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1. Úvod
Hlavnou úlohou Univerzity J. Selyeho (ďalej len „UJS“ alebo „univerzita“) je
poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie. Aj v rámci svojho
hospodárenia bolo hlavným cieľom univerzity napĺňanie strategických zámerov a cieľov
vyplývajúcich z Dlhodobého zámeru Univerzity J. Selyeho.
Hospodárenie univerzity bolo realizované v súlade so zákonom č. 131/2001 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VŠ) a riadilo sa rozpočtom
na rok 2017, schváleným Akademickým senátom UJS dňa 11. 5. 2017 a Správnou radou dňa
15. 5. 2017.
Podľa § 89 zákona o VŠ sú hlavným zdrojom financovania univerzity dotácie zo štátneho
rozpočtu. Na pokrytie výdavkov na svoju činnosť univerzita využíva v zmysle § 16 a § 89 ods.1
zákona o VŠ okrem dotácií zo štátneho rozpočtu aj ďalšie zdroje. Rozpočet univerzity na rok
2017 zohľadňoval všetky zdroje príjmov univerzity: dotáciu zo štátneho rozpočtu, finančné
prostriedky zo štrukturálnych fondov, zahraničné dotácie a dary a vlastné príjmy univerzity.
Výročná správa o hospodárení UJS za rok 2017 je dokument, určený pre verejnú vysokú školu,
ministerstvo a verejnosť poskytujúci základné informácie o finančnej a majetkovej situácii
univerzity v rozsahu stanovenom zákonom o účtovníctve, analýzu nákladov a výnosov, príjmov
a výdavkov, zúčtovanie použitia dotácií poskytnutých univerzite zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a ďalšie informácie
o hospodárení univerzity.
Pri zostavovaní výročnej správy o hospodárení za rok 2017 sa Univerzita J. Selyeho riadila
ustanoveniami zákona č. 131/2001 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 46/2011, ktorou sa
určuje forma a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy
o hospodárení vysokej školy a Metodickým usmernením k výročnej správe o hospodárení
verejnej vysokej školy za rok 2017.

2. Ročná účtovná závierka
Pri spracovaní ročnej účtovnej závierky UJS postupovala v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona o VŠ. Účtovné metódy a všeobecné
účtovné zásady sa aplikovali konzistentne s predchádzajúcim účtovným obdobím a v znení
platných právnych predpisov. UJS uplatňovala v roku 2017 postupy účtovania 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 Opatrenia
MF/19760/2015-74 a v znení neskorších predpisov. V účtovnom období nenastali zmeny
účtovných zásad a metód. Odpisovanie dlhodobého majetku sa riadilo zákonom č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve a odpisovým plánom, ktorý je podkladom na vyčíslenie oprávok v priebehu jeho
používania. Dlhodobý majetok bol odpisovaný rovnomernou - lineárnou metódou odpisovania
počas predpokladanej doby používania, ktorá zodpovedala spotrebe budúcich ekonomických
úžitkov z vlastníctva majetku.
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2.1. Súvaha Úč. NUJ 1 - 01
Súvaha je výkaz o finančnej situácii univerzity, ktorý podáva informácie o stave aktív, záväzkov
a vlastných zdrojov ku dňu účtovnej závierky. Je to prehľadné usporiadanie stavu majetku
(Aktíva) a zdrojov jeho krytia (Pasíva) v hodnotovom vyjadrení. UJS mala k 31. 12. 2017
celkovú hodnotu aktív vo výške netto 16.780.732,20 EUR, kým v roku 2016 to bola hodnota
14.056.457,89 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2016 zvýšenie o 2.724.275,00 EUR.
Položky súvahy
Aktíva - majetok SPOLU:
z toho:
a) dlhodobý nehmotný a hmotný
majetok v ZC
z toho:
* dlhodobý nehmotný majetok
* dlhodobý hmotný majetok
b) obežný majetok
z toho:
* dlhodobé pohľadávky
* krátkodobé pohľadávky
* finančný majetok
c) časové rozlíšenie (náklady a
príjmy bud.obd.)

stav k 31.12.2017
16 780 732,88

stav k 31.12.2016
14 056 457,88

13 695 936,20

11 771 940,16

202 474,35
13 493 461,85
3 071 970,52

319 806,35
11 452 133,81
2 279 912,82

330 480,69
143 322,61
2 598 167,22

358 602,41
283 055,76
1 638 254,65

12 826,16

4 604,90

Celková hodnota pasív k 31.12.2017 v netto vyjadrení je 16.780.732,20 EUR, čo je
o 2.724.275,00 EUR viac ako v predchádzajúcom období.
Položky súvahy
Pasíva - zdroje krytia majetku
SPOLU:
z toho:
a) vlastné zdroje krytia majetku spolu:
z toho:
* imanie a peňažné fondy
z toho:
*základné imanie
*štipendijný fond
*fond reprodukcie
* fondy tvorené zo zisku
z toho:
* rezervný fond
* ostatné fondy

stav k 31.12.2017

stav k 31.12.2016

16 780 732,89

14 056 457,89

2 414 069,44

2 281 096,71

1 120 820,37

989 501,03

813 975,11
142 326,60
164 518,66
1 066 946,57

810 931,97
82 042,60
96 526,46
1 066 946,57

1 066 946,57

1 066 946,57
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* nevysporiadaný VH minulých rokov
* výsledok hospodárenia za účtovné
obdobie
b) cudzie zdroje spolu:
z toho:
* krátkodobé rezervy
* krátkodobé záväzky
* dlhodobé záväzky
c) časové rozlíšenie (výnosy a
výd.bud.obd.)

