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Čl. I
Všeobecné údaje
(1)Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo
zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia alebo zriadenia účtovnej jednotky.

UNIVERZITA J. SELYEHO, KOMÁRNO
BRATISLAVSKÁ CESTA 3322
IČO: 37 96 16 32
Dátum založenia resp. zriadenia. 1. 1. 2004

(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.

Štatutárny zástupca:
Doc. RNDr. János Tóth, PhD.,
Rektor UJS
Prorektori:
PaedDr. György Juhász, PhD.
prorektor pre vedu, výskum a akreditácie, poverený výkonom pôsobnosti prorektora na úseku
medzinárodné vzťahy, poverený vykonávaním funkcie prvého prorektora
RNDr. Peter Csiba, PhD.
prorektor pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov, poverený výkonom pôsobnosti prorektora na
úseku informatizácie
Kvestor:
Ing. Norbert Tóth
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Správna rada v roku 2015 mala nasledovné zloženie:
Správna rada UJS:
Meno a priezvisko
Členovia vymenovaní na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR:
Ing. Jozef Őszi
doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
Ing. Arpád Szabó, CSc.
László Szigeti (Kalligram)
JUDr. Oszkár Világi
Ing. Zuzana Trenková
Členovia vymenovaní na návrh rektora vysokej školy:
JUDr. Éva Hortai - predseda
Mgr. Imre Andruskó
MUDr. Tibor Bastrnák
István Meszlényi
László Szigeti
Dr. Ferenc Bathó
Člen vymenovaný na návrh zamestnaneckej časti akademického senátu:
RNDr. József Bukor, PhD.
Člen vymenovaný na návrh študentskej časti akademického senátu:
Mgr. Dávid Szabó
Akademický senát mal v roku 2015 nasledovné zloženie:
Akademický senát UJS:
Predseda:
RNDr. Zuzana Árki, PhD.
Predsedníctvo:
Dr. habil. Attila Simon, PhD. podpredseda AS UJS
Mgr. Tomáš Török – podpredseda AS UJS
Členovia:
Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Bc. Attila Konkoly
Mgr. Tomáš Török
PaedDr. Beáta Dobay
doc. PhDr. József Liszka, PhD.
Dr. habil. Attila Simon, PhD.
Mgr. Gergely Bugár
Vojtech Wiedermann
Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D.
prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
Mgr. Katarína Pólya, PhD.
Gergely Máté Bobvos
Kristián Tóth
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(3) Opis činnosti, na účel ktorej bola účtovná jednotka zriadená a opis druhu podnikateľskej
činnosti, ak ju účtovná jednotka vykonáva.
Univerzita J. Selyeho je vrcholnou vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou. Je to verejnoprávna
inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké
bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť. Univerzita sa člení na fakulty a iné organizačné súčasti podľa
§ 21 ods. 1 písm. b/, c/ zákona. Fakulty a organizačné súčasti nemajú právnu subjektivitu. UJS má
nasledovné fakulty:
- Ekonomická fakulta
- Pedagogická fakulta
- Reformovaná teologická fakulta.
Ďalšími súčasťami univerzity sú nasledovné účelové zariadenia:
- Centrum informačných služieb
- Študentské domovy
- Univerzitná knižnica
V rámci podnikateľskej činnosti má univerzita príjem z prenájmu priestorov univerzity za účelom
športových aktivít, vzdelávacích podujatí a kultúrnych podujatí. V rámci podnikateľskej činnosti je
univerzita platcom DPH.

