplatky za prijímacie konanie

68 900,06

68 900,06

Poplatky za rigorózne konanie

13 890,00

13 890,00

1 200,00
940,00

770 824,56
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Poplatky za ďalšie vzdelávanie

35 900,00

35 900,00

1 497,50

1 497,50

Ostatné poplatky súvisiace s poskytovaním vzdelávania
Príjem za kurz činštny
Ostatné výnosy (649)

940,00

940,00

443 418,51

96 820,00

540 238,51

275,00

9 160,00

9 435,00

Vložné na konferencie a semináre
Príjem za projekt y APVV 0108-12, APVV 0218-11
Príjem na mobility

11 230,00

11 230,00

124 990,60

124 990,60

Služby poskytnuté fakultami
Ostatné

306 922,91

Tržby z predaja majetku (651)

27 730,00

59 930,00

366 852,91

219,00

219,00

Výnosy z nájmu majetku (658)
Spolu

27 730,00

1 502 223,09

37 292,91

37 292,91

153 106,61

1 655 329,70

(3) Prehľad dotácií a grantov, ktoré účtovná jednotka prijala v priebehu bežného účtovného obdobia.

Dotácie

Bežné obdobie

Účelové dotácie

2 067 853,24

zo štátneho rozpočtu

1 456 215,00

z Európskeho fondu RR

611 638,24

Neúčelové dotácie

5 700 047,00

zo štátneho rozpočtu

5 700 047,00

z Európskeho fondu RR

0,00

Zúčtovanie kapitálových dotácií

1 003 880,52

Prev. dotácie-zost.MR

640 311,58

Spolu

9 412 092,34

(4) Opis a suma významných položiek finančných výnosov; uvádza sa aj celková suma kurzových ziskov, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových ziskov účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Finančné výnosy

Bežné obdobie
HČ

Úroky
Kurzové zisky

PČ

Spolu

92,20

24,15

116,35

601,15

30,81

631,96

693,35

54,96

748,31

Kurzové zisky k 31.12.
Spolu

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby, osobitných nákladov a iných ostatných nákladov.

Náklady
Spotreba materiálu

Bežné obdobie
HČ

PČ

Spolu

382 329,86

30 615,47

412 945,33

Ostatný materiál

32 124,01

23 764,53

55 888,54

Kancelárske potreby

32 470,11

1 504,40

33 974,51

7 008,03

4 566,97

11 575,00

Chemikálie
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Potraviny
Drobný hmotný majetok
Spotreba PHM

