Výročná správa
Spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach,
neinvestičný fond za rok 2021

1. Činnosť fondu, organizačné zmeny
1.1. Činnosť fondu
Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond (ďalej
len „SAPTU, n. f.) vznikol s účinnosťou od 01.12.1997, kedy došlo k transformácii dovtedajšej
Nadácie spoločnosti absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, ktorá bola založená
18.02.1993, na neinvestičný fond. SAPTU, n. f. je vedený v registri mimovládnych neziskových
organizácii https://ives.minv.sk/rmno/, ktorý spravuje Ministerstvo vnútra SR. Podľa § 3 ods. 4
zákona č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 32 zákona č. 147/1997 Zb. o neinvestičných fondoch v znení neskorších
predpisov má SAPTU, n. f. s účinnosťou od 25.09.2019 v registri vykonaný aj zápis konečného
užívateľa výhod.
SAPTU, n. f. sa vo svojej činnosti riadi svojim Štatútom, ktorý bol v roku 2019 dodatkom č. 3
novelizovaný a vydaný ako úplné znenie. SAPTU, n. f. má na webovom sídle TUKE určenú samostatnú
časť, ktorá slúži ako webové sídlo SAPTU, n. f.:
https://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/zdru%C5%BEenia-a-zvazy/saptu/saptu
Činnosť SAPTU, n. f. bola tak ako každý rok, aj v roku 2021 vykonávaná v súlade s čl. II. jeho
štatútu, t. j. za účelom, na ktorý bol zriadený a ktorým je, cit.: „Účelom neinvestičného fondu je
podpora rozvoja vzdelávacieho procesu, podpora študijnej aktivity talentovaných študentov, podpora
vedeckého bádania v rámci Technickej univerzity, podpora kultúrnych aktivít v rámci Technickej
univerzity, podpora športu, športových klubov a športovcov v rámci Technickej univerzity, prezentácie
Technickej univerzity a modernizácia technického vybavenia pracovísk Technickej univerzity v
Košiciach“.
SAPTU, n. f. v rámci možností stanovených zákonom a jeho štatútom v roku 2021:
 prispel na činnosť kultúrnych a záujmových organizácií zamestnancov a študentov Technickej
univerzity v Košiciach (ďalej len TUKE“), organizáciu ich podujatí, prostredníctvom darov na
fakulty sa podieľal na nákladoch na ich účasti na rôznych medzinárodných a svetových
súťažiach,
 prispel na podporu a propagáciu vzdelávania svojimi príspevkami/darmi pre propagačnú
komisiu TUKE, na úhradu poplatkov za členstvo TUKE vo výskumných organizáciách,
 poskytoval dary z prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019, ktorý bol
prijatý v roku 2020 a z prijatého 2% podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020, ktorý bol
prijatý v roku 2021, ako aj zostatku z nerozdeleného zisku za rok 2020 pre fakulty a
celoškolské pracoviská, ktoré boli určené hlavne na podporu ďalšieho vzdelávania
zamestnancov a študentov TUKE, na podporu vedy a výskumu, na obstaranie zariadení a SW
súvisiacich s výučbou, propagáciu vzdelavania na TUKE, ako aj úpravu životného prostredia
fakúlt a pracovísk TUKE,
všetko formou darovacích zmlúv.
V súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
a v súlade so zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), SAPTU, n. f. od roku 2011 povinne zverejňuje
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zmluvy na www.crz.gov.sk prostredníctvom rezortu Technická univerzita v Košiciach a objednávky
a faktúry na svojom webovom sídle:
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/zdru%C5%BEenia-a-zvazy/saptu/povinnezverejnovanie-zmluv-udajov-o-objednavkach-a-fakturach
SAPTU, n. f. v roku 2021 vyhotovil 3 objednávky a uhradil 3 faktúry, ktorých zoznam je
uvedený na vyššie uvedenej elektronickej adrese. Objednávky sa týkali vedenia účtovníctva,
vypracovania štatutárneho auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a registrácie SAPTU, n. f. do
registra prijímateľov 2% zaplatenej dane z príjmov. Faktúry sa týkali úhrad za služby týkajúce sa
vypracovania účtovníctva za rok 2020, za vypracovanie štatutárneho auditu, a za registráciu fondu do
zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov na rok 2021.
V prípade zmlúv, aj tieto boli v roku 2021 zverejňované vzhľadom k tomu, že SAPTU, n. f. bol
založený povinnou osobou podľa zákona o slobode informácií. Zmluvy v roku 2021 boli zverejňované
v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a zverejňovanie zabezpečovala správkyňa
fondu. Zmluvy sú podľa usmernenia Úradu vlády SR zverejňované v rezorte: Technická univerzita
v Košiciach na www.crz.gov.sk. V roku 2021 bolo v CRZ zo strany SAPTU, n. f. zverejnených celkom 10
zmlúv.
1.2. Organizačné zmeny, registrácie
Správna rada SAPTU, n. f., ktorá má 12 členov (vrátane predsedu) pracovala počas roku 2021
v nezmenenom zložení:
Predseda:
Ing. Marcel Behún, PhD.
Členovia:
prof. Ing. Roman Cimbala, PhD.
Ing. Silvia Michalková
doc. Ing. František Jakab, PhD.
doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD.
Ing. Jozef Selín, PhD.
Ing. Mária Šafranková
prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.
prof. Ing. Michal Hatala, PhD.
prof. Ing. Ján Slota, PhD.
Ing. Lenka Vejačková
Ing. Milan Veselý, PhD., MBA
V zložení Dozornej rady SAPTU, n. f., ktorá má 3 členov (vrátane predsedu), taktiež v roku 2021
nenastali žiadne zmeny a po celý rok pracovala v zložení:
Predseda dozornej rady: Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.
Členovia dozornej rady: prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
prof. Ing. Ján Paško, CSc.