(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. Počet
dobrovoľníkov vyslaných účtovnou jednotkou a počet dobrovoľníkov, ktorí vykonávali
dobrovoľnícku činnosť pre účtovnú jednotku počas bežného účtovného obdobia
a bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov :
Z toho počet vedúcich zamestnancov:
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov :
Z toho počet vedúcich zamestnancov:

k 31.12.2015
k 31.12.2015
k 31.12.2014
k 31.12.2014

Bežné účtovné
obdobie

189
36
182
35
Bezprostredne
predchádzajúce
účtovné obdobie

Priemerný prepočítaný počet
zamestnancov

189

182

z toho počet vedúcich zamestnancov

36

35

(5)Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky.
Univerzita J. Selyeho nemá žiadne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti.
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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 závierka Univerzity J. Selyeho bola zostavená za predpokladu nepretržitého trvania jej
činnosti v súlade so zákonom o účtovníctve platným v Slovenskej republike a nadväzujúcimi
postupmi účtovania.
(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.
Účtovné metódy a všeobecné účtovné zásady sa aplikovali konzistentne s predchádzajúcim účtovným
obdobím a v znení platných právnych predpisov. Účtovníctvo viedla UJS v súlade s opatrením
Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. Novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania v znení jeho dodatkov. V účtovnom období nenastali
zmeny účtovných zásad a metód.

(3) Spôsob oceňovania jednotlivých položiek majetku a záväzkov v členení na:
a) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou - bol ocenený obstarávacou cenou
b) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - sa oceňuje vlastnými nákladmi (nemá
UJS)
c) dlhodobý nehmotný majetok obstaraný iným spôsobom - v účtovnom období UJS nemala
d) dlhodobý hmotný majetok obstaraný kúpou - sa oceňuje obstarávacou cenou
e) dlhodobý hmotný majetok obstaraný vlastnou činnosťou - v účtovnom období nebol takýto majetok
obstaraný
f) dlhodobý hmotný majetok obstaraný iným spôsobom (darom)
- sa oceňuje reprodukčnou
obstarávacou cenou ak neboli ocenené podľa ocenenia odovzdávajúcou účtovnou jednotkou
g) dlhodobý finančný majetok - v roku 2015 nebol obstaraný
h) zásoby obstarané kúpou - sa oceňujú obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú sa skutočne obstarali
i) zásoby vytvorené vlastnou činnosťou – v účtovnom období neboli vytvorené zásoby vlastnou
činnosťou
j) zásoby obstarané iným spôsobom sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou
k) pohľadávky – boli ocenené menovitou hodnotou pri ich vzniku, teda sumou, na ktorú zneli.
V účtovnom období boli vystavené iba v mene EUR. Opravné položky k pohľadávkam neboli v roku
2015 vytvorené.
l) krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny boli ocenené menovitou hodnotou
cenou, ktorá bola uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách
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m) časové rozlíšenie na strane aktív – účty časového rozlíšenia boli vykázané vo výške , ktorá je
potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
n) záväzky vrátane rezerv – sa ocenili pri ich vzniku menovitou hodnotou – t.j. na ktorú zneli. Ku dňu
účtovnej závierky nebol potrebný prepočet cudzej meny na EUR, nakoľko na účtoch záväzkov boli
neuhradené len záväzky v mene EUR. Rezervy boli ocenené v očakávanej výške záväzku.
o) časové rozlíšenie na strane pasív – účty časového rozlíšenia na strane pasív boli vykázané vo výške,
ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
(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 odpisov.
Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku a nehmotného majetku UJS sa riadi ustanoveniami
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a opatrením MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania v znení jeho dodatkov. UJS zostavila svoj odpisový plán
ako podklad na vyčíslenie oprávok v priebehu jeho používania a v tomto pláne určila postupy
odpisovania. Hmotný a nehmotný majetok sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce
bežným podmienkam jeho používania – podľa odpisového plánu. Odpisuje sa lineárnou –
rovnomernou metódou odpisovania, teda výška odpisov sa počas odpisovania nemení.
V prvom roku odpisovania sa hmotný majetok zaradí v triedení podľa Klasifikácie produkcie v zmysle
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. Apríla 2008, ktorým sa zavádza
nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a v triedení podľa klasifikácie stavieb
v zmysle opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/2000 Z. z. do odpisových skupín
uvedených zákone o dani z príjmov.
Pri rovnomernom odpisovaní bol ročný odpis určený ako podiel vstupnej ceny majetku a doby
odpisovania.
Od roku 2015 vstúpil do platnosti nový zákon o dani z príjmov, ktorý ustanovuje nové odpisové
skupiny:
Odpisová skupina
1
2
3
4
5
6