224 649,11

251 900,25

1 653,39
518 902,41

27 251,14
558 079,41

71 711,83
447 103,57
87,01

45 628,49
511 863,33
587,59

13 847 761,04

11 217 281,77

Porovnanie majetku UJS k 1.1.2017 a 31.12.2017:
V roku 2017 v rámci aktív predstavovala najvyšší podiel na zvýšení trieda IM 2101 Budovy.
Univerzita nadobudla do vlastníctva nehnuteľnosť v hodnote 3.429.438,50 EUR za účelom
prevádzkovania študentského domova. Finančné prostriedky na kúpu nehnuteľnosti ČAJKA 2
získala univerzita zo zahraničných zdrojov. Medziročné zvýšenie bolo aj v triede majetku 3101
Pozemky v celkovej sume 71.035,34 EUR a v triede 2301 Dopravné prostriedky v sume 12.060,EUR. Zvýšila sa hodnota triedy 2205 Prístroje a technické zariadenia o 31.175,20 EUR,
Medziročne sa zvýšila aj hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku o 151.522,17
EUR.
Trieda drobného
majetku

Označenie

k 1.1.2017

k 31.12.2017

Obstar.hodnota

Obstar.hodnota

zmena zvýšenie

9701

Drobný hmotný maj

1 851 406,32

2 000 863,13

149 456,81

9702

Drobný nehmot. maj

101 188,37

103 253,73

2 065,36

1 952 594,69

2 104 116,86

151 522,17

Spolu :
Trieda dlhodobého
majetku

Označenie

1301

Software

1401

Oceniteľné práva
Spolu 013,014:

4200

Obstar. hmot. maj.
Spolu 042:

k 1.1.2017

k 31.12.2017

Obstar.hodnota

Obstar.hodnota

zmena zvýšenie

504 249,30

504 249,30

0,00

1 327,76

1 327,76

0,00

505 577,06

505 577,06

0,00

4 260,00

4 260,00

0,00

4 260,00

4 260,00

0,00

9 529 852,29

12 954 869,79

3 425 017,50

461 454,16

461 454,16

0,00

2101

Budovy

2102

Stavby

2205

Prís. a tech. zar.

10 228 529,72

10 259 704,92

31 175,20

2301

Dopravné prostr.

159 764,48

171 824,48

12 060,00

3101

Pozemky

266 371,01

337 406,35

71 035,34

3201

Umel.diela a zbierky

23 618,50

23 618,50

0,00

Spolu 021,022,023,031,032:

20 669 590,16

24 208 878,20

3 539 288,04

Celková hodnota majetku :

21 179 427,22

24 718 715,26
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Dlhodobý majetok UJS k 31.12.2017 v hodnotovom vyjadrení podľa položiek súvahy:

Názov majetku

prvotné ocenenie
stav k 1.1.2017

prírastky

úbytky

stav k 31.12.2017

504 249,30

-

-

504 249,30

Oceniteľné práva

1 327,76

-

-

1 327,76

Obstar. hmot. maj.

4 260,00

3 539 288,04

3 539 288,04

4 260,00

Budovy, stavby

9 991 306,45

4 485 813,90

1 060 796,40

13 416 323,95

Prís. a tech. zar.

10 228 529,72

31 175,20

-

10 259 704,92

Dopravné prostr.

159 764,48

18 560,00

6 500,00

171 824,48

Pozemky

266 371,01

308 227,34

237 192,00

337 406,35

23 618,50

-

-

23 618,50

21 179 427,22

8 383 064,48

4 843 776,44

24 718 715,26

Software

Umel.diela a zbierky
SPOLU:

2.2. Výkaz ziskov a strát Úč. 2-01 sumárne za UJS
Výkaz ziskov a strát bol zostavený v zmysle opatrenia MF SR z 30.októbra 2013 č.
MF/17616/2013-14, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto ukladania individuálnej účtovnej
závierky a výročnej správy pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva,
ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (FS 11/2013).
Výkaz ziskov a strát sa člení na náklady a výnosy, ktoré poskytujú prehľad o hospodárení UJS.
NÁKLADY z výkazu ziskov a strát k 31.12.2017
účet
501
502
511
512
513
518
521
524
525
527
531
532
538

Text

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprez.
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné SP a ZP
Ostatné soc. poistenie
Zákonné soc. náklady
Daň z mot. vozidiel
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky

Hlavná činnosť

Podnikateľská
činnosť

166 504,16
361 516,25
32 943,45
56 380,87
9 494,81
264 589,64
2 896 704,84
930 822,14
24 217,08
54 573,11
3 988,64
10 731,65

2 451,23
22 112,37
5 406,63
4 602,31
32 297,90
19 277,96
243,23
117,58

Spolu - Bežné
obdobie

168 955,39
383 628,62
38 350,08
56 380,87
9 494,81
269 191,95
2 929 002,74
950 100,10
24 460,31
54 573,11
3 988,64
10 849,23

minulé obdobie

157 998,39
389 277,20
153 956,15
52 294,02
14 586,02
337 345,28
2 844 406,37
932 306,64
12 160,24
56 774,94
464,80
10 815,23
11 216,93
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542
543
544
545
549
551
556
562
563

Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Odpisy
Tvorba fondov
Poskytnuté prísp. ÚJ
Poskytnuté prísp. FO
NÁKLADY spolu

16,50
32 183,16
4 185,37
346 312,59
1 615 292,00
394 794,00
2 657,00
38 665,00
7 246 572,26

9 196,89
95 706,10

16,50
32 183,16
4 185,37
355 509,48
1 615 292,00
394 794,00
2 657,00
38 665,00
7 342 278,36