1.3. Činnosť správnej rady a dozornej rady
Správna rada SAPTU, n. f. zasadala v roku 2021 dvakrát, z toho v jednom prípade sa jednalo o
zasadnutie s hlasovaním per rollam a jedno bolo riadne zasadnutie. Zasadnutia sa uskutočnili
nasledovne:
1. riadne zasadnutie – 27.05.2021 - na ktorom bolo prijatých 9 uznesení a
2. elektronické zasadnutie s hlasovaním per rollam – 26.10.2021 – na ktorom bolo prijatých
15 uznesení.
SAPTU, n. f. prijal v roku 2021 celkom 24 uznesení.
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Z dôvodov pretrvávajúceho ohrozenia koronavírusom prevažovala aj v roku 2021 u mnohých
organizácií, teda aj na Technickej univerzite v Košiciach, práca z domu, podľa príslušných ustanovení
Zákonníka práce. Uvedená skutočnosť je podstatná z toho dôvodu, že takmer 100 % členov správnej
rady (z 12 členov je 11 zamestnancov univerzity) sú zamestnancami univerzity.
Riadne zasadnutie správnej rady, ktoré sa konalo dňa 27.05.2021 bolo možné uskutočniť až
v máji 2021, kedy boli prijaté opatrenia o uvoľňovaní opatrení prijatých Vládou SR, Úradom
verejného zdravotníctva SR a Krízovým štábom TUKE. Zasadnutie sa konalo za dodržania všetkých
hygienických a protiepidemiologických opatrení (rúška, dezinfekcia, rozostupy pri sedení).
Na tomto zasadnutí správnej rady boli schválené Výročná správa o činnosti SAPTU, n. f. za rok
2020, ročná účtovná závierka za rok 2020, preúčtovanie zisku 2020 na nerozdelený zisk minulých
období, bola podaná informácia o použití prijatých 2% z dane z príjmov za rok 2017, ktoré boli prijaté
v roku 2018 a vyčerpané k 31.12.2019, informácia o použití prijatých 2% z dane z príjmov za rok 2018,
ktoré boli prijaté v roku 2019 a vyčerpané v roku 2020, ako aj informáciu o použití prijatých 2%
z dane z príjmov za rok 2019, ktoré boli prijaté v roku 2020 so stavom čerpania k 27.05.2021. SAPTU,
n. f. získal ako 2% podiel dane z príjmov za rok 2019 v roku 2020 sumu vo výške 28 545,14 € ( v roku
2019 to bolo 47 798,42 €) a osobitný dar pre EkF vo výške 3 850,00 €.
Finančné prostriedky získané z 2% dane za rok 2019, ktoré boli poukázané v roku 2020, bolo
potrebné použiť do 31.12.2021 a následne zverejniť v Obchodnom vestníku najneskôr do 31.05.2022.
Aj v tomto prípade je veľká časť podielu bola adresne určená v dôsledku správnych manažérskych
aktivít fakúlt TUKE. Príjem SAPTU, n. f. z 2% zaplatenej dane z príjmu za rok 2019 (28 545,14 €) bol
podstatne nižší ako v predchádzajúcom období (47 798,42 €), čo bolo zapríčinené odkladom
podávania daňových priznaní za rok 2019 v roku 2020 až na október 2020.
Ku dňu konania zasadnutia (27.05.2021) bolo z poukázanej sumy (28 545,14 €) vyčerpaných
12 996,43 €, teda ostalo dočerpať 15 548,71 € a zisk z roku 2020 vo výške 2 118,31 €. Aj keď
vzhľadom na to, že SAPTU, n. f. má k dispozícii finančné prostriedky na účte a má povinnosť tieto
prostriedky čerpať do 31.12.2021, nebolo to v tomto období možné, nakoľko príjem SAPTU, n. f.
v roku 2021 (v čase konania zasadnutia 5 992,45 €), by účtovne nepokryl výdavky, ak by bol rozdelený
zvyšný 2% podiel vo výške 15 548,71 € a zisk z 2020. Situácia bola zapríčinená posunom podávania
daňových priznaní a možnosti poukázania 2% z dane z príjmov za rok 2019 v súvislosti s
„koronakrízou“ na základe zák. č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších
predpisov. Vzhľadom na uvedené správna rada uznesením č. 8/2021 rozhodla, že v súčasnom období
nie je možné dočerpať zvyšné finančné prostriedky a presunula ich rozdelenie na jesenné zasadnutie.
Na tomto prvom zasadnutí prebehla aj kontrola uznesení prijatých v roku 2020 a ku všetkým
prerokovaným a schváleným bodom bolo prijatých celkom 9 uznesení.
Údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb za rok 2018 prijatého v roku 2019 a ktoré boli použité do 31.12.2020 (povinnosť zverejniť do
31.05.2021), predstavovali sumu vo výške 47 798,42 €, boli dňa 19.02.2021 zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 34/2021.
Údaje o špecifikácii použitia podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických
osôb za rok 2019 prijatého v roku 2020 a ktoré boli použité do 31.12.2021 (povinnosť zverejniť do
31.05.2022), predstavovali sumu vo výške 28 545,14 €, boli dňa 31.01.2022 zverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 20/2022.
Okrem toho sú tieto údaje zverejnené aj na webovom sídle SAPTU, n. f.:
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/university/zdru%C5%BEenia-a-zvazy/saptu/zverejneniespecifikacie-pouzitia-prijateho-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickych-a-pravnickychosob/zverejnenie-specifikacie-pouzitia-prijateho-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickych-apravnickych-osob
Podľa § 23 zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve sa účtovné závierky a výročné správy ukladajú
do Registra účtovných závierok, ktorý je informačným systémom verejnej správy a ktorého správcom
je Ministerstvo financií SR (MF SR). Podľa § 24 ods. 3 zákona o neinvestičních fondoch - fond uloží

