Poznámky k 31.12.2017 - textová časť
Čl. I
Všeobecné údaje
1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky
a)
Názov účtovnej jednotky
Sídlo účtovnej jednotky
IČO
Dátum zriadenia
Spôsob zriadenia
Názov zriaďovateľa
Sídlo zriaďovateľa
b) Právny dôvod na zostavenie účtovnej
závierky
c) Účtovná jednotka je súčasťou
konsolidovaného celku

Gymnázium
Duchnovičova 13, 068 01 Medzilaborce
00161055
1.7.2002
RO
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 0801 01 Prešov
riadna
mimoriadna
áno
nie

2. Opis činnosti účtovnej jednotky
Hlavná činnosť účtovnej jednotky

Poskytovanie všeobecného vzdelávania a príprava na štúdium na
vysokoškolské vzdelanie

3. Informácie o štatutárnych zástupcoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Štatutárny zástupca (meno a priezvisko)
Funkcia
Priemerný počet zamestnancov počas
účtovného obdobia
Počet zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka účtovnej jednotky
z toho:
- počet vedúcich zamestnancov
Organizačná štruktúra účtovnej jednotky:
- rozpočtové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
- príspevkové organizácie zriadené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)
- neziskové organizácie založené/zriadené
účtovnou jednotkou (názov, sídlo)
- právnické osoby založené účtovnou
jednotkou (názov, sídlo)

Vladimír Tarča, PhDr., riaditeľ
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Čl. II
Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach
1. Účtovná závierka je zostavená za splnenia predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej
jednotky vo svojej činnosti
áno
nie
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2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad
Účtovná jednotka zmenila účtovné metódy, účtovné zásady oproti predchádzajúcemu účtovnému
obdobiu
áno
nie
3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek
a) Dlhodobý nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

b) Dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady, ktoré sú spojené s výrobou
iné

c) Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Obstarávacia cena zahŕňa
cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním. Vyskytujúce sa náklady
súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
montáž
provízia
poistné
iné
Súčasťou obstarávacej ceny nie sú:
úroky
realizované kurzové rozdiely,
ktoré vznikli do momentu uvedenia dlhodobého majetku do užívania.

d) Dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
nepriame náklady (výrobná réžia) súvisiace s vytvorením dlhodobého hmotného majetku
iné

e) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok získaný bezodplatne sa oceňuje
reprodukčnou obstarávacou cenou.
Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri
prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť,
oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou.
f) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.
g) Zásoby nakupované
Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou.
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Obstarávacia cena zahŕňa cenu, za ktorú sa zásoby obstarali a náklady súvisiace s ich obstaraním.
Vyskytujúce sa náklady súvisiace s obstaraním v účtovnej jednotke:
dopravné
provízie
poistné
clo
iné

h) Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi.
Vlastné náklady obsahujú:
priame náklady
časť nepriamych nákladov, súvisiaca s ich vytváraním