120,00
390,00
245,58
3 715,36
284 967,72
1 845 351,58
383 045,66
6 020,00
31 515,00
7 528 973,11

Celkové náklady univerzity v roku 2017 predstavovali 7.342.278,36 EUR, z toho náklady
hlavnej činnosti boli vo výške 7.246.572,26 EUR a náklady podnikateľskej činnosti 95.706,10
EUR, čo predstavuje 1,3 % z celkových nákladov univerzity. Tabuľka porovnáva náklady
univerzity v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti v rokoch 2016 a 2017.
ROK
2017
2016

Hlavná činnosť
7 246 572,26
7 438 989,86

NÁKLADY
Podnikateľská činnosť
95 706,10
89 983,25

CELKOM
7 342 278,36
7 528 973,11

VÝNOSY z výkazu ziskov a strát k 31.12.2017

Celkové výnosy univerzity predstavovali sumu 7.344.210,91 EUR, z toho v hlavnej činnosti
7.247.287,35 a v podnikateľskej činnosti 96.923,56 EUR.
účet

Text

601
602
644
645
646
648
649
649
649
656
658

Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Úroky
Kurzové zisky
Prijaté dary
Zákonné poplatky
Výnosy zo školn. (len 2016)
Ostatné výnosy
Ostatné výnosy okr.uved.
Výnosy z použitia fondu
Výnosy z nájmu majetku

665

Príspevky z podielu zaplatenej
dane

691

Prevádzkové dotácie
Výnosy spolu

Hlavná
činnosť

Podnikateľská
činnosť

Spolu Bežné
obdobie

minulé obdobie

374 155,52
120,69
38,01
12 234,00
411 860,18
689.819,34
305 126,59
16 096,00
13 885,61

89 712,45
5,17
7 205,94
-

463 867,97
125,86
38,01
12 234,00
411 860,18
689.819,34
312 332,53
16 096,00
13 885,61

412 434,35
62,86
300,90
294 540,00
55 741,78
1 258 448,59
25 209,00
13 885,61

3 301,66

-

5 074,65

5 420 649,75
7 247 287,35

96 923,56

3 301,66
5 420 649,75
7 344 210,91

5 436 076,42
7 501 774,16
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V porovnaní s rokom 2016 boli celkové výnosy nižšie o 157.563,25 EUR, z toho v hlavnej
činnosti o 164.319,20 EUR kým v podnikateľskej činnosti boli výnosy vyššie o 6.755,95 EUR.
Percentuálne vyjadrenie pomeru hlavnej a podnikateľskej činnosti k celkovým výnosom
v rokoch 2016 a 2017 je znázornené v nasledovnej tabuľke:
ROK

Výnosy celkom

HČ

%

PČ

%

2017
2016

7 344 210,91
7 501 774,16

7 247 287,35
7 411 606,55

98,68
98,80

96 923,56
90 167,61

1,32
1,2

2.2.1 VZaS za oblasť sociálnej podpory študentov
Sociálna podpora sa študentom poskytuje ako nároková položka v zmysle § 96 zákona
o vysokých školách a nenároková položka sociálnej podpory, ktorá vychádza zo štátneho
rozpočtu. Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá (sociálne a motivačné), do nepriamej
formy patria služby stravovania a ubytovania študentov, finančná a organizačná podpora
športových a kultúrnych činností.
Výnosy UJS v oblasti sociálnej podpory študentov sú nasledovné (tab. 22)
-

-

-

Tržby z predaja služieb – za ubytovanie študentov boli v roku 2017 vo výške 364.281,EUR, čo je o 47.354,- EUR viac ako v predchádzajúcom roku.
V rámci iných ostatných výnosov sa tvoril štipendijný fond z vlastných zdrojov vo výške
21.475,- EUR, kým v predchádzajúcom roku bol tvorený v sume 20.791,- čo znamená
zvýšenie výnosov o 684,- EUR oproti roku 2016. Počas roka 2017 sa zmenila analytika
výnosového účtu, kým v roku 2016 sa používal účet 648, od roku 2017 sa používa
výnosový účet 649 – Iné ostatné výnosy.
Výnosy z použitia štipendijného fondu boli v roku 2017 vo výške 16.096,- EUR, čo
znamená zníženie výnosov oproti roku 2016 o 9.113,- EUR, to znamená že v roku 2017
bolo vyplatených menej motivačných štipendií študentom z vlastných zdrojov.
Dotácia v oblasti sociálnej podpory študentov bola v roku 2017 vo výške 173.699,- EUR,
čo znamená zvýšenie oproti roku 2016 o 4.819,- EUR.

Náklady UJS v oblasti sociálnej podpory študentov sú nasledovné (tab. 23)
-

-

-

Na spotrebu materiálu, energie, opravy a údržby, cestovné výdavky a ostatné služby boli
náklady vo výške 156.756,- EUR 341.062,- EUR, čo je v porovnaní s rokom 2016 menej
o 184.306,- EUR. Pokles nákladov v r. 2017 bol aj z dôvodu, že v r. 2016 sa čerpala
účelová dotácia na odstránenie havarijného stavu v ŠD a tým boli vyššie výdavky
a zároveň v roku 2017 boli úsporné opatrenia v oblasti režijných nákladov ŠD.
Mzdové náklady, zákonné a ostatné soc. poistenie boli v úhrnnej výške 287.149,- EUR,
kým v roku 2016 boli tieto náklady vo výške 169.782,- EUR.
Náklady na dane, a iné ostatné náklady boli v úhrnnej výške 24.416,- EUR 42.873,EUR, čo bolo o 18.457,-EUR menej ako v roku 2016, keď tieto náklady dosiahli sumu
42.873,- EUR.
Tvorba štipendijného fondu v roku 2017 bola realizovaná vo výške 21.475,- EUR, kým
v roku 2016 to bolo 20.791,- EUR, teda o 684 EUR menej.
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-

Náklady na poskytnuté príspevky športovým klubom boli v roku 2017 v sume 2.657,EUR, čo bolo viac o 137,- EUR ako v roku 2016, keď sa pre športový klub UJS poskytol
transfer vo výške 2.520,- EUR.