3

účtovnú závierku overenú štatutárnym audítorom vo verejnej časti registra účtovných závierok
najneskôr do 15. júla.
V náväznosti na uvedené skutočnosti SAPTU, n. f. v roku 2021:
a) dňa 29.03.2021 elektronicky podal daňové priznanie za rok 2020,
b) dňa 04.06.2021 bola elektronicky podaná/uložená účtovná závierka SAPTU n. f. za rok 2020
spolu s výsledkami štatutárneho auditu (lehota na uloženie do registra na portál Finančnej
správy je do 15.07. kalendárneho roka).
c) dňa 04.06.2021 bola elektronicky podaná/uložená Výročná správa o činnosti SAPTU, n. f. za
rok 2020 v Registri účtovných závierok vedenom MF SR (zákonný termín do 15.07.
kalendárneho roka).
Vzhľadom k tomu, že výročné správy a štatutárne audity sa podávajú len v elektronickej
podobe cestou portálu MF SR, SAPTU, n. f. prostredníctvom správkyne fondu realizuje tieto
zverejnenia uvedenou formou.
Druhé zasadnute správnej rady sa z dôvodu opäť sa zhoršujúcej epidemiologickej situácie
konalo elektronicky a bolo spojené s hlasovaním per rollam. Uskutočnilo sa v období od 20. až
26.10.2021. Na tomto zasadnutí okrem kontroly plnenia uznesení za rok 2021 bola prerokovaná
informácia o použití finančných získaných ako 2% podiel zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 prijatý
v roku 2020. Ku dňu konania zasadnutia bolo z poukázanej sumy (28 545,14 €) vyčerpaných
12 996,43 €, teda ostalo dočerpať 15 548,71 € a zisk z roku 2020 vo výške 2 118,31 €.
Na zasadnutí SR SAPTU, n. f. bola podaná informácia o získaní 2% podielu dane z príjmov za
rok 2020, ktorá bola prijímaná v roku 2021, kde ku dňu konania zasadnutia SAPTU, n. f. prijal od
jednotlivých darcov 30 489,11 € a v decembri opäť osobitný dar pre EkF vo výške 3 850,00 €. Celková
výška finančných prostriedkov získaných z 2% dane z príjmov za rok 2020 prijatých v roku 2021
k 31.12.2021 dosiahla sumu 30 601,34 €.
Ušetrené finančné prostriedky (15 548,71 €), časť získaných finančných prostriedkov v roku
2021 (12 581,69 €), ako aj zisk z 2020 (2 118,31 €), boli na tomto zasadnutí SR SAPTU, n. f.
uzneseniami č. 12 až 22/2021 rozdelené. Finančné prostriedky z 2% daní za rok 2019 a 2% daní za rok
2020 boli formou daru poskytnuté napr. FEI (1 300 € na zlepšenie technického stavu a vybavenia
učební), FU (550 € podpora vzdelávania, zlepšenie životného prostredia), SjF (13 500 € podpora
vzdelávania, vedy a výskumu), FMMR (1 200 € podpora vzdelávania, úprava životného prostredia),
ŠDaJ (2 500 € rekonštrukcia priestorov pre ubytovanie študentov), KTV (1 000 € budovanie