účtovná doba odpisovania
4 roky
6 rokov
8 rokov
12 rokov
20 rokov
40 rokov

ročný odpis
25%
16,67%
12,5%
8,34%
5%
2,5%

Majetok, nakúpený v roku 2015 UJS zaradila do nových odpisových skupín. Účtovné odpisy sa
počítajú z ceny majetku, ktorou je ocenený v účtovníctve podľa § 18 postupov účtovania. Majetok sa
odpisuje do výšky jeho ocenenia v účtovníctve. Doba používania budov UJS (inv. č. majetku
21000005 – 21000012) je stanovená na 100 rokov.

(4) Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
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V zmysle § 11 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch
účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel
podnikania, sa opravná položka tvorí na zásade opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie stavu majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu v účtovníctve. Predpoklad zníženia majetku
je opodstatnený, ak nastala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich ekonomických
úžitkov tohto majetku. Opravná položka sa účtuje v sume opodstatneného predpokladu zníženia
majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve. Zúčtovanie opravnej položky sa účtuje z dôvodu
vyradenia majetku z účtovníctva alebo z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného
predpokladu trvania zníženia hodnoty majetku v nasledovnom účtovnom období. UJS nemá stanovené
zásady pre vytváranie opravných položiek k finančnému majetku. K dlhodobému majetku UJS
netvorila opravné položky. Návrh na tvorbu opravnej položky – na prechodné zníženie ocenenia
majetku ku dňu účtovnej závierky je možné len vtedy, ak existuje opodstatnený predpoklad zníženia
hodnoty majetku pod jeho účtovnú hodnotu. Zásady pre tvorbu opravných položiek sú uvedené
v smernici o obehu účtovných dokladov. V roku 2015 UJS neuplatnila opravné položky.
Krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného poistenia boli
automaticky softvérovo vypočítané. Iné krátkodobé rezervy neboli tvorené.

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
prvotné
ocenenie stav k
1.1.2015
Software
34 644,44
Oceniteľné práva
6 136,93
Obstar. hmot. maj.
0,00
Budovy
8 361 009,64
Stavby
421 434,20
Prís. a tech. zar.
4 077 010,42
Dopravné prostr.
81 564,48
Pozemky
0,00
Umel.diela a zbierky
18 518,50
SPOLU:
13 000 318,61
Názov majetku

prírastky

úbytky

472 713,17
0,00
92 818,80
46 746,46
40 019,96
6 187 172,10
71 700,00
29 179,01
0,00
6 940 349,50

0,00
-4 809,17
0,00
-29 179,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-33 988,18

presuny

stav k
31.12.2015

0,00
507 357,61
0,00
1 327,76
0,00
92 818,80
0,00 8 378 577,09
0,00
461 454,16
0,00 10 264 182,52
0,00
153 264,48
0,00
29 179,01
0,00
18 518,50
0,00 19 906 679,93

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,
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oprávky k majetku

prírastky

stav k 1.1.2015

33760,04
4713,57
3217717,88
3206944,74
54990,48
6 518 126,71

Software
Oceniteľné práva
Stavby
Samostatné hnuteľné veci
Dopravné prostriedky
SPOLU:

úbytky

36458,22
0
369340
688429,27
5774
1 100 001,49

stav k 31.12.2015

0
3385,82
0
1550,4
0
4 936,22

70218,26
1327,75
3587057,88
3893823,61
60764,48
7 613 191,98

c) prehľad o zostatkových cenách dlhodobého majetku na začiatku bežného účtovného obdobia
a na konci bežného účtovného obdobia
Názov majetku

stav k 1.1.2015

Software
Oceniteľné práva
Stavby
Samostatné hnuteľné veci..
Dopravné prostr.
Pozemky
Umel.diela a zbierky

stav k 31.12.2015

884,40
1 423,36
5 564 725,96
870 065,68
26 574,00
0,00
18 518,50
6 482 191,90

437 139,35
0,01
5 252 973,37
6 370 358,91
92 500,00
29 179,01
18 518,50
12 200 669,15

