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Poznámky  
k 31.12.2017 

  

Čl. I 
Všeobecné údaje 

 
(1) Názov účtovnej jednotky:              Trnavská univerzita v Trnave 

                                                              verejná vysoká škola  
 Sídlo univerzity:                                Hornopotočná 23,     

                                                                         918 43  Trnava 
 
 Dátum zriadenia:                        1. júla 1992 
 
       
           (2)  Informácie o členoch štatutárnych orgánov, dozorných orgánov a iných 
orgánov univerzity.  
 
Štatutárny orgán – prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor TU  
 
Poradné orgány:  
 
▪ Grémium rektora TU  

 
                   prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor TU 

doc. Ing. Viera Peterková, PhD. – prorektorka 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – prorektor TU 
doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. – prorektor TU 
doc. ThDr. PaedDr Šimon Marinčák, PhD. – prorektor TU 

                   Ing. Milan Hornáček,  kvestor TU 
                   PhDr. Adriana Krupová, koordinátorka pre kvalitu TU 
 
                   Kolégium rektora TU  
                   prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., rektor TU 

doc. Ing. Viera Peterková, PhD. – prorektorka 
prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. – prorektor TU 
doc. PhDr. Marek Majdan, PhD. – prorektor TU 
doc. ThDr. PaedDr Šimon Marinčák, PhD. – prorektor TU 

                   prof.PhDr. Milan Katuninec, PhD. dekan FF 
                   prof. PaedDr. René Bílik, CSc., dekan PdF  
                   prof.MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.,  dekan FZaSP 
                   doc.ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th.,  
                   doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská PhD, dekanka PF 
                   Ing. Milan Hornáček, kvestor TU 
                   Ing. Ľubomíra Martišovičová, hlavný kontrolór TU 
                     PhDr. Adriana Krupová, koordinátorka pre kvalitu TU 
         Mgr. Katarína Karabová, PhD., predsedníčka AS TU  
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▪ Správna rada TU  

       Ing. Štefan Schmidt, predseda 
      JUDr. Timotej Minarovič, podpredseda 
      Ing. Tibor Mikuš 
      Ing. Štefan Bošnák 
      JUDr. Pavol Laczo 
      RNDr. Peter Horváth 
      Ing. Viliam Kupec, PhD. 
      JUDr. Peter Bročka 
      Ing. Valér Demjan, PhD. 
      PhDr. František Halmeš 
      Ing. Bohuslav Koči 
      JUDr. Martina Mrázová 
      PhDr. Adriana Krupová, tajomníčka 

       prof. Mgr. Mgr. Andrej Démuth, PhD. 
 

          (3) Univerzita bola zriadená zákonom SNR z 25.marca 1992. Podľa zákona  
o vysokých   školách č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) univerzita vykonáva aj zdaňovanú činnosť v rozsahu stanovenom     
v uvedenom  zákone, a to najmä v oblasti prenájmu nebytových priestorov, ubytovania 
iných osôb ako študentov, organizovania konferencií, kurzov a iného vzdelávania nad 
rámec zákona, zabezpečovania akcií študentskou jedálňou pre cudzie subjekty 
a iných podnikateľských aktivít. 

  
(4)  Priemerný prepočítaný počet zamestnancov (z toho vedúcich  zamestnan- 

cov a dobrovoľníkov):  
Prehľad o počte zamestnancov a dobrovoľníkov 

 rok 2017 rok 2016 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 507 522 

z toho počet vedúcich zamestnancov 91 89 

Počet dobrovoľníkov vyslaných univerzitou 0 0 

Počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali dobrovoľnícku 
činnosť pre univerzitu počas účtovného obdobia 

0 0 

 
 
            (5)  V zriaďovateľskej pôsobnosti univerzity nie sú žiadne organizácie.  
 