laboratória), Rektorát (8 000 € podpora TUKE a osláv jej 70. výročia, propagácia vzdelávania).
Účelovo určený finančný dar pre EkF bol poskytnutý na účet SAPTU, n. f. v decembri 2021 a
jeho poskytnutie pre EkF bolo realizované taktiež ešte v roku 2021.
SAPTU, n. f. splnil zákonom stanovené podmienky a dňa 18.10.2021 bol registrovaný
v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb pod spisovou značkou Nz 33112/2021,
NCRpo 1848/2021, NCRIs 33926/2021 ako oprávnená osoba na príjem 2% zaplatenej dane z príjmov
za rok 2021.
Na webovom sídle SAPTU, n. f. sú zverejnené informácie a formuláre na poukázanie 2 % dane
z príjmov za rok 2021 určené jednak zamestnancom TUKE, ako aj ďalším fyzickým a právnickým
osobám, ktoré sa rozhodnú podporiť naše aktivity.

2. Hospodárenie fondu
2.1. Vyhodnotenie základných údajov ročnej účtovnej závierky, výrok štatutárneho audítora,
prehľad darov, príspevkov a iných príjmov (výnosy), prehľad výdavkov (nákladov)
SAPTU, n. f. vedie podvojné účtovníctvo, ročnú účtovnú závierku vzhľadom na plnenie
zákonných povinností má overovanú štatutárnym audítorom.
Štatutárny audit ročnej účtovierky za rok 2021 bol vypracovaný Ing. Oľgou Dienešovou,
audítorkou, licencia SKAU č. 159, dňa 04.04.2022. Na základe Správy štatutárneho audítora
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z overenia ročnej účtovnej závierky vyhotovenej ku 31.12.2021, cit: „Uskutočnila som audit účtovnej
závierky neinvestičného fondu SAPTU, ktorá obsahuje súvahu ku 31.decembru 2021, výkaz ziskov
a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných
účtovných zásad a účtovných metód. Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje
pravdivý a verný obraz finančnej situácie neinvestičného fondu SAPTU ku 31. decembru 2021 a jej
hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov.“
SAPTU, n. f. využíva zásadne bezhotovostný platobný styku prostredníctvom svojich 2
bežných účtov, ktoré sú vedené v SLSP, a.s.:
a) účet č. 0442528400/0900
b) účet č. 5035564984/0900, ktorý je výhradným (osobitným) účtom 2% prijatej dane.
Ročná účtovná závierka, súvaha a výkaz ziskov a strát sú vykonané spolu za obidva účty.
Údaje z účtovnej závierky sú v € a sú nasledovné:
Výnosy v r. 2021:

34 451,34 € z toho:
30 601,34 € - 2% podiel zo zaplatenej dane za rok 2020 od
fyzických a právnických osôb
3 850,00 € - dar od Deutsche Telekom Services Europe
Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave

Náklady v r. 2021:

33 175,50 € z toho:
31 910,40 € - dary
1 135,40 € - ostatné služby
3,50 € - ostatné poplatky
126,20 € - ostatné náklady