62 611,54

62 611,54

232 496,74

779,57

15 619,43
HČ

233 276,31
15 619,43

PČ

SPOLU

Spotreba energie, plynu, vody

401 258,51

Opravy majetku

202 227,89

5 288,77

207 516,66

Cestovné

155 608,84

9 492,17

165 101,01

17 729,66

1 934,46

19 664,12

977 935,54

29 102,63

1 007 038,17

Prenájom majetku

42 151,33

1 367,50

43 518,83

Vložné na konferencie

49 170,23

9 968,60

59 138,83

Telefonické poplatky a poštovné

25 106,01

181,73

25 287,74

Revízie zariadení

20 764,69

573,12

21 337,81

Dopravné služby

14 355,98

53,04

14 409,02

Inzercia

55 736,52

380,77

56 117,29

173 887,18

2 540,00

176 427,18

Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby

Autorské honoráre s charakterom služby
Stočné a zrážková voda

30 123,70

Výdavky na tlač a viazanie

36 335,04

Výdavky na praktickú výučbu študentov

Drobný nehmotný majetok
Ostatné služby

30 123,70
5 908,42

349 750,40

Lektorovanie
Právne služby a výdavky za znalecké posudky

401 258,51

21 230,93

42 243,46
349 750,40

2 482,00

2 482,00

3,19

21 234,12

8 740,41

8 740,41

150 583,12

5 644,26

156 227,38

Mzdové náklady

4 303 726,67

13 616,90

4 317 343,57

Náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie

1 487 307,73

4 973,84

1 492 281,57

Zákonné sociálne náklady

273 275,04

273 275,04

Tvorba sociálneho fondu

54 458,24

54 458,24

Príspevky na stravu

84 875,22

84 875,22

119 898,00

119 898,00

Náhrady pri práceneschopnosti

14 043,58

14 043,58

Ostatné dane a poplatky

11 360,21

11 360,21

Ostatné pokuty a penále

5 004,00

Odstupné

12 005,13

17 009,13

Odpis nevymožiteľných pohľadávok
Manká a škody

2 994,09

2 994,09

Iné ostatné náklady

500 672,56

Štipendiá pre doktorandov

392 746,02

392 746,02

3 460,00

3 460,00

11 329,82

11 329,82

5 459,80

5 459,80

52 738,62

52 738,62

Štipendiá pre zahraničných študentov
Výdavky na poistenie majetku
Výdavky na mobility
Vrátené finančné prostriedky na projekt

1 229,07

501 901,63
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Výdavky na projekty
Ostatné náklady

34 938,30

1 229,07

36 167,37

Odpisy majetku

1 552 310,93

8 454,03

1 560 764,96

Tvorba štipendijného fondu

662 628,00

Členské
Spolu

662 628,00

2 419,00

920 ,00

3 339,00

10 938 788,53

117 632,47

11 056 421,00

(7) Opis a suma významných položiek finančných nákladov; uvádza sa aj celková suma kurzových strát, pričom osobitne sa uvádza hodnota
kurzových strát účtovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
Bežné obdobie

Finančné náklady

HČ

Bankové poplatky

PČ
1 381,70

Úroky

Spolu
89,90

1 471,60

65,44

Kurzové straty

65,44

701,05

74,74

775,79

2 148,19

164,64

2 312,83

Kurzové straty k 31.12.
Spolu

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky a prípadné ďalšie položky.
Názov

BO

PO

Drobný hmotný a nehmotný majetok

3 002 869,86

2 833 236,66

Spolu

3 002 869,86

2 833 236,66

Čl. VI
Ďalšie informácie
(1) Opis a hodnota iných aktív, ktorými sa rozumie možný majetok, ktorý vznikol v dôsledku minulých udalostí a ktorého existencia alebo
vlastníctvo závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej
jednotky; týmito inými aktívami sú napríklad práva zo servisných zmlúv, poistných zmlúv, koncesionárskych zmlúv, licenčných zmlúv, práva z
investovania prostriedkov získaných oslobodením od dane z príjmov.
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
(2) Opis a hodnota iných pasív vyplývajúcich zo súdnych rozhodnutí, z poskytnutých záruk, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z
ručenia podľa jednotlivých druhov ručenia; takýmito inými pasívami sú:
a) možná povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti a ktorej existencia závisí od toho, či nastane alebo nenastane jedna alebo viac
neistých udalostí v budúcnosti, ktorých vznik nezávisí od účtovnej jednotky, alebo
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
b) povinnosť, ktorá vznikla ako dôsledok minulej udalosti, ale ktorá sa nevykazuje v súvahe, pretože nie je pravdepodobné, že na splnenie tejto
povinnosti bude potrebný úbytok ekonomických úžitkov, alebo výška tejto povinnosti sa nedá spoľahlivo oceniť.
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
(3) Opis významných položiek ostatných finančných povinností, ktoré sa nesledujú v účtovníctve a neuvádzajú sa v súvahe; pri každej
položke sa uvádza jej opis, výška a údaj, či sa týka spriaznených osôb, a to
a) povinnosť z devízových termínovaných obchodov a iných finančných derivátov,
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
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b) povinnosť z opčných obchodov,
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku

c) zákonná povinnosť alebo zmluvná povinnosť odobrať určité produkty alebo služby, napríklad z dodávateľských alebo odberateľských zmlúv,
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
d) povinnosť z leasingových, nájomných, servisných, poistných, koncesionárskych, licenčných zmlúv a podobných zmlúv,
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
e) iné povinnosti.
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
(4) Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej jednotky.
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
(5) Informácie o významných skutočnostiach, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej zostavenia.
- účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku
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