            (6)  Údaje podľa čl.  III a IV sa uvádzajú v textovej aj  tabuľkovej podobe 
 

Čl. II. 
Informácie o ú čtovných zásadách a ú čtovných metódach 

 
(1)  Univerzita sa riadi postupmi účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, 
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania vydanými Opatrením  MF 
SR č. 24342/2007-74 v znení neskorších predpisov. Univerzita používa ekonomicko-  
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informačný systém SOFIA. Univerzita bude aj v roku 2018 nepretržite pokračovať vo 
svojej činnosti. 

 
 (2) V priebehu roku 2017 nedošlo k zmene účtovných zásad ani účtovných 

metód, ktoré by mali vplyv na finančnú hodnotu majetku, záväzkov, základného 
imania a výsledku hospodárenia univerzity. 

 
 (3) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku: 

a)  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou  
     a iným nákladmi súvisiacimi  s obstaraním majetku, 
b)  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou  univerzita neeviduje, 
c)  dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom univerzita neeviduje, 
d)  dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou je oceňovaný obstarávacou cenou  
     a iným nákladmi súvisiacimi  s obstaraním majetku, 
e)  dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou  univerzita neeviduje, 
f )  dlhodobý hmotný majetok obstaraný darovaním univerzita oceňuje cenou, ktorú 
     určí darca majetku alebo kvalifikovaným odhadom, 
g)  dlhodobý finančný majetok univerzita neeviduje, 
h)  zásoby obstarané kúpou sú oceňované obstarávacou cenou a inými nákladmi  
     súvisiacimi s obstaraním zásob, 
i)   zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sú oceňované podľa schválenej cenovej 

kalkulácie, 
j)   zásoby obstarané iným spôsobom univerzita neeviduje, 
k)  pohľadávky sú oceňované nominálnou hodnotou príslušnej zložky majetku, 
l) krátkodobý finančný majetok je oceňovaný nominálnou hodnotou v EUR alebo 

nominálnou hodnotou v cudzej mene prepočítanou platným menovým kurzom na 
EUR, 

m) časové rozlíšenie na strane aktív je oceňované kvalifikovaným odhadom na 
     základe inventarizácie výnosov a nákladov patriacich do  bežného účtovného   
     obdobia, 
n) záväzky vrátane rezerv sú oceňované nominálnou hodnotou príslušnej zložky 

majetku, 
o)  časové rozlíšenie na strane pasív je oceňované kvalifikovaným odhadom na 
     základe inventarizácie výnosov a nákladov patriacich do v bežného účtovného  
     obdobia, 
p)  deriváty univerzita neeviduje, 
r)   majetok a záväzky zabezpečené derivátmi univerzita neeviduje. 
 
          (4)  Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku z hľadiska doby 

upotrebiteľnosti v rokoch sa počítajú zo vstupnej ceny a životnosti majetku 
v rokoch uvádzanej výrobcom alebo znalcom, vyjadrenej percentom ročného 
účtovného odpisu. 

          Percento ročného účtovného odpisu = 100: životnosť majetku v rokoch. 
 
         Ak nie je uvedená životnosť majetku v rokoch výrobcom alebo znalcom, potom 

sa účtovné odpisy dlhodobého majetku počítajú zo vstupnej ceny a životnosti 
majetku v rokoch určenej na základe zaradenia dlhodobého majetku podľa 
Klasifikácie produkcie do odpisových skupín podľa nasledujúceho prehľadu: 
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Odpisový plán pre jednotlivé druhy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého 
nehmotného majetku. 