i) Zásoby získané bezodplatne sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou.
j) Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a
nevymožiteľné pohľadávky prostredníctvom opravnej položky.
k) Krátkodobý finančný majetok
Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Zníženie ich hodnoty sa vyjadruje
opravnou položkou.
l) Časové rozlíšenie na strane aktív
Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
m) Záväzky, vrátane rezerv, dlhopisov, pôžičiek a úverov
Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Záväzky pri ich prevzatí sa oceňujú
obstarávacou cenou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška
v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.
Rezervy sú záväzky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou; tvoria sa na krytie známych
rizík alebo strát z podnikania. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku.
n) Časové rozlíšenie na strane pasív
Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na
dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím.
o) Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou hodnotou.
p) Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi
Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou. Zmeny reálnych hodnôt
majetku a záväzkov zabezpečených derivátmi sa účtujú bez vplyvu na výsledok hospodárenia, priamo
do vlastného imania.
q) Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou.
r) Finančný prenájom sa oceňuje obstarávacou cenou.
Finančný prenájom je obstaranie dlhodobého hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy
s dojednaným právom kúpy prenajatej veci za dohodnuté platby počas dohodnutej doby nájmu.
Majetok prenajatý formou finančného prenájmu vykazuje ako svoj majetok a odpisuje ho jeho
nájomca, nie vlastník.
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4. Pri obstarávacej cene majetku a pri ocenení vlastnými nákladmi položiek uvedených v odseku 3
sa uvádza cena obstarania a náklady súvisiace s obstaraním
5. Spôsob zostavenia odpisového plánu pre dlhodobý majetok, doba odpisovania, sadzby odpisov
a odpisové metódy pri stanovení účtovných odpisov
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa
vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať
sa začína:
odo dňa jeho zaradenia do používania
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého majetku do používania
Účtovné odpisy sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor. Metóda odpisovania sa používa lineárna.
Drobný nehmotný majetok od 0,00 € do 2 400,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby.
Drobný hmotný majetok od 0,00 € do 1 700,00 €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je
dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje ako zásoby.
6. Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku.
Prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje opravnou položkou.
Opravné položky sa tvoria na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo
zníženie hodnoty majetku oproti jeho pôvodnému oceneniu, okrem trvalého zníženia hodnoty majetku.
Opravnou položkou sa odhaduje predpokladané zníženie hodnoty majetku. Predpoklad zníženia hodnoty
majetku je opodstatnený, ak sa udiala skutočnosť, ktorá je dôvodom na odhad zníženia budúcich
ekonomických úžitkov z tohto majetku.
Ak došlo k trvalému zníženiu hodnoty majetku, zníženie sa účtuje na ťarchu nákladov, napríklad odpis
pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia o jej vyrovnaní, mimoriadny odpis dlhodobého majetku.
Opravné položky pri odpisovanom dlhodobom majetku, ktorého úžitková hodnota sa znižuje
opotrebovaním, sa tvoria, ak jeho úžitková hodnota zistená pri inventarizácii je výrazne nižšia ako jeho
ocenenie v účtovníctve po odpočítaní oprávok a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie
trvalého charakteru.
Opravné položky k zásobám sa účtujú pri dočasnom znížení úžitkovej hodnoty zásob, napríklad, ak sa pri
inventarizácií zistí, že čistá realizačná hodnota zásob je nižšia, než je cena použitá na ich ocenenie
v účtovníctve a toto zníženie hodnoty nemožno považovať za zníženie trvalého charakteru.
Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria najmä k pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené
predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, k sporným pohľadávkam voči dlžníkom,
s ktorými sa vedie spor o ich uznanie.
Tvorba opravných položiek v rámci hlavnej činnosti - k pohľadávkam, pri ktorých je riziko, že ich dlžník
úplne alebo čiastočne nezaplatí, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako:
360 dní
najviac do výšky 20 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
720 dní
najviac do výšky 50 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
1 080 dní
najviac do výšky 100 % menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva
Tvorba opravnej položky sa účtuje na ťarchu nákladov v prospech príslušného účtu opravných položiek.
Opravné položky sa zúčtujú znížením alebo zrušením v prospech výnosov, ak toto opatrenie neustanovuje
inak a na ťarchu príslušného účtu opravných položiek, ak inventarizácia v nasledujúcom účtovnom
období nepreukáže opodstatnenosť ich existencie alebo výšky, alebo ak pominuli dôvody ich existencie
v priebehu účtovného obdobia.
7. Zásady pre vykazovanie transferov.
O nároku na dotácie zo štátneho rozpočtu sa účtuje, ak je takmer isté, že sa splnia všetky podmienky
súvisiace s dotáciou a súčasne, že sa dotácia poskytne.
Bežný transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.
Bežný transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami.
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Kapitálový transfer od cudzích subjektov - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s
nákladmi (napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého
majetku).
Kapitálový transfer od zriaďovateľa - sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi
(napr. s odpismi, s opravnou položkou, so zostatkovou hodnotou vyradeného dlhodobého majetku).
Čl. III
Informácie o údajoch na strane aktív súvahy
A Neobežný majetok
1. Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého majetku (tabuľka č.1)
Textová časť k tabuľke č.1 Gymnázium Medzilaborce nenakupovala žiadny majetok v roku 2017 a
eviduje dlhodobý hmotný majetok, ktorý je úplne odpísaný.
b) spôsob a výška poistenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
Druh poisteného majetku
Budovy a stavby
Samostatne hnuteľné vecí