(2) Prehľad dlhodobého majetku, na ktorý je zriadené záložné právo a dlhodobého majetku, pri
ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať.
UJS nemá majetok ,na ktorý je zriadené záložné právo alebo obmedzené právo s ním nakladať.
(3) Údaje o spôsobe a výške poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku.
Predmet poistenia
budovy a stroje
dopravné prostriedky
dopravné prostriedky

typ poistenia
poistenie majetku
povinné zmluvné
havarijné

poistná suma
12548,84
704,21
1616,65

(4) Opis významných pohľadávok v nadväznosti na položky súvahy a v členení na pohľadávky
za hlavnú nezdaňovanú činnosť, zdaňovanú činnosť a podnikateľskú činnosť.
Riadok súvahy
(brutto)
r. 39 súvahy 315 AÚ
r. 43 súvahy 311 - 314
r. 44 súvahy 315 AÚ
r. 50 súvahy : 335 AU
378 AU
378 AU
378 AU
378 AU
SPOLU

hlavná
nezd.činnosť
386724,13
13885,61
18920,73
13421,62
4,42
226632
3300
50,95
662939,46

Opis pohľadávky
Mesto Komárno
vystvené odb.FA
COM-BYT
pohľadávky voči.zam
pohľadávky voči zam. HR
pohľadávky - projekt
pohľadávky - za energie
pohľadávky - PB fľaše
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podnikateľská
činnosť
0
14478,81
0
0
0
0
0
0
14478,81

SPOLU
386724,13
28364,42
18920,73
13421,62
4,42
226632
3300
50,95
677418,27

(5) Prehľad opravných položiek k pohľadávkam, pričom sa uvádza ich stav na začiatku
bežného účtovného obdobia, tvorba, zníženie alebo zúčtovanie opravných položiek počas
bežného účtovného obdobia a stav na konci bežného účtovného obdobia, ako aj dôvod tvorby,
zníženia alebo zúčtovania opravných položiek k pohľadávkam.
UJS netvorila opravné položky k pohľadávkam.
(6) Prehľad pohľadávok do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti.
stav

Pohľadávky

k 31.12.2015
624535,58
229987,37
261,06
386724,13
7563,02
52882,7
18920,73
13160,56
20801,41
677418,28

do lehoty splatnosti
378100
335150
315799
311AÚ
po lehote splatnosti
315110
335150
311AÚ
SPOLU

k 31.12.2014
455744,96
2456,64
0
427156,47
26131,85
35600,57
18920,73
16679,84
0
491345,53

(7) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov
budúcich období.
Náklady budúcich období, účet 381100
poistenie mot. Vozidiel
orange
licencie, update
poistenie majetku
časopisy
digi
SPOLU

925,14
285,05
4739,89
1561,98
1171,31
26,3
8709,67

(8) 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,
účet 411100

stav k 1.1.2014

prírastky

úbytky

stavk 31.12.2015

základné imanie

395363,8

9782522,43

9507619,8

670266,43

Prírastky na účte základného imania predstavujú obstaranie dlhodobého majetku z fondu reprodukcie.
Ďalšie prírastky a úbytky tvorí obstaranie dlhodobého majetku z prostriedkov EÚ a ŠR. Ďalšie úbytky
predstavujú čerpanie ZI vo výške tvorby fondu reprodukcie z odpisov. Prírastky a úbytky v rovnakej
výške predstavovali tiež opravy chybných odpisových oblastí.
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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.
FONDY
štipendijný fond 412 AU
fond reprodukcie 413 AU
rezervný fond 421 111
SPOLU

prírastky
479185
9426410,24
28894,87
9934490,11

stav k 1.1.2014
42522,94
234818,76
1850310,97
2127652,67

úbytky
stavk 31.12.2015
461912
59795,94
9661229
0
0
1879205,84
10123141
1939001,78