Hospodársky výsledok (zisk) SAPTU, n. f. k 31.12.2021: 1 275,84 €
K číselným vyjadreniam z účtovnej závierky uvádzame konkrétne údaje:
Výnosy – výnosy SAPTU, n. f. vo výške 34 451,34 € v roku 2021 predstavujú 2 položky:
a) 30 601,34 € - 2% podiel zo zaplatenej dane za rok 2020 od fyzických a právnických osôb
b)
3 850,00 € - dar od Deutsche Telekom Services Europe Slovakia s.r.o. so sídlom v Bratislave
účelovo určený pre Ekonomickú fakultu TUKE na nákup licencií SW.
Náklady - náklady SAPTU, n. f. vo výške 33 175,50 € v roku 2021 predstavujú hlavne:
a) Dary vo výške 31 910,40 € boli určené predovšetkým pre jednotlivé organizačné zložky TUKE
napr. SjF cca 13 500 €, FEI cca 1 300 €, FU 500 €, FMMR 1 270 €, KTV 800 €, FBERG 2 200 €, ŠDaJ
2 500 €, EkF 3 850 € , Kancelária rektora 8 000 €.
Celková výška poskytnutých darov bola vo výške 34 028,71 €, nakoľko časť daru pre FBERG vo
výške 2 118,31 € bola poskytnutá zo zisku 2020.
b) Ostatné služby vo výške 1 135,40 € v sebe zahŕňajú náklady na registráciu pre príjem 2% z dane
z príjmov za rok 2021 (70 €), náklady na vedenie účtovníctva za rok 2020 vo výške 518,40 €,
náklady za vypracovanie štatutárneho auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2020 vo výške
540,00 €, a poplatok SLSP za vydanie potvrdenia o vedení účtu (7,00 € v hotovosti z pokladne).
c) Ostatné poplatky tvorí poplatok vo výške 3,50 € - správny poplatok za zverejnenie špecifikácie 2
% podielu v Obchodnom vestníku.
d) Ostatné náklady vo výške 126,20 € tvoria poplatky za prevody v banke.

2.2. Stav majetku a záväzkov k 31.12.2021
SAPTU, n.f. nevlastní dlhodobý ani krátkodobý hmotný a nehmotný majetok, nevlastní žiadne
nehnuteľnosti. Majetok fondu pozostáva len z peňažných prostriedkov v pokladni a na bežných
účtoch v SLSP, a.s.
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Majetok SAPTU, n.f.:
a) Stav na bežných účtoch k 01.01.2021
0442528400/0900 756,11 €
5035564984/0900 - 16 162,05 €
Spolu na účtoch k 01.01.2021 – 16 918, 16 €
b) Stav na bežných účtoch k 31.12.2021
0442528400/0900 689,51 €
5035564984/0900 - 15 393,18 €
Spolu na účtoch k 31.12.2021 – 16 082,69 €
c)

Pokladňa k 01.01.2021 - 34,09 €
Pokladňa k 31.12.2021 - 27,09 €
V hotovosti (z pokladne) bol uhradený poplatok za potvrdenie o vedení účtu v SLSP, a. s. vo výške

7 €.
d)

Spolu finančný majetok (na účtoch a pokladňa) k 31.12.2021 – 16 109,78 €

Záväzky SAPTU, n.f.:
SAPTU, n.f. nemá žiadne záväzky.
Náklady budúcich období:
Nie sú účtované žiadne náklady budúcich období.

2.3. Výdavky fondu
Podľa Štatútu SAPTU, n.f. suma výdavkov (nákladov) fondu nesmie presiahnúť 15%
celkových výdavkov fondu za účtovné obdobie. Vlastné výdavky fondu predstavovali (zaokrúhlene):
518 € - účtovníctvo fondu,
540 € - štatutárny audit,
70 € - registrácia na Notárskom úrade (prijímateľ 2% zo zaplatenej dane z príjmu),
11 € - potvrdenie o účte, poplatok za zverejnenie špecifikácie v Obchodnom vestníku.
Spolu výdavky (náklady) fondu: 1 139 €, čo predstavuje 3,4 % z celkových nákladov fondu
(33 175,50 €).
Táto Výročná správa o činnosti SAPTU, n. f. za rok 2021 bola schválená na zasadnutí Správnej
rady SAPTU, n. f. dňa 10.05.2022 číslo uznesenia 4/2022. Ročná účtovná závierka SAPTU, n. f.
spracovaná k 31.12.2021, overená štatutárnym audítorom dňa 04.04.2022 bola schválená Správnou
radou SAPTU, n. f. dňa 10.05.2022, číslo uznesenia 2/2022.
Účtovná závierka spolu so štatutárnym auditom a výročná správa budú zverejnené
v Centrálnom registri účtovných závierok v súlade s platnými právnymi predpismi.

Košice 10.05.2022

Ing. Marcel Behún, PhD.
predseda správnej rady
Vypracovala: JUDr. Jarmila Ferenčíková
správkyňa fondu
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