Spôsob poistenia
ALLIANZ
ALLIANZ

Výška poistenia
882,97
358,06

c) opis a hodnota majetku, ku ktorému účtovná jednotka nemá vlastnícke právo, napríklad majetok v
správe účtovnej jednotky, majetok, ku ktorému vlastnícke právo účtovnej jednotky nebolo do dňa, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, zapísané vkladom do katastra nehnuteľností, pričom účtovná
jednotka majetok užíva, majetok, pri ktorom vlastnícke právo nadobudol veriteľ zmluvou o
zabezpečovacom prevode práva, ale ktorý užíva účtovná jednotka na základe zmluvy o výpožičke,
majetok obstaraný formou finančného prenájmu
Majetok,
ku ktorému nemá účtovná jednotka vlastnícke právo
Majetok v správe účtovnej jednotky /RO,PO/

Suma
167 521,08

2. Dlhodobý finančný majetok
a) prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku - tabuľka č.1
Textová časť k tabuľke č.1 Gymnázium Medzilaborce neeviduje dlhodobý finančný majetok.
3. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach – škola nemá podiely v iných
spoločnostiach.
4. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý
finančný majetok - škola nemá cenné papiere.
B Obežný majetok
1. Zásoby
a) vývoj opravnej položky k zásobám - tabuľka č.2
Textová časť k tabuľke č.2 Gymnázium Medzilaborce eviduje zásoby vo výške 3 422,43 € - knihy, ku
ktorým netvorí opravnú položku.
2. Pohľadávky – škola eviduje pohľadávku vo výške 193,97 € - preplatok el. energie za rok 2017.
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3. Finančný majetok
a) významné zložky krátkodobého finančného majetku
Krátkodobý finančný
majetok
Bankové účty
Z toho: depozitný
darovací
účet soc. fondu

Riadok
súvahy
088

Zostatok
k 31.12.2016
27 938,00
26 801,51
1 136,49

Prírastky
+
31 487,70
23 067,11
7 175,00
1 245,59

Úbytky
35 260,91
26 801,51
7 175,00
1 284,40

Zostatok
k 31.12.2017
24 164,79
23 067,11
0,00
1 097,68

4. Časové rozlíšenie
Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období
Opis položky časového
rozlíšenia
Náklady budúcich období
spolu z toho:
predplatné
poplatok za domenu
poistné

Riadok
súvahy
111

Zostatok
k 31.12.2016
397,87

Prírastky
+
431,15

Úbytky
397,87

Zostatok
k 31.12.2017
431,15

26,40
53,40
318,07

60,00
53,08
318,07

26,40
53,40
318,07

60,00
53,08
318,07

Čl. IV
Informácie o údajoch na strane pasív súvahy
A Vlastné imanie - tabuľka č.5
Textová časť k tabuľke č.5 Vlastné imanie – prírastok hospodársky výsledok za rok 2017 a presun
hospodárskeho výsledku za rok 2016 do nevysporiadaného výsledku minulých rokov.
B Záväzky
1. Rezervy - tabuľka č.7
Textová časť k tabuľke č.7 V roku 2016 bola vytvorená rezerva na nevyfakturovanú dodávku vody.
Predpokladaný rok použitia rezerv
Názov položky
Nevyfakturovaná dodávka vody, stočné

Predpokladaný rok použitia
2018

Opis významných položiek rezerv
Názov položky
Nevyfakturovaná dodávka vody, stočné

Opis významných položiek rezerv
175,19

2. Záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
a) záväzky podľa doby splatnosti (riadky 140 a 151 súvahy) - tabuľka č.8
Textová časť k tabuľke č.8 Gymnázium Medzilaborce eviduje všetky záväzky v lehote splatnosti.
b) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy
Záväzok
Dodávatelia
Zamestnanci
Zúčt. s org. soz. a zdr. poistenia
Ostatné priame dane
Záväzky zo soc. fondu
Spolu

Riadok súvahy
152
163
165
167
144

Hodnota záväzku
Opis
1 663,39 Faktúry za dodávku tepla, vyúčtovanie za
Poradcu a tel. poplatky
12 918,63 Mzdy zamestnancov za 12/2017
8 105,76 Odvody z miezd za 12/2017
2 042,72 Daňové preddavky za 12/2017
1 097,68 Zostatok SF ku koncu roka
25 828,18
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3. Bankové úvery a ostatné prijaté návratné finančné výpomoci – škola nemá žiadne bankové
úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci.
C Časové rozlíšenie
a) významné položky časového rozlíšenia výdavkov budúcich období a výnosov budúcich
období podľa jednotlivých položiek súvahy
Opis položky časového
rozlíšenia
Výnosy budúcich období
spolu z toho:
Predplatné
Poplatok za domenu
Poistné
Spolu