Na základe zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov tvorí UJS štipendijný fond, fond reprodukcie a rezervný fond.
Tvorba štipendijného fondu sa realizuje z dotácie zo ŠR na sociálne štipendiá, motivačné štipendiá,
z príjmov zo školného v zmysle § 92 ods. 18 zákona o VŠ. Použitie štipendijného fondu sa realizuje na
výplatu sociálnych štipendií zo ŠR, motivačných štipendií zo ŠR, na výplatu štipendií z vlastných
zdrojov. Počiatočný stav štipendijného fondu za účtovné obdobie bol 42522,94 EUR, tvorba 479185
EUR, použitie 461912 EUR. Zostatok štipendijného fondu k 31.12.2015 je 59795,94 EUR.
Fond reprodukcie bol tvorený z odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku hlavnej
a podnikateľskej činnosti, použitý na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Časť
fondu reprodukcie bola tvorená z nevysporiadaného VH vo výške 40.083,87 EUR na dofinancovanie
časti 5% vlastných zdrojov, potrebných na obstaranie dlhodobého majetku spolufinancovaného z EÚ,
ŠR a vlastných zdrojov. Počiatočný stav fondu reprodukcie bol 234818,76 EUR, tvorba fondu
9426410,24 EUR, použitie vo výške 9661229,- EUR , konečný zostatok k 31.12.2015 je nula EUR.
Rezervný fond mal počiatočný stav 1850310,97 EUR, tvoril sa na základe štatútu UJS vo výške
28894,87 EUR, čo je 70 % z hospodárskeho výsledku r. 2014. V roku 2015 nebol čerpaný. Konečný
stav k 31.12.2015 je 1879205,84 EUR.

c) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo vysporiadaní účtovnej straty vykázanej
v minulých účtovných obdobiach.
Po schválení výročnej správy o hospodárení UJS za rok 2014 Akademickým senátom UJS dňa
19.5.2015 a v zmysle Čl. 38/ bod 2a) Štatútu univerzity, bolo 70% zisku z roku 2014 čo predstavuje
sumu 28894,87 EUR použitých na tvorbu rezervného fondu. Ostatná časť zisku je zostatkom účtu
428114 – nerozdelený zisk z roku 2014. Na základe auditu zistené chyby minulých období boli
opravené v účtovnom období roka 2015. Na tieto opravy bol použitý nerozdelený zisk z roku 2013 (
účet 428113 ) a nerozdelený zisk z roku 2011 ( 428 111). Z roku 2013 to bola opravy chybného
účtovania na účtoch 331100 a 331138, a na účte 428111 boli realizované účtovné opravy chybného
účtovania na účtoch 378100 , doúčtovanie oprávok na účte 082200 a z dôvodu potreby tvorby fondu
reprodukcie v roku 2015, potrebného na dofinancovanie 5% vlastných prostriedkov k prostriedkom
z EF bol použitý účet 428111 vo výške 40083,87 EUR. Zvýšením na strane D účtu 428111 sa
realizovala oprava chybného zaúčtovania na účte 384110 a 379100, z roku 2011. Počiatočný stav na
AÚ 428 k 1.1.2015 je 273855,84 EUR, konečný stav na AÚ 428 – nerozdelený zisk minulých rokov je
482089,04. Uvedené opravy chýb minulých období boli schválené vedením UJS.
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Nevysporiadaný VH minulých rokov
428 107 nerozdelený zisk rok 2007
428 108 nerozdelený zisk rok 2008
428 109 nerozdelený zisk rok 2009
428 110 nerozdelený zisk rok 2010
428 111 nerozdelený zisk rok 2011
428 112 nerozdelený zisk rok 2012
428 113 nerozdelený zisk rok 2013
428 114 nerozdelený zisk rok 2014
SPOLU

stav k 1.1.2015
9176,2
122045,47
152417,81
-426098,99
469792,06
-168341,64
114864,93
0
273855,84

MD

D

0
0
0
0
49739,99
0
4003,43
28894,87
82638,29

0
0
0
0
248985,4
0
607,7
41278,39
290871,49

stav k 31.12.2015
9176,2
122045,47
152417,81
-426098,99
669037,47
-168341,64
111469,2
12383,52
482089,04