 
Druh dlhodobého majetku Doba odpisovania Sadzby odpisov Odpisová metóda 

Dlhodobý nehmotný majetok 
a samostatne hnuteľné veci (podľa 
špecializácie) 

4 roky 25,0 % Lineárne 

Samostatne hnuteľné veci (podľa 
špecifikácie) 

8 rokov 12,5 % Lineárne 

Samostatne hnuteľné veci (podľa 
špecifikácie) 

12 rokov 6,7 % Lineárne 

Budovy 40 rokov 2,5 % Lineárne 

 
Dlhodobý  majetok sa  odpisuje mesačne a začína sa odpisovať  

v nasledujúcom mesiaci po zaradení majetku do užívania 
 

Ćl. III.  
 Informácie, ktoré dop ĺňajú a vysvet ľujú údaje v súvahe 

 
(1) Údaje o dlhodobom  majetku za bežné obdobie, a to: 

a) prehľad o dlhodobom majetku, 
b) prehľad oprávok a opravných položiek k dlhodobému majetku, 
c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku 
 
 Podrobný prehľad o dlhodobom majetku, oprávkach, opravných položkách 
a zostatkovej hodnote je v tabuľke č. 1 a 2 v prílohe 
 

            (2)  Dlhodobý majetok, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobý majetok, 
pri ktorom má univerzita obmedzené právo s ním nakladať univerzita neeviduje. 

 
            (3) Dlhodobý hmotný majetok má univerzita poistený v poisťovni Allianz – 

Slovenská poisťovňa a.s. a ročné poistné na majetok predstavuje čiastku 17 521,- 
Eur.  

   
    Poistná suma na majetok celkom je dojednaná na čiastku     41 151 166 EUR, 

1. z toho na nehnuteľný majetok                                  32 482 092 EUR,    
2. hnuteľný majetok                                                        8 654 574 EUR 
3. peniaze v trezore                                                               2 500 EUR, 
4. sklo v ŠD                                                                           2 000 EUR,     
5. stavebné súčasti ako: kameové systémy, 
               vonkajšie  osvetlenie, park. rampy  a pod.                      10 000 EUR. 
 
     Poistenie majetku je dojednané na tieto poistné udalosti: požiar, úder blesku, 
výbuch, pád lietadla, víchrica, krupobitie, povodeň, zemetrasenie, ťarcha snehu, 
pád predmetov, voda z vodovodného zariadenia, náraz vozidla, krádež 
a vandalizmus po vlámaní.  
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            (4) Dlhodobý finančný majetok univerzita neeviduje.  
 
            (5) Opravné položky a rezervy k dlhodobému majetku univerzita neuplatňuje.  
 

          (6) Významné položky krátkodobého finančného majetku: 
 
Tabuľka k čl. III ods. 6 o položkách krátkodobého finančného majetku 
 
 

Krátkodobý finan čný majetok Stav na konci bežného 
roku 

Stav na konci 
minulého roku 

Pokladnice 0 0 
Ceniny 7 025 3 857 
Bežné bankové účty 8 880 182 8 971 848 
Bankové účty s dobou viazanosti nad 
1 rok 

0 0 

Peniaze na ceste 0 0 

Spolu 
8 887 207 8 975 705 

 
           (7) Opravné položky k zásobám univerzita  neeviduje. 
     
           (8) Významné pohľadávky univerzita neeviduje. 
        
           (9) Opravné položky k pohľadávkam univerzita neeviduje. 
 
           (10) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti v EUR: 
 
Tabuľka k čl. III ods. (10) o pohľadávkach do lehoty a po lehote splatnosti 

 Stav na konci 
roku 2017 roku 2016 

Odberatelia do lehoty splatnosti 17 685 21 225 
Odberatelia po lehote splatnosti 5 065 602 
Školné po lehote splatnosti 29 005 19 221 
Pohľadávky voči zamestnancom 2 484 2 410 
Poskytnuté preddavky na tovar  2 233 1 133 
Daňová pohľadávka  0 0 
Ostatné pohľadávky   0 879 
Pohľadávky spolu 56 472  45 470 

 
    Za podnikateľskú činnosť evidujeme jednu významnú pohľadávku voči odberateľovi, 

a to po lehote splatnosti vo výške 4 734 Eur. Ostatné pohľadávky sú do lehoty 
splatnosti. 