Celkové náklady UJS v roku 2017 boli nižšie o 84.577,- EUR. Podrobný rozpis nákladov
a výnosov v roku 2017 a výsledok hospodárenia za oblasť sociálnej podpory študentov v
roku 2017 je uvedený v nasledovnej tabuľke:
Náklady UJS v oblasti sociálnej podpory študentov, tabuľka č. 23:
Náklady
spotreba materiálu

rok 2016
11 172

rok 2017
10 671

spotreba energie

161 834

130 405

-

31 429

opravy a údržba

110 688

5 134

-

105 554

cestovné

510

-

-

510

reprezentačné výdavky

229

-

-

229

56 629

10 546

-

46 083

124 239

209 272

85 033

43 842

74 000

30 158

ostatné soc.poistenie

1 437

3 630

2 193

zákonné soc.náklady

264

247

-

18

10 215

879

-

9 336

7 449

7 441

-
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iné ostatné náklady

25 209

16 096

-

9 113

tvorba fondov

20 791

21 475

684

2 520

2 657

137

577 030

492 453

ostatné služby
mzdové náklady
zákonné soc. a zdrav.poist

daň z nehnuteľností
ostatné dane a poplatky

poskytnuté príspevky
Náklady spolu:

rozdiel 2017 - 2016
502

-

84 577

Výnosy UJS v oblasti sociálnej podpory študentov, tabuľka č. 22:
Výnosy
Tržby z predaja služieb

rok 2016
316 928

rok 2017
364 281

rozdiel 2017 - 2016
47 354

Zákonné poplatky

-

21 475

21 475

Iné ostatné výnosy

20 791

-

-

20 791

Výnosy z použitia fondu

25 209

16 096

-

9 113

Dotácie

168 880

173 699

4 819

Výnosy spolu:

531 808

575 551

43 744

45 222

83 099

128 320

VH v oblasti sociálnej podpory

-

2.2.3 VZaS osobitne za UJS bez oblasti sociálnej podpory študentov
Bez sociálnej podpory študentov vykazovala UJS v roku 2017 náklady vo výške 6.669.542,EUR v hlavnej činnosti, kým výnosy boli vo výške 6.715.479,- EUR. Celkový hospodársky
výsledok pred zdanením bez sociálnej podpory študentov bol 45.937,- EUR.
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Text

Podnikateľská
činnosť bežné
obdobie
7 246 572
95 706
577 030
-

Hlavná činnosť
bežné obdobie

NÁKLADY spolu
Náklady v obl. sociálnej podpory študentov
Náklady UJS bez sociálnej podpory
študentov

Text

6 669 542

Hlavná činnosť
bežné obdobie

Výnosy spolu
Výnosy v oblasti sociálnej podpory
študentov
Výnosy UJS bez sociálnej podpory
študentov
VH UJS bez sociálnej podpory študentov
pred zdanením

7 247 287
531 808

95 706
Podnikateľská
činnosť bežné
obdobie
96 924
-

Spolu - Bežné
obdobie
7 342 278
577 030
6 765 248

Spolu - Bežné
obdobie
7 344 211
531 808

6 715 479

96 924

6 812 403

45 937

1 217

47 155

2.3 Poznámky – príloha k účtovnej závierke
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. Účtovníctvo viedla v roku 2016 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.
Dlhodobý nehmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, dlhodobý
hmotný majetok obstaraný kúpou bol ocenený obstarávacou cenou, dlhodobý hmotný majetok
obstaraný iným spôsobom (darom) sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou ak nebol
ocenený podľa ocenenia odovzdávajúcou účtovnou jednotkou, dlhodobý finančný majetok v
roku 2017 nebol obstaraný.
Zásoby obstarané kúpou sa oceňujú obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú sa skutočne
obstarali. 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 2017 vytvorené. Krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny boli
ocenené menovitou hodnotou.
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. Záväzky vrátane
rezerv – sa ocenili pri ich vzniku menovitou hodnotou. 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. Časové rozlíšenie na
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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.
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.
Na podsúvahových účtoch vedie UJS drobný hmotný majetok, ktorého hodnota v roku 2017
dosiahla sumu 2 104 116,86 EUR.

2.4 Rozbor výsledku hospodárenia
Náklady a výnosy UJS aj v roku 2017 úzko súviseli s jej hlavným poslaním - zabezpečovaním
vysokoškolského vzdelávania.
Univerzita J. Selyeho vykázala k 31.12.2017 kladný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti
a kladný výsledok hospodárenia v podnikateľskejčinnosti. Údaje znázorňuje nasledovná tabuľka:
Text
náklady celkom
výnosy celkom
VH pred zdanením
Daň z príjmov
VH po zdanení

HČ nezdaň.
7 246 572,26
7 247 287,35
715,09
22,68
692,41

Zdaňovaná
95 706,10
96 923,56
1 217,46
256,48
960,98

SPOLU
7 342 278,36
7 344 210,91
1 932,55
279,16
1 653,39

2.4.1 Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Po schválení výročnej správy o hospodárení UJS za rok 2017 Akademickým senátom a v zmysle
Čl. 38/ bod 2a) Štatútu univerzity, sa 70% zo zisku UJS vo výške 1.157,37 EUR použije na
tvorbu rezervného fondu. Zostatok zisku vo výške 496,02 EUR sa zaúčtuje na účet 428 s
príslušnou analytikou – ako nevysporiadaný VH minulých rokov.

