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Výročnú správu o hospodárení Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2013 a dodatok 

č. 1, vypracovanú v súlade s § 20, ods. 1 písm. b)  zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

prerokovali a schválili: 

 

- Akademický senát Katolíckej univerzity  v Ružomberku dňa 26. 11. 2014 

- Správna rada Katolíckej univerzity v Ružomberku dňa   14.1.2015 
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Výročná správa o hospodárení KU za rok 2013 (ďalej „VSoH KU“) bola vypracovaná v máji 

2014, nebola schválená v AS KU a SR KU. 

 

Cieľom VSoH  KU za rok 2013 je poskytnúť hodnotiace informácie o majetkovej a finančnej 

úrovni univerzity, resp. analýzu výnosov, nákladov, príjmov a výdavkov KU za uvedený 

rok. Údaje boli čerpané z účtovníctva 2013. 

 

Účelom dodatku č. 1 k vypracovanej VSoH 2013 je doplniť ďalšie informácie o majetkovej 

a finančnej stabilite univerzity, účtovné a finančné výsledky  sa nemenia, nakoľko tie sú 

k 31.12.2013 stavové a nemenné. 

 

 

2.1 Súvaha k 31.12.2013 - doplnenie 
 

 

Vykazované aktíva k 31.12.2013 predstavujú sumu 32 628 901,46 €. Za sledované obdobie 

objem aktív v porovnaní s predchádzajúcim rokom  došlo k zvýšeniu majetkovej podstaty 

indexom 1,09. 

 

Majetok KU tvorí: 

 

a/   dlhodobý majetok v objeme  26 102 373,67 €, čo predstavuje 80,00 % majetku KU. 

b/ Obežný majetok predstavuje objem 6 477 464,70 €, čo predstavuje podiel 19,85 % 

z majetku KU 

c/ Časové rozlíšenie nákladov a príjmov budúcich období je vo výške 49 063,09 €, čo 

predstavuje podiel 1,00 % z hodnoty majetku KU. Jedná sa o náklady a príjmy budúcich 

období  (predplatné novín, časopisov, refundácie za projekty, preplatok za plyn, odvod do 

URF a FŠP,...)  

 

Najväčší nárast objemu majetku nastal v položke „STAVBY“, nakoľko došlo k zaradeniu 

obstarávacej  hodnoty novej budovy UK KU  do majetku KU v celkovej hodnote  

7 249 963,93 €. 

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie na túto stavbu bolo vydané dňa 11.9.2013.  

 

Táto obstarávacia cena stavby UK KU  (t.j. 7 250 tis.€) nie je cenou konečnou. Ďalšie 

faktúry, ktoré budú vystavené dodávateľom stavby novej budovy UK KU v r.  2014 - 

2015, budú navyšovať hodnotu tejto budovy a do majetku KU prejdú v roku 2014 a budú 

navyšovať záväzok voči firme , ktorý bude KU musieť uhradiť v budúcom období. 
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Aj po vydanom kolaudačnom rozhodnutí a reálnom prevádzkovaní tejto budovy  

prebiehajú rokovania s dodávateľom stavby, ktorý predložil požiadavky na základe tzv. 

zmenových listov, ktorými chce dodávateľ vyfakturovať ďalšie reálne vykonané práce na 

tejto budove.   Po ich vzájomnom a obojstrannom odsúhlasení dodávateľ vystaví ďalšie 

faktúry, ktoré budú záväzkom, t.j. dlhom KU v rokoch  2014 – 2015.    Uhradené by mali 

byť z prevažnej miery z prostriedkov KU, v menšej miere zo štrukturálnych fondov. 

 

 

Pasíva k 31.12.2013  predstavujú objem 32 628 901,46 € . Tvoria ich: 

 

a/  vlastné zdroje krytia majetku v objeme 11 593 182,61  €, čo predstavuje podiel 36,00 % 

z účtovnej  hodnoty pasív KU 

b/ cudzie zdroje krytia majetku vo výške 2 797 220,50  €, čo predstavuje podiel 8,57 % a  

c/ časové rozlíšenie pasív v objeme 18 238 498,35 €, čo predstavuje podiel 56,00 % 

z účtovnej hodnoty pasív KU. 