 
         (11) Významné položky časového rozlíšenia nákladov a príjmov budúcich 

období: 
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 Stav na konci 
roku 2017 roku 2016 

Náklady BO krátkodobé, z toho: 78 627 78 497 
- predplatné časopisov 30 986 52 356 
- poistenie majetku a automobilov 8 639 6 770 
- ostatné 39 002 19 371 
Príjmy BO krátkodobé 44 0 

 
         (12) Prehľad vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného majetku: 
 
 Tabuľka k čl. III ods. 12 o zmenách vlastných zdrojov krytia neobežného a obežného 

majetku 
 Stav k 

 1.1.2017 
Prírastky 
(+) 

Úbytky  
(-) 

Presuny 
(+-) 

Stav k 
 31.12.2017 

Imanie a fondy  
Základné imanie 6 262 657 293 293 247 502  6 308 448 
Fond darov 44 392 13 871 20 541  37 722 
Štipendijný fond 525 618 602 489 653 104  475 003 
Fond reprodukcie 401 877 838 422 1 193 294  47 005 
Ostatné zmeny      
  
Rezervný fond 1 751 050 405 699 26 284   2 130 465 
Ostatné fondy      
Nevysporiadaný výsledok 
hospodárenia minulých rokov 

2 172 338  1 011 040  1 161 298 

Výsledok hospodárenia za účtovné 
obdobie 948 538 263 701 948 538  263 701 

Spolu 12 106 470 2 417 475 4 100 303 0 10 423 642 

 
         (13) Rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty vykázanej 

v roku 2016 
Tabulka k č. III ods. 13 o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty  

Názov položky  Rok 2016 
Účtovný zisk  948 538 
Rozdelenie účtovného zisku 
Prídel do rezervného fondu 379 415 
Prídel do ostatných fondov – fond reprodukcie 590 919 
Úhrada straty minulých období  
Prevod do nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov -21 796 
Účtovná strata   
Vysporiadanie účtovnej straty 
Z rezervného fondu   
Do nerozdeleného zisku minulých rokov  

 
         (14) Opis a výška cudzích zdrojov:    
         Cudzie zdroje boli vo výške 1 510 055 eur tvorili ich záväzky, ktoré sú vyznačené 

v nasledujúcich tabuľkách:  
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a) Tvorba a použitie rezerv.  

Druh rezervy Stav na 
začiatku  
roku  

Tvorba 
rezerv 

Použitie 
rezerv 

Stav na 
konci roku 

Rozdiel 

Zostatky dovoleniek 231 932 265 360 231 932 265 360 +33 428 
Odvody k zost. dovoleniek 73 653 85 181 73 653 85 181 +11 528 
Ostatné zákonné rezervy 0 0 0 0  
Zákonné rezervy spolu  305 585 350 541 305 585 350 541 +44 956 
Ostatné rezervy 4 500 0 4 500 0 -4 500 
Rezervy spolu  310 085 350 541 310 085 350 541 +40 456 

 
          Všetka tvorba rezerv je s predpokladanou dobou použitia v roku 2018. Zvýšenie  

stavu rezerv  v roku 2017 oproti predchádzajúcemu roku bolo vyššie, z dôvodu 
zvýšenia zostatku dní nevyčerpanej dovolenky o 243 dní oproti roku 2016. 
 

b) údaje o významných položkách na účtoch 325 – Ostatné záväzky a 379 – Iné  
    záväzky, 
 

Druh záväzku Stav na 
začiatku  
roku  

Zvýšenie 
záväzku 

Zníženie 
záväzku  

Stav na 
konci 
roku  

Rozdiel 

325102-ostatné záväzky 20 13 395 13 415 0 -20 
379012-záväzky z miezd  3 744 3 921 3 744 3 921 +177 
379811 zostatky na 
kartách ŠJ 