9) 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
Krátkodobé rezervy vytvorila UJS na tie náklady, ktoré súviseli s účtovným obdobím roka 2015 vecne
a časovo. Jedná sa o rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a na poistné na nevyčerpané
dovolenky zamestnancov. Tieto rezervy sú tvorené automaticky softvérom.

rezervy
323 111 - KR na nevyč.dovol.
323 112 - KR na poistné z nevyč.d.
SPOLU

stav k
tvorba
použitie
zrušenie,
stav k
1.1.2015
zníženie
31.12.2015
64831,48
31748,83
49987,41
14844,07 31748,83
13074,45
9210,19
13074,45
741,6
8468,59
77905,93
40959,02
63061,86
15585,67 40217,42

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,
ostatné záväzky
379 012 zrážky zo miezd december
379100,138 - iné záväzky, iné záv. mzdy
379900 iné záväzky - PČ /kaucia/
SPOLU

stav k 1.1.2015

použitie

441,64
155772,2
500
156713,84

tvorba

441,64
46043,36
0
46485

449,76
153001,41
490
153941,17

stav k
31.12.2015
449,76
262730,25
990
264170,01

c) prehľad o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti,
stav

druh záväzkov

k 31.12.2015

záväzky po lehote splatnosti
záväzky z obchdného styku
záväzky do lehoty splatnosti
záväzky z obchdného styku
záväzky voči zamestnancom
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k 31.12.2014
679,4

0

73814,39
160404,48

19558,48
127660,41

záväzky voči soc.poisťovni a zdrav. poisť.
daňové záväzky
ostatné záväzky
SPOLU

81038,75
32265,74
264170,01
612372,77

68235,44
94006,64
156713,84
466174,81

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

druh záväzkov

so zostatkovou dobou
splatnosti do 1roka
k 31.12.2015

záväzky z obchodného styku
záväzky voči zamestnancom
záväzky voči SP a ZP
daňové záväzky
ostatné záväzky
SPOLU

74493,79
160404,48
81038,75
32265,74
264170,01
612372,77

k 31.12.2014

so zostatkovou dobou
splatnosti do 5 rokov

so zostatkovou dobou
splatnosti viac ako 5
rokov

k 31.12.2015 k 31.12.2014

k 31.12.2015 k 31.12.2014

19558,48
127067,21
68235,44
94006,64
156713,84
465581,61

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

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
tvorba SF v zmysle zákona
použitie na stravovanie zamestnancov
použitie na sociálnu výpomoc
použitie na regeneráciu zamestnancov
použitie na stravovanie zamestnancov-nezd.
použitie na dopravu zamestnancov
ostatné použitie pre zamestnancov
Záväzky zo sociálneho fondu

stav k 1.1.2015
130083,94
-66661,69
-100
-23340,19
-97,89
-100
-36971,83
2812,34

pohyb
26892,23
-5375,75
-300
-13210,52
-1760
0
-6022,36
223,6

stav k 31.12.2015
156976,17
-72037,44
-400
-36550,71
-1857,89
-100
-42994,19
3035,94

f) prehľad o bankových úveroch, pôžičkách a návratných finančných výpomociach s uvedením
meny, v ktorej boli poskytnuté, druhu, hodnoty v cudzej mene a hodnoty v eurách ku dňu, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, výšky úroku, splatnosti a formy zabezpečenia
Univerzita nemá úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci.
g) prehľad o významných položkách časového rozlíšenia výdavkov budúcich období
výdavky budúcich období
383100

stav k 1.1.2015
51192,35
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stav k 31.12.2015
0

h) Prehľad o významných položkách výnosov budúcich období v členení najmä na
- zostatkovú hodnotu bezodplatne nadobudnutého dlhodobého majetku,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z dotácie,
- zostatok nepoužitej dotácie alebo grantu,
- zostatok nepoužitej časti podielu zaplatenej dane,
- zostatkovú hodnotu dlhodobého majetku obstaraného z podielu zaplatenej dane