11

3. Analýza výnosov a nákladov a príjmov a výdavkov
Hlavným zdrojom príjmov UJS bola aj v roku 2017 dotácia zo štátneho rozpočtu, poskytnutá
v zmysle Dotačnej zmluvy na rok 2017 a jej dodatkov a na základe ustanovenia § 89 zákona
o vysokých školách. Ďalším zdrojom príjmov, ktoré UJS použila na zabezpečenie vzdelávacieho
procesu a prevádzky boli príjmy zo zahraničných zdrojov, od ostatných subjektov verejnej
správy a príjmy z vlastných zdrojov.
3.1 Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ poskytnuté v rámci Dotačnej
zmluvy na rok 2017 (tab. 1)
Na základe dotačnej zmluvy bola UJS poskytnutá dotácia na bežné výdavky nasledovne:
111

pôvodný

upravený

3 741 435,00

4 032 022,00

4 032 022,00

2 580 638,00

2 690 119,00

2 690 119,00

2 515 130,00

2 622 846,00

2 622 846,00

príspevok na formačné praxe

26 475,00

26 475,00

26 475,00

príspevok na pedagogické praxe

28 800,00

30 565,00

30 565,00

špecifické potreby ...

10 233,00

10 233,00

10 233,00

104 000,00

104 000,00

Prog. Podpr. Prvok:
DOTÁCIA na VŠ vzdelávanie, vedu,
soc.podporu
Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a
prevádzky

077
077 11

ROZPOČET

Plnenie
príjmov

ROK 2017

z toho:
príspevok na vzdelávanie

KAPITÁLOVÁ

07711

077 12
0771201

DOTÁCIA

- na požiarny únikový východ PF

-

32 000,00

32 000,00

- na rekonštrukciu výťahov ŠD

-

72 000,00

72 000,00

Na výskumnú, vývojovú, umel.čin.

654 781,00

660 995,00

660 995,00

Výskum a vývoj

638 933,00

645 147,00

645 147,00

v tom:
0771202

Grantová agentúra VEGA

2 364,00

2 364,00

2 364,00

0771205

Grantová agentúra KEGA

13 484,00

13 484,00

13 484,00

Dotácia na rozvoj vysokej školy

29 890,00

29 890,00

29 890,00

bežná

27 190,00

27 190,00

27 190,00

kapitálová

2 700,00

2 700,00

2 700,00

Dotácia na sociálnu podporu št. VŠ

476 126,00

547 018,00

547 018,00

sociálne štipendiá

225 854,00

297 292,00

297 292,00

20 025,00

20 025,00

20 025,00

56 868,00

56 002,00

56 002,00

173 379,00

173 699,00

173 699,00

166 517,00

167 004,00

167 004,00

na stravovanie študentov

1 000,00

833,00

833,00

na kultúrnu, umeleckú a šport. činnosť

3 205,00

3 205,00

3 205,00

na činnosť športových klubov

2 657,00

2 657,00

2 657,00

077 13

077 15
0771501

motivačné štipendiá § 96a,ods1,písm.a)
motivačné štipendiá §
0771502 96a,ods1,písm.b)
podpora stravovania, ubytovania,
0771503 športu a kult.aktivít
0771502

v tom:
na ubytovanie a prevádzku ŠD

12

3.2 Príjmy z dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov na spolufinancovanie zo
štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ (tab. 17)
UJS v roku 2017 nerealizovala nový projekt, spolufinancovaný z EÚ. Všetky predchádzajúce
projekty sú ukončené. Univerzita nemala príjem, vykazovaný v tabuľke 17.
3.3 Príjmy z dotácií alebo príjmy majúce charakter dotácie okrem príjmov podľa bodu 3.1.
a 3.2. a príjmy z rozpočtov obcí a VÚC, a zo zahraničných zdrojov (tab. 2)
V roku 2017 boli príjmy z uvedeného zdroja v celkovej výške 4.999.920,60 EUR v nasledovnej
štruktúre:
Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie:

36 301,66

2% dane PO a FO

3 301,66

Mesto Komárno

10 000,00

Ministerstvo spravodlivasti - Majorita - minorita...

5 000,00

Fond na podporu umenia - knižnica

3 000,00

KNM - úrad vlády -Socializačný vplyv terapie vo výchove

1 000,00

KNM - úrad vlády -Jasovská kláštorná záhrada...

2 000,00

KNM - úrad vlády -Eruditio-Educatio
KNM - úrad vlády - Štúdie o charaktere ideologického ťaženia v
Československu
KNM - úrad vlády -Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť

5 000,00

KNM - úrad vlády -Variativita maďarčiny ...