13 356 117 398 115 663 15 091 +1 735 

379109 - zábezpeka v ŠD 29 000 34 622 34 122 29 500 +500 

   
  Na účtoch 325 a 379 sme nezaznamenali výraznejšie zostatky. Na účte 379 102 

evidujeme  návratnú kauciu študentov pri ubytovaní v študentskom domove.  
 
 c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti: 
 
     Záväzky po lehote splatnosti voči dodávateľom tovarov a služieb s niekoľkodenným 

meškaním doby splatnosti vznikli  z dôvodu celouniverzitnej dovolenky, kde pre 
neprítomnosť v práci neboli načas  skontrolované dodávateľské  faktúry v súvislosti 
so základnou finančnou kontrolou platieb. 

 
d) prehľad o výške záväzkov podľa zostatkovej doby splatnosti v členení podľa 

položiek súvahy: 
 
Tabuľka k č. III ods. 14, bod c) a d) o záväzkoch do lehoty a po lehote splatnosti 

 Druh záväzku Stav na konci 
roku 2017 roku 2016 

Záväzky po lehote splatnosti 12 572 7 967 
Záväzky do lehoty splatnosti s dobou splatnosti do 1 roka 1 102 851 1 069 452 
Krátkodobé záväzky spolu 1 115 423 1 077 419 
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1-5 rokov  44 090 22 276 
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Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti viac ako 5 rokov 0 0 
Dlhodobé záväzky spolu 44 090 22 276 
Krátkodobé a dlhodobé záväzky spolu 1 159 513 1 099 695 

 
e) prehľad o vývoji  sociálneho fondu: 
 

Sociálny fond Rok 2017 Rok 2016 
Stav k prvému dňu účtovného obdobia 22 276 18 203 
Tvorba na ťarchu nákladov 100 935 104 510 
Tvorba zo zisku 0 0 
Čerpanie 79 121 100 437 
Stav k poslednému dňu účtovného obdobia 44 090 22 276 

 
f) bankové úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci univerzita neeviduje, 
 
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia  výdavkov budúcich období, 
 
         Významnejšie výdavky  budúcich období univerzita neeviduje.  Najvyššiu 

položku tvorí časové rozlíšenie zmlúv o dielo a údržba softwaru. Celková  čiastka 
výdavkov budúcich období je  777,- EUR. 

 
             (15) Prehľad o významných položkách výnosov  budúcich období: 
 

položky výnosov budúcich 
období z dôvodu 

Stav na 
začiatku  roku 

Prírastky Úbytky Stav na 
konci roku  

bezodplatne nadobudnutého 
dlhodobého majetku 

0   0 

dlhodobého majetku obstaraného z 
dotácie 

17 908 104 5 761 678 4 770 696 18 899 086 

dlhodobého majetku obstaraného 
z finančného daru 

    

zostatku dotácie zo štátneho rozpočtu 
alebo z prostriedkov EÚ 

78 415 206 880 78 415 206 880 

zostatku dotácie z rozpočtu obce alebo 
vyššieho územného celku 

    

zostatku zahraničných projektov 261 610 407 891 384 490 285 011 

zostatku podielu zaplatenej dane     

dlhodobého majetku obstaraného 
z podielu zaplatenej dane 

    

 školné 544 555 683 002 796 730 430 827 
 ostatné výnosy BO 21 720 9 431 21 720 9 431 

 

       (16) Majetok prenajatý formou finančného prenájmu univerzita neeviduje .         
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Čl. IV. 
Informácie, ktoré dopl ňujú a vysvet ľujú údaje vo výkaze ziskov a strát 

 
(1) Prehľad tržieb za vlastné výkony a tovar: 
V rámci nezdaňovanej činnosti sú to tržby  z poskytovania obedov a   

zamestnancom aj študentom a z ubytovania študentov v ŠDPP. 
V rámci zdaňovanej činnosti  sú to predovšetkým tržby za  predaj vzdelávacej 

literatúry  a učebníc pre  odbornú verejnosť. Ďalej tržby z organizovania kurzov 
a konferencií, výnosy študentskej jedálne za poskytovanie služieb pre cudzie 
subjekty a tiež tržby z ubytovania cudzích osôb, nájomne nebytových priestorov  
a pod. 