Položky výnosov budúcich období z dôvodu

stav k
prírastky
1.1.2015
7337366,28 1686486,37
-1949776,41 7831942,11
6152,43
3469,58
41918,81
41021
545551,15
79463,51
5981212,26 9642382,57

dlhodobého majetku obstaraného z dotácie zo ŠR
dlhodobého majetku obstaraného z dotácie z EÚ
bežnej dotácie zo štátneho rozpočtu
prostriedkov zo zahraničných projektov
ostatných výnosov budúcich období (bežná činnosť)
SPOLU

úbytky
3629383,83
828476,2
9622,01
82939,81
203409,27
4753831,12

stav k
31.12.2015
5394468,82
5053689,5
0
0
421605,39
10869763,71

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.
opis tržieb za vlastné výkony a tovar

hlavná činnosť

602 001 z ubytovania študentov
602008 z ubytovania ostatných
602018 nájomné z bytov
602099 ostatné služby
SPOLU

podnikateľská
činnosť

266263,4
0
0
9236,26
275499,66

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

prijatých

darov,

0
4648,34
3054,26
64168,54
71871,14

osobitných

UJS v roku 2015 neprijala dary (darované zásoby, majetok).
Prehľad významných zložiek iných ostatných výnosov je nasledujúci:
Významné zložky iných ostatných výnosov
644002 Úroky z ostatných účtov
649001 Školné za prekročenie štand.dĺžky štúdia
649003 Poplatky za prijímacie konanie
649004 Poplatky za rigorózne konanie
649006 Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu
649007 Poplatky za ďalšie vzdelávanie
649009 Dary
649013 Oprava výnosov minulých účtovných obd.
649017 Dobropisy minulých období
649018 Vložné na konferencie, semináre...
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suma v EUR
61,85
79185
42590,1
8670
1066
12320
510957,31
63043,59
4517,24
2735,8

649020 Školné externých študentov
649024 Popl. za vydanie dokl. o absolv.štúdia
649025 Popl. za uznávanie rovnocennosti dokl.
649098 Ostatné výnosy
649099 Ostatné výnosy okrem uvedených
SPOLU

232702,13
99,5
99,5
4078,8
247144,75
1209271,57

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

hodnota v roku 2015

Dotácia zo ŠR z kapitoly MŠVVaŠ SR:
na uskutočňovanie akreditovaných št.programov
na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
na sociálnu podporu študentov
SPOLU

2238628
535450
662908
3436986

Ostatné domáce príjmy
Podiel zaplatenej dane
Vyšehradský fond
Účelový fond mesta
Úrad vlády
SPOLU

4102,07
3000
10000
13000
30102,07

Príjmy zo zahraničia
CEEPUS
Erasmus +
Projekt rozvoja ľudských zdrojov
Ostatné zahraničné dotácie
SPOLU

2160
127224
1000
487402,31
617786,31

Projekty spolufinancované z EÚ
1.2. Zvyšovanie kvality vzdelávania...
bežná dotácia
SPOLU

hodnota v roku 2015
528234,37
528234,37

5.1. Budovanie infraštruktúry a modernizácia vybavenia...
bežná dotácia
kapitálová dotácia
SPOLU

88060,69
1662630,72
1750691,41

1.1.3. Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry...
bežná dotácia
kapitálová dotácia
SPOLU

80807,76
4429340,04
4510147,8

13

(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.
Významné položky finančných výnosov
úroky z ostatných účtov
kurzové zisky

hodnota v roku 2015
61,85
0

(5) Opis a vyčíslenie hodnoty významných položiek nákladov, nákladov na ostatné služby,
osobitných nákladov a iných ostatných nákladov
a) opis a vyčíslenie významných položiek nákladov
Opis a vyčíslenie významných položiek nákladov
501 Spotreba materiálu
502 Spotreba energie
511 Opravy a udržiavanie
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentáciu
518 Ostatné služby
521 Mzdové náklady
524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie
525 Ostatné sociálne poistenie
527 Zákonné sociálne náklady
531 Daň z motorových vozidiel
532 Daň z nehnuteľností
538 Ostatné dane a poplatky
542 Ostatné pokuty a penále
543 Odpísanie pohľadávky
545 Kurzové straty
549 Iné ostatné náklady
551 Odpisy dlhodobého nehm.a hm. majetku
556 Tvorba fondov
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jedn.
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám

hodnota v EUR
637808,36
369219,78
142160,25
38362,7
4702,88
385251,47
2622953,79
710719,33
5538,15
49551,06
515,95
1478,77
11337,42
87,2
2193,49
79,23
243233,49
1088359,55
402970
20310,3
26800