3 000,00

Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie:

2 000,00
2 000,00
4 963 618,94

CEEPUS

5 070,00

Erasmus + K 103 2016/2017

43 376,00

Erasmus + K 107 2016/2017

5 754,00

Erazmus + K103 2017/2018

125 977,00

Pallas athene domus nadácia (2015-2017)

142 069,00

Pallas athene domus nadácia (2017-2019)
Ministerstvo ľudských zdrojovz z MR-kapitálový príjem na
nákup ŠD Čajka 2
Ministerstvo ľudských zdrojov- študentská samospráva

120 000,00

Ministerstvo ľudských zdrojov z MR- program Makovecz
Ministerstvo ľudských zdrojov z MR- odvody zahraničných
zamestnancov
Bethlen Gábor nadácia z MR (režijné výdavky, mzdy)
SPOLU:

3 496 052,84
29 964,77
149 015,37
654 260,05
192 079,91
4 999 920,60
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Analýza ostatných domáce príjmov majúcich charakter dotácie:
Príjmy univerzity majúce charakter dotácie v roku 2017 boli nasledovné:
Príjem transferu od Mesta Komárno v sume 10 tis eur bol na účel na údržby priestorov
univerzity.
Aj v roku 2017 bola UJS poskytnutá dotácia z programu Úradu vlády Slovenskej republiky
s názvom „Kultúra národnostných menšín na 6 projektov v celkovej sume 15 tis. eur. Účel
poskytnutia a suma jednotlivých dotácií je rozpísaný v predchádzajúcej tabuľke. Poskytnutá
dotácia bola použitá výlučne na úhradu bežných výdavkov v súlade s ich účelovým určením
a schváleným rozpočtom podporených projektov.
V roku 2017 mala UJS príjem z 2% podielu zaplatenej dane v sume 3.301,66 EUR. Uvedená
suma bude použitá na skvalitnenie vyučovacieho procesu študentov univerzity.
Analýza príjmov zo zahraničia majúcich charakter dotácie:
Ďalším zdrojom príjmov zo zahraničia bola dotácia stredoeurópskeho výmenného programu
CEEPUS, podporujúca akademické mobility, poskytnutá Slovenskou akademickou informačnou
agentúrou n. o. vo výške 5.070,- EUR.
V roku 2017 bol univerzite poskytnutý grant na tri projekty v rámci programu Erasmus + vo
výške 175.107,- EUR. Tieto sú čerpané postupne, podľa časového harmonogramu zmluvy.
Z nadácie Bethlena Gábora z MR bola univerzite poskytnutá dotácia na úhradu bežných
výdavkov v rámci mzdových a prevádzkových nákladov vo výške 192.079,91 EUR.
Grant na propagáciu a reprezentáciu univerzity a taktiež na výmenný program študentov a
zamestnancov univerzity celkovo vo výške 149.015,37 EUR bol poskytnutý z Ministerstva
ľudských zdrojov v rámci programu Makovecz.
Alternatívnym zdrojom príjmu bol aj grant z nadácie PADE z MR, na financovanie bežných
výdavkov univerzity, najmä na ďalšie vzdelávanie študentov v oblasti ekonomických vied,
výdavky na štipendiá doktorandov a na podporu vedecko-výskumnej činnosti a podporu
výskumných tímov v celkovej výške 142.069,- EUR, a tiež na vedeckovýskumnú činnosť
univerzity bol poskytnutý grant vo výške 120.000,- EUR z nadácie PADE.
Z Ministerstva ľudských zdrojov z MR bola financovaná kúpa nehnuteľnosti – Študentský
domov Čajka 2 v celkovej výške 3.496.052,84 EUR. Taktiež z tohto zdroja boli financované
ďalšie výdavky univerzity. Je to predovšetkým na krytie výdavkov na fungovanie študentskej
samosprávy, reprezentáciu a propagáciu univerzity v sume 29.964,77 EUR, ďalej na bežné
výdavky v rámci odvodov za zahraničných zamestnancov v sume 654.260,05 EUR. Všetky
príjmy podliehajú prísnemu zúčtovaniu.
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3.4 Výnosy UJS (tab. 3)
V roku 2017 predstavovali celkové výnosy univerzity sumu 7.344.210,91 EUR, z toho v hlavnej
činnosti 7.247.287,35 a v podnikateľskej činnosti 96.923,56 EUR. Najväčší podiel na výnosoch
univerzity v hlavnej činnosti majú prevádzkové dotácie zo ŠR, ďalej výnosy zo školného, tržby
z predaja služieb , výnosy z darov a ostatné výnosy. Štruktúru výnosov zobrazuje nasledovná
tabuľka:
účet
601
602
644
645
646
648
649
649
649
656
658
665
691

Text
Tržby za vlastné výrobky
Tržby z predaja služieb
Úroky
Kurzové zisky
Prijaté dary
Zákonné poplatky
Výnosy zo školného (len 2016)

Ostatné výnosy
Ostatné výnosy okrem uved.
Výnosy z použitia fondu
Výnosy z nájmu majetku
Príspevky z podielu zapl.d.
Prevádzkové dotácie
Výnosy spolu

Hlavná
činnosť
374 155,52
120,69
38,01
12 234,00
411 860,18
689.819,34
305 126,59
16 096,00
13 885,61
3 301,66
5 420 649,75
7 247 287,35

Podnikate
ľská
činnosť
89 712,45
5,17
7 205,94
96 923,56

Spolu - Bežné
obdobie

minulé obdobie

463 867,97
125,86
38,01
12 234,00
411 860,18
689.819,34
312 332,53
16 096,00
13 885,61
3 301,66
5 420 649,75
7 344 210,91

412 434,35
62,86
300,90
294 540,00
55 741,78
1 258 448,59
25 209,00
13 885,61
5 074,65
5 436 076,42
7 501 774,16