 

Doplnenie: 

 

V položke „cudzie zdroje krytia majetku“ predstavuje objemom najväčšia položka 

„záväzky z obchodného styku“  (t.j. záväzky voči dodávateľom za nakúpené tovary a 

služby) vo výške 1 409 458 €. Jedná sa o dodávateľské faktúry, ktoré boli vystavené 

k 31.12.2013 a ktoré budú splatné a uhradené v roku 2014.   

 

Najväčší záväzok z tejto sumy predstavujú 2 faktúry voči dodávateľovi novej budovy UK 

KU firme SW v celkovej sumárnej výške 1 098 690,47 €, ktoré boli uhradené KU v marci, 

resp. apríli 2014 (v prevažnej miere zo štrukturálnych fondov + z vlastných prostriedkov 

KU). 

 

 

3. 2 Analýza výdajov – doplnenie 
 

Táto tabuľka hovorí o čerpaní kapitálových výdavkov, t.j. výdavkov na nákup strojov, 

zariadení, pozemkov a na stavebné investície.  

V roku 2013 KU takto čerpala výdavky vo výške 4 730 844,86 €. Z tejto sumy najväčší 

výdavok predstavujú výdavky za stavebné investície (predovšetkým výstavba novej UK 

KU) v celkovej výške 3 242 223,66 €. 

 

Najväčší zdroj financovania týchto výdavkov je zo štrukturálnych fondov v objeme 

3 205 455,90 € , čo predstavuje cca 70 %,  ďalej sú to vlastné zdroje (dary, granty, vlastné) 

v objeme 1 165 027,06 €, čo predstavuje cca 25 %. 
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         Prevzatá tabuľka z VSoH 2013          

Čís

lo 

ria

dk

u 

Položka 

Čerpanie 

kapitálovej 

dotácie v roku 

2013 

zo štátneho 

rozpočtu 

Čerpanie 

kapitálovej dotácie 

v roku 2013 

z prostriedkov EÚ 

(štrukturálnych 

fondov) 

Čerpanie 

bežnej 

dotácie v 

roku 2013 

prostredníctv

om fondu 

reprodukcie  

Čerpanie z 

iných zdrojov 

Celkové výdavky 

na obstaranie a 

technické 

zhodnotenie 

dlhodobého 

majetku 

    A B C D E=A+B+C+D 

1 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 45 771,00    11 481,00 57 252,00 

  z toho:       

2 - nákup softvéru 45 771,00    11 481,00 57 252,00 

3 Nákup budov a stavieb          

4 
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia [SUM(R5:R9)] 
610 248,51 261 406,51  372 251,96 1 243 906,98 

5 - interiérové vybavenie  (713 001)  253 022,60   253 022,6 

6 - telekomunikačná technika  (713 003) 26 226,36   5 708,51 31 934,87 

7 -  výpočtová technika  (713 002) 494 625,25   46 995,95 541 621,20 

8 
 - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, 

technika a náradie (713 004) 
89 396,90 8 383,91  319 547,50 417 328,31 

9 
  - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, 

technika, náradie a materiál  (713 005) 
     

10 
Nákup dopravných prostriedkov všetkých 

druhov 
     

11 Prípravná a projektová dokumentácia  112 915,13  35 314,56 148 229,69 

12 
Realizácia stavieb a ich technického 

zhodnotenia 
97 781,62 2 436 521,26 1 173,77 706 747,01 3 242 223,66 

13 
Rekonštrukcia a modernizácia strojov a 

zariadení 
   119,00 119,00 

14 Nákup ostatného dlhodobého majetku     39 113,53 39 113,53 

15 
Výdavky na obstaranie a technické 

zhodnotenie dlhodobého majetku spolu 

[R1+SUM(R3:R4)+SUM(R10:R14)] 

97 781,62 3 205 455,90 262 580,28 1 165 027,06 4 730 844,86 

 

 

Záver: 

 

Po schválení Výročnej správy o hospodárení KU + dodatku č. 1 v orgánoch KU: AS KU a SR 

KU bude táto zaslaná na MŠVVaŠ SR a bude zverejnená na webovom sídle KU. 

 

 

V Ružomberku 21. októbra 2014 

Vypracovala: Ing. Jurčová 