SPOLU

6763633,17

b) opis a vyčíslenie významných položiek v nákladoch na ostatné služby
Významné položky nákladov na ostatné služby
prenájom priestorov
prenájom zariadení
iný prenájom
vložné na konferencie
ďalšie vzdelávanie zamestnancov
telefón , fax
počítačové siete a prenosy údajov
poštovné
revízie zariadení
dopravné slulžby

hodnota v roku 2015
42392,2
3979,54
54
11100,17
2048,2
11308,84
209,68
6055,65
14121,96
6158,94
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inzercia, propagácia, reklama
drobný nehmotný majetok
autorské honoráre s charakterom služby
právne služby, znalecké posudky
tlač sylabov ,časopisov, viazanie...
preventívne zdravotné prehliadky
práce súvisiace s údržbou
čistenie a pranie
ochrana objektu
stočné
odchyt zrážkovej vody
renovácia tonerov a náplní
pedagogické praxe
ubytovanie iným než vlastným zamestnancom
ostatné služby okrem uvedených

15458,87
8241,6
2438,36
7390,05
20291,97
65,5
29450,35
1292,46
11576,64
13758,97
4596,62
205,4
25443,08
363,41
147249,01

SPOLU

385251,47

c) opis a vyčíslenie významných položiek iných ostatných nákladov
Významné položky iných ostatných nákladov

hodnota v roku 2015

štipendiá doktorandom
bankové poplatky
poistné náklady(havarijné,majetok...)
štipendiá z vlastných zdrojov
poistné autá
poistné budovy
ostatné iné náklady okrem uvedených
SPOLU

100117
888,53
15913,16
17680
104,04
704
107826,76
243233,49

(6) Prehľad o účele a výške použitia podielu zaplatenej dane za bežné účtovné obdobie
Výnosy z podielu zaplatenej dane
665 001 Príspevky z podielu zaplatenej dane

hodnota v roku 2015
4102,07

Príspevky z podielu zaplatenej dane v roku 2015 budú použité v nasledujúcom kalendárnom roku na
skvalitnenie vyučovacieho procesu študentov univerzity.
(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.
Významné položky finančných nákladov

hodnota v roku 2015

ostatné pokuty a penále
kurzové straty
z toho k 31.12.2015
odpis nevymožiteľnej pohľadávky
SPOLU

61,85
79,23
0
2193,49
2334,57
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(8) V účtovnej jednotke, ktorá má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, sa uvedie
vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky,
b) uisťovacie audítorské služby okrem overenia účtovnej závierky,
c) súvisiace audítorské služby,
d) daňové poradenstvo,
e) ostatné neaudítorské služby.
audítorské služby

hodnota v roku 2015

overenie účtovnej závierky

3000

Čl. V
Opis údajov na podsúvahových účtoch
Významné položky prenajatého majetku, majetku prijatého do úschovy, odpísané pohľadávky
a prípadné ďalšie položky.
Na podsúvahových účtoch vedie UJS nasledovný majetok:
Názov majetku

hodnota v roku 2015

Drobný hmotný majetok

1986863,3

Čl. VI
Ďalšie informácie
Prehľad nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ktoré sú v správe alebo vo vlastníctve účtovnej
jednotky.
Historické pamiatky v dlhodobom prenájme:
-budova Dôstojníckeho pavilónu v Komárne, so súpisným číslom 142 na p.č. 1846/2 1846/3,
vedenej na LV 6434 v k.ú. Komárno, s celkovou výmerou prenajatej podlahovej plochy
2967,02 m2.
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