UJS dosiahla v roku 2017 nasledovné výnosy v členení:
 463.867,97
- tržby z predaja služieb – z ubytovania študentov vo výške
364.281,49 EUR, z ubytovania ostatných 4.012,64 EUR, nájomné z bytov 3.483,49 EUR,
ostatné služby vo výške 92.090,35 EUR.
 125,86
- úroky z ostatných účtov
 38,01
- kurzové zisky
 12.234,00
- výnosy z prijatých darov (odpisy darovaného majetku)
 411.860,18
- poplatky spojené so štúdiom
 1.002.151,87
- iné ostatné výnosy, z darov v sume 666.129,05 EUR, dobropisy
minulých období v sume 15.487,93 EUR (VŠZP, tepelná energia, kooeratíva poisťovňa,
ZSE), výnosy z vložného na konferencie v sume 4.258,36 EUR, ostatné výnosy v sume
316.276.53
 16 096,- EUR
- výnosy z použitia ŠF
 13 885,61
- výnosy z nájmu majetku
 3 301,66
- príspevky z podielu zaplatenej dane
 5 420 649,75 EUR - prevádzkové dotácie v sume 3.926.224,75 EUR, zúčtovanie
kapitálových dotácií zo ŠR vo výške odpisov v sume 478.449,00 EUR, zúčtovanie
kapitálových dotácií z EF vo výške odpisov 1.015.976,00 EUR.
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Najväčší podiel z celkových výnosov mali prevádzkové dotácie, ktoré boli v percentuálnom
vyjadrení vo výške 73,81 % z celkových výnosov, kým v roku 2016 bol percentuálny podiel
prevádzkových dotácií na celkových výnosoch nižší a to 72,46%, nasledovali iné ostatné
výnosy, v podiele 13,65% (v r. 2016 16,77%) a tržby z predaja služieb, predstavovali 6,32% ,
kým v roku 2016 to bolo 5,5% z celkových výnosov univerzity.
Prehľad výnosov za vlastné výkony s uvedením ich opisu a vyčíslením hodnoty v hlavnej
činnosti a podnikateľskej činnosti:
opis tržieb za vlastné výkony a tovar

hlavná činnosť

602 001 z ubytovania študentov

podnikateľská činnosť

SPOLU

364281,49

0

364281,49

602008 z ubytovania ostatných

0

4012,64

4012,64

602018 nájomné z bytov

0

3483,49

3483,49

602099 ostatné služby

0

92090,35

92090,35

364281,49

99586,48

463867,97

SPOLU

Prehľad významných zložiek iných ostatných výnosov je nasledovný:
Významné zložky iných ostatných výnosov
644002 Úroky z ostatných účtov
645000 Kurzové zisky

suma v EUR
125,86
38,01

646002 Prijaté dary – výnosy z darov – odpisy (70. 75)

12 234,00

648001 Školné za prekročenie štandardnej dĺžky
648003 Poplatky za prijímacie konanie

90 025,00
39 084,18

648004 Poplatky za rigorózne konanie

7 150,00

648005 Poplatky za rigorózne konanie - vydanie

500,00

648006 Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu

723,00

648007 Poplatky za ďalšie vzdelávanie
648020 Školné ext. študentov

17 350,00
256 928,50

648025 Popl. za uznávanie rovnocennosti dokl.

99,50

649009 Dary
649017 Dobropisy minulých období
649018 Vložné na konferencie, semináre...
6490098-099 Ostatné výnosy okrem uvedených