 
Tabuľka k článku č. IV, ods.1 –  členenie výnosov na účtoch 602 a 604 
 
účty 602 a 604 Hlavná činnos ť Zdaň. činnos ť 
Výnosy za vlastné výkony a tovar  spolu 361 393  137 831 
Predaj publikácií a propagačných predmetov 0 6 671 
Príjem za vložné na konferencie 0 5 671 
Príjem za organizovanie kurzov a ostatné služby 18 511  15 564 
Predaj tovaru v bufetoch študentskej jedálne 0 32 732 
Ubytovacie služby v rámci nezdaňovanej činnosti 215 984 0 
Ubytovacie služby v rámci zdaňovanej činnosti 0 45 888 
Strav. služby št. jedálne v rámci nezdaň. činnosti 126 898 0 
Stravovacie služby v rámci zdaňovanej činnosti 0 10 055 
Archeologický výskum na filozofickej fakulte 0 21 250 
 
(2) Významnú položku v rámci zákonných poplatkov  tvoria prijaté poplatky od 
študentov z  prijímacieho konania,  poplatky za externé štúdium, školné za 
prekročenie štandardnej dĺžky štúdia  a pod.  
    V roku 2017 prijala univerzita finančné dary vo výške 13 871,- EUR. Čerpanie 
týchto darov ovplyvňuje výnosy až do výšky čerpaných nákladov. V roku 2017 bolo 
čerpanie prostriedkov z darov vo výške 20 542,- EUR.  Zostatok prostriedkov na 
fonde darov ku koncu roka je 37 722  EUR. 
     Tržby z prenájmu nebytových priestorov boli v roku 2017 vo výške 41 446 EUR, 
čo bol o 25 295 EUR viac oproti minulému roku. 
     Opis a vyčíslenie hodnoty významných zložiek iných ostatných výnosov: 

 
Tabuľka k článku č. IV, ods.2 – analytické členenie výnosov na účte 648 
 

 Hlavná činnos ť Zdaň. činnos ť 
druh výnosu na ú čte 648 – v EUR spolu 1 652 942  32 000 

z toho:  -  školné za prekročenie štand. dĺžky 
štúdia 

228 270 0 

             -  školné od cudzincov 1 700 0 
             - poplatky za prijímacie konanie 143 415 0 
             - poplatky za rig. konanie a vydanie  
               diplomu 

69 869 0 

             - poplatky za vydanie dokladov o štúdiu. 59 967 0 
             - poplatky za ďalšie vzdelávanie 41 819 0 



Poznámky Uč NUJ 3-01                                                                                   IČO: 31 825 249   
  Trnavská univerzita v Trnave                                                                           DIČ: 2021177202 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

10 
 

             - školné externých študentov 1 086 042 0 
             - ostatné  výnosy  21 860 0 
             - výnosy akcie PČ   0 32 000 
 
 

(3) Prehľad dotácií a grantov prijatých v roku 2017  
Prehľad položky 312001 Bežné transfery v rámci verejnej správy zo štátneho 
rozpočtu a 322001 Kapitálové transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu 

 
Prijaté od: Ekonomická 

položka 312001 
v Eur 

Ekonomická 
položka 322001 
v Eur 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu SR 

12 353 809 130 000 

Slovenská akadémia vied na projekt APVV 8 430 0 

Univerzita Komenského na projekt APVV 18 860 0 

Ministerstvo kultúry SR – fond na podporu 
umenia 

4 000 0 

 Finančný mechanizmus EHP (príspevok 
krajín EFTA) a spolufinancovanie so ŠR 1 959 0 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú 
rozvojovú spoluprácu 

96 825 0 

 
Spolu 

12 483 883 130 000 

 
(4) Z finančných výnosov univerzita eviduje len  úroky z vkladov na bankových 

účtoch v celkovej  výške 31 EUR. 
 