Riadok
súvahy
182

Zostatok
k 31.12.2016
397,87

Prírastky
+
397,87

Úbytky
397,87

Zostatok
k 31.12.2017
431,15

26,40
53,40
318,07
397,87

60,00
53,08
318,07
431,15

26,40
53,40
318,07
397,87

60,00
53,08
318,07
431,15

Čl. V
Informácie o výnosoch a nákladoch
1. Výnosy - popis a výška významných položiek výnosov
Druh výnosov
a) Zúčtovanie rezerv a opravných položiek
b) výnosy z transferov

Popis /číslo účtu a názov/
652 – Zúčtovanie ostatných rezerv
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce, VÚC
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR
697 – Výnosy samosprávy z BT od ost. sub. mimo VS

Suma
123,61
9 060,00
200 825,72
7 175,00

2. Náklady - popis a výška významných položiek nákladov
Druh nákladov
a) spotrebované nákupy

b) osobné náklady

Popis /číslo účtu a názov/
501 - Spotreba materiálu
502 - Spotreba energie
511- Opravy
512 - Cestovné
518 - Ostatné služby
521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociálne poistenie
527 – Zákonné sociálne náklady

Suma
2 971,16
11 848,04
93,00
686,62
13 460,08
146 071,40
50 927,59
9 435,85

Čl. VI
Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch
1. Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi - popis významných položiek majetku a záväzkov
Popis významných položiek
majetku a záväzkov
Drobný hmotný majetok v používaní

Hodnota majetku

Forma zabezpečenia

65 896,07
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Čl. IX
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu
Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu - tabuľka č.12-13
Textová časť k tabuľke č.13:
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol schválený Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa
12.12.2016 uznesením č. 420/2016 a následne opatrením č. 145/SR/V/2017 boli záväzné ukazovatele
rozpočtu na rok 2017 vo výške 184 976 €.
Zmeny rozpočtu:
1. Rozpočtové opatrenie č. 335/2/V/2017 – vzdelávacie poukazy
2. Rozpočtové opatrenie č. 608/05/V/2017 – stravovanie žiakov
3. Rozpočtové opatrenie č. 769/09/V/2017 – stravovanie žiakov
4. Rozpočtové opatrenie č. 1025/14/V/2017 – učebnice CJ
5. Rozpočtové opatrenie č. 1171/15/V/2017 – revízia elektrorozvodov
6. Rozpočtové opatrenie č. 1298/17/V/2017 – maturita
7. Rozpočtové opatrenie č. 1471/19/V/2017 – dejepisná súťaž
8. Rozpočtové opatrenie č. 1602/21/V/2017 – 2 % zvýšenie platov
9. Rozpočtové opatrenie č. 1779/23/V/2017 – hmotná zainteresovanosť
10. Rozpočtové opatrenie č. 1905/24/V/2017 – granty a transfery
11. Rozpočtové opatrenie č. 1982/24/V/2017 – stravovanie žiakov
12. Rozpočtové opatrenie č. 1961/24/V/2017 – 6 % zvýšenie platov
13. Rozpočtové opatrenie č. 2174/27/V/2017 - vzdelávacie poukazy
14. Rozpočtové opatrenie č. 2303/28/V/2017 – mim. výsledky žiakov
15. Rozpočtové opatrenie č. 2322/28/V/2017 – učebnice CJ
16. Rozpočtové opatrenie č. 2421/30/V/2017 – osobné náklady
17. Rozpočtové opatrenie č. 2704/37/V/2017 – kreditové príplatky

Rozpočet na rok 2017:

+ 1 555 €
+ 3 457 €
+ 2 446 €
+
510 €
+ 4 000 €
+
711 €
+
700 €
+
164 €
+ 3 880 €
+ 7 175 €
+ 1 942 €
+ 2 892 €
+
794 €
+
200 €
+
30 €
+ 20 000 €
+ 1 662 €

237 094 €
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