           (5) Vyčíslenie významných položiek nákladov za rok 2017. 
      Za rok 2017 boli celkové náklady univerzity vo výške 15 731 855 EUR, čo 
predstavuje zvýšenie oproti roku 2016 o 34 015,- EUR.  
Zvýšenie bolo zaznamenané pri mzdách a odvodoch o 366 175 EUR. Naopak, 
zníženie  nákladov evidujeme pri odpisoch dlhodobého majetku o 341 263 EUR.  
 
Opis významných nákladov na ostatné služby-  účet 518: 
 Hlavná činnos ť Zdaňovaná činnos ť 
Ostatné služby celkom  1 002 491 16 415 
z toho:   
- prenájom priestorov  120 174 301 
- Iný prenájom 13 843 687 
- vložné na konferencie 24 166  
- telekomunikačné služby 32 050  
- ďalšie vzdelávanie zamestnancov 15 882 120 
- revízie zariadení 32 694  
- dopravné služby 39 529  
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- inzercia, propagácia 45 973 18 
- drobný nehmotný majetok 118 311 100 
- autorské honoráre s charakt .služby 27 930 6 639 
- právne služby, znalecké posudky 55 783 3 550 
- lektorovanie 5 340  
- tlač a viazanie zbierok a pod. 23 680 190 
- klinické praxe študentov 278 192  
- stočné a odchyt zrážkovej vody 26 367 528 
- ubytovanie hostí 3 114  
- poskytnuté stravovacie služby 15 646 2 681 
  poštovné 23 947 202 
- ostatné služby 99 870 1 399 
 
 

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné 
účtovné obdobie.  

 
 Univerzita nie je príjemcom  2% daní. 
 
 (7)  Z finančných nákladov univerzita  eviduje len kurzové straty vo výške 1 62 

EUR, ktoré vznikli v priebehu roka pri odvodoch z miezd do zahraničia a bankové 
poplatky 1 501 EUR. 

 
(8) V roku 2017 nemala univerzita povinnosť overenia účtovnej závierky 

audítorom. 
 
Tabuľka k článku IV, ods. 8 – o nákladoch vynaložených v súvislosti s auditom 

  
Jednotlivé druhy nákladov za rok 2017 Suma 
overenie účtovnej závierky 0 
uisťovacie audítorské služby s výnimkou overenia účtovnej závierky  
daňové poradenstvo 750 
ostatné neaudítorské služby  
Spolu 750 
 

Čl. V. 
Opis údajov na podsúvahových ú čtoch 

 
Podsúvahové účty slúžia univerzite na evidenciu zásob, ktoré podliehajú 

inventarizácii majetku. Sú to zásoby pod 1 700 EUR a s dobou použiteľnosti nad 1 
rok. Celková hodnota takto evidovaných zásob je 5 782 089 EUR.  

V rámci finančného informačného systému Sofia sú evidované 
na podsúvahových účtoch aj  pohyby dlhodobého majetku. Univerzita eviduje aj 
majetok vo výpožičke na Teologickej fakulte vo výške 210 735 EUR. 
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Čl. VI. 
Ďalšie informácie 

 
(1) Univerzita má iné aktíva z prebiehajúcich súdnych sporov s piatimi 

fyzickými osobami v celkovej výške 2 425,- Eur , ktoré nie sú zaznamenané v 
súvahe.  

Spory voči fyzickým osobám, ktoré sú ukončené platobnými rozkazmi a  boli 
odstúpené na exekúcie sú vo výške 6 643,- Eur + úroky z omeškania. 

 
(2) Univerzita nemá žiadne iné pasíva, ktoré nie sú zaznamenané v súvahe.  

  
(3) Univerzita neeviduje  žiadne finančné práva alebo povinnosti, ktoré nie sú 

zaznamenané v súvahe.  
 

(4) Univerzita vlastní budovy, ktoré sú označené ako kultúrne pamiatky, a to: 
 
- budova, v ktorej sídli Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Univerzitné nám. č. 1, 
Trnava 
- budova, v ktorej sídli Právnická fakulta, Kollárova č. 10, Trnava 
- budova ZUŠ, v ktorej sú učebne univerzity, Jána Hollého 8 , Trnava 
 
 (5) Medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a dňom jej 
zostavenia nenastali na univerzite žiadne významné skutočnosti. 
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Tabuľka č. 1 k čl. III ods.1 o stave a pohybe dlhodobého nehmotného  majetku 2017 

  

Nehmotné 
výsledky 

z vývojovej 
činnosti 

Softvér Oceniteľné 
práva Ostatný DNM Obstaranie 

DNM 

Poskytnuté 
preddavky 
na DNM 

Spolu 

Prvotné ocenenie- stav na za čiatku roka   
3 394 064,70  4 935,39   3 399 000,09 

prírastky      62 498,00  62 498,00 

úbytky     614,32   614,32 

presuny   62 498,00   -62 498,00  0 
 Stav ku koncu roka   3 456  562,70  4 321,07   3 460 883,77 

Oprávky  stav na za čiatku roka   3 028 422,03  4 935,39   3 033 357,42 

prírastky   131 827,87     131 827,87 

úbytky     614,32   614,32 

Stav ku koncu roka   3 160 249,90  4 321,07   3 164 570,97 

Opravné položky  stav na začiatku roka          

prírastky          

úbytky          

Stav ku koncu roka          
Zostatková hodnota          
Stav na začiatku roka   365 642,67     365 642,67 
Stav ku koncu roka   296 312,80     296 312,80   
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Tabuľka č. 2 k čl. III ods. 1 o stave a pohybe dlhodobého hmotného majetku 2017 
 

  

Pozemky 
Umelecké 

diela a 
zbierky 

Stavby 

Samostatne 
hnuteľné veci a 

súbory 
hnuteľných vecí 

Dopravné 
prostriedky  

Drobný a 
ostatný 

dlhodobý 
hmotný majetok 

Obstaranie 
dlhodobého 

hmotného majetku 
Spolu 

Prvotné ocenenie –stav na za čiatku 
roka 342 269,11 112 880,44 26 607 346,87 5 723 590,63 145 068,68 1 050 862,37 440 484,07 34 422 502,17 

prírastky       707 055,89 707 055,89 

úbytky    111 727,32  29 192,27  140 919,59 

presuny 49,13  980 321,65 150 813,53 15 000,00  -1 146 184,31 0 

Stav ku koncu roka 342 318,24 112 880,44 27 587 668,52 5 762 676,84 160 068,68 1 021 670,10 1 355,65 34 988 638,47 

Oprávky  stav na za čiatku roka   6 276 907,31 4 408 902,83 106 447,84 1 050 862,37  11 843 120,35 

prírastky   668 943,99 447 462,49 27 531,00   1 143 937,48 

úbytky    111 727,32  29 192,27  140 919,59 

Stav ku koncu roka   6 945 851,30 4 744 638,00 133 978,84 1 021 670,10  12 846 138,24 
Opravné položky   stav na za čiatku 
roka          

prírastky          

úbytky          

Stav ku koncu roka          

Zostatková hodnota          
Stav na začiatku roka 342 269,11 112 880,44 20 330 439,56 1 314 687,80 38 620,84 0 440 484,07 22 579 382,00 

Stav ku koncu roka 342 318,24 112 880,44 20 641 817,22 1 018 038,84 26 089,84 0 1 355,65 22 142 500,23   
 