666 129,05
15 487,93
4 258,36
316 276,53

SPOLU

1 426 409,92

3.5 Analýza výnosov vo vybraných oblastiach (tab. 4)
Výnosy za vybrané oblasti podľa § 92 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách sú podrobne
rozpísané v tabuľke č. 4.
Celkové výnosy plynúce do rozpočtu UJS v zmysle internej smernice o určení výšky školného
a poplatkov spojených so štúdiom boli v roku 2017 v absolútnej hodnote 411.860,18 EUR.
V porovnaní s rokom 2016, keď tieto výnosy dosiahli sumu 367.396,78 EUR, boli vyššie
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o 44.463,40 EUR. Najvyšší podiel na výnosoch zo školného mali poplatky za externú formu
štúdia, ktoré boli v roku 2017 v sume 256.928,50 EUR, čo je oproti roku 2016 (207.700,-) viac
o 49.228,50 EUR. Druhým najvyšším výnosom boli výnosy za prekročenie štandardnej dĺžky
štúdia v dennej forme vo výške 90.025,- EUR, ktoré zaznamenali nárast o 3.185,- EUR oproti
roku 2016, keď boli vo výške 86.840,-.
V oblasti výnosov z poplatkov spojených so štúdiom mali v roku 2017 najvyššie zastúpenie
príjmy za prijímacie konanie v sume 39.084,18 EUR, kým tieto boli v roku 2016 vo výške
41.439,78 čo znamená zníženie o 2.355,60 EUR. Poplatky za rigorózne konanie dosiahli v roku
2017 sumu 7150,- EUR, kým v predchádzajúcom roku to bolo 13.315,- EUR. Tieto príjmy sa
znížili o 6.165,- EUR oproti roku 2016. Výnosy za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia,
o štúdiu a za uznávanie rovnocennosti dokladov boli v roku 2017 1223,- EUR, kým v r. 2016
boli v úhrnnej sume 787,- EUR. Poplatky za ďalšie vzdelávanie predstavovali sumu 17.350,EUR.
Analýza štruktúry účtu 384 – výnosy budúcich období (tab. 21)
Bilancia účtu 384 – výnosy budúcich období je uvedená v tabuľke 21 a člení sa na zostatok
kapitálovej dotácie zo ŠR a z prostriedkov EÚ, používanej na kompenzáciu odpisov majetku
z nej obstaraného, nevyčerpanú bežnú dotáciu na aktivity budúcich období a na finančné
prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity. Účtujú sa tu aj ostatné výnosy
budúcich období, nezaradené do predchádzajúcich výnosov budúcich období.
Výnosy budúcich období – účet 384 v analytickom členení vykazuje k 1.1.2017:
384 009 – zostatok hodnoty bezodplatne nadobudnutého majetku odpisovaného, používaného na
kompenzáciu odpisov majetku je vo výške 1.061.520,40 EUR,
384 100 - ostatné výnosy z bežnej činnosti vo výške 391.095,67 EUR (postúpenie pohľadávky
voči mestu Komárno, ktorá sa započítava so záväzkami voči mestu Komárno ročne sumou
28.121,72 EUR.)
384 110 - zostatok prijatej kapitálovej dotácie zo ŠR používanej na kompenzáciu odpisov
majetku z nej obstaraného vo výške 4.887.826,64 EUR,
384 120 – zostatok nedočerpanej bežnej dotácie z roku 2016(kega,vega) v sume 2.173,94
384 140 - zostatok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ, používanej na kompenzáciu
odpisov majetku z nej obstaraného vo výške 4.784.665,02 EUR.
K 31.12.2017 sa zvýšil stav analytických účtov 384 – výnosy budúcich období na
13.847.761,04 EUR nasledovne:
384 009 - zahŕňa hodnotu darovaného majetku odpisovaného, ktorý prijala UJS v roku 2016, sú
to budovy Lehár, budova patriaca k EF a dopravný prostriedok Renault Trafic. Hodnota účtu sa
znížila o odpisy v roku 2017, stav účtu k 31.12.201 je 1.049.286,40 EUR,
384 100 – výnosy zo vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov voči mestu Komárno sa
znížili, ich hodnota k 31.12.2017 je 343.159,14 EUR, na tomto účte sa účtovalo aj o odpísanej
pohľadávka (Com-byt s.r.o.), schválená akademickým senátom.
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384 120 – zahŕňa bežnú dotáciu na úlohy budúcich období (nevyčerpaná dotácia KEGA, VEGA)
v sume 1.271,19 EUR,
384 110 - výnosy budúcich období z kapitálových dotácií zo ŠR znížené o prevedené odpisy
v roku 2017 sú vo výške 4.516.077,74 EUR
384 140 - výnosy budúcich období z kapitálových dotácií z EÚ znížené o prevedené odpisy
v roku 2017 sú vo výške 3.858.689,02 EUR .
Nový analytický účet, ktorý v roku 2016 nemal zostatok je:
384 150 – a predstavuje hodnotu prijatého kapitálového transferu na nákup nehnuteľnosti,
používaného na kompenzáciu odpisov vo výške 3.425.017,50 EUR a zostatok prijatého bežného
transferu z MR na bežné výdavky, ktoré sa budú realizovať v roku 2018 v sume 654.260,05
EUR.
3.6 Analýza nákladov resp. výdavkov vo vybraných oblastiach (tab. 5)
Celková analýza nákladov
Prehľad nákladov podľa štruktúry účtovej triedy 5 s podrobným rozpisom položiek dôležitých
z hľadiska hospodárenia UJS je uvedený v nasledovnej časti analýzy nákladov.
NÁKLADY
účet

Text

501
502
511
512
513
518
521
524

Spotreba materiálu
Spotreba energie
Opravy a udržiavanie
Cestovné
Náklady na reprezentáciu
Ostatné služby
Mzdové náklady
Zákonné SP a ZP
Ostatné sociálne
poistenie
Zákonné sociálne
náklady
Daň z motorových voz.
Daň z nehnuteľností
Ostatné dane a poplatky
Ostatné pokuty a penále
Odpísanie pohľadávky
Úroky
Kurzové straty
Iné ostatné náklady
Odpisy
Tvorba fondov
Poskytn. prísp.iným ÚJ
Poskytnuté príspevky FO
NÁKLADY spolu

525
527
531
532
538
542
543
544
545
549
551
556
562
563

Hlavná
Podnikateľs
činnosť
ká činnosť
166 504,16
2 451,23
361 516,25
22 112,37
32 943,45
5 406,63
56 380,87
9 494,81
264 589,64
4 602,31
2 896 704,84
32 297,90
930 822,14
19 277,96
24 217,08

243,23

54 573,11

-

3 988,64
10 731,65
16,50
32 183,16
4 185,37
346 312,59
1 615 292,00
394 794,00
2 657,00
38 665,00
7 246 572,26

117,58
9 196,89
95 706,10

Spolu - Bežné
obdobie
168 955,39
383 628,62
38 350,08
56 380,87
9 494,81
269 191,95
2 929 002,74
950 100,10
24 460,31
54 573,11
3 988,64
10 849,23
16,50
32 183,16
4 185,37
355 509,48
1 615 292,00
394 794,00
2 657,00
38 665,00
7 342 278,36

Minulé
obdobie
157 998,39
389 277,20
153 956,15
52 294,02
14 586,02
337 345,28
2 844 406,37
932 306,64
12 160,24
56 774,94
464,80
10 815,23
11 216,93
120,00
390,00
245,58
3 715,36
284 967,72
1 845 351,58
383 045,66
6 020,00
31 515,00
7 528 973,11
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Celkové náklady univerzity v roku 2017 predstavovali 7.342.278,36 EUR, z toho náklady
hlavnej činnosti boli vo výške 7.246.572,26 EUR a náklady podnikateľskej činnosti 95.706,10
EUR, čo predstavuje 1,30% z celkových nákladov univerzity. V porovnaní s rokom 2016 boli
náklady podnikateľskej činnosti k celkovým nákladom univerzity v percentuálnom pomere
vyššie len o 0,05%.
ROK
2017
2016

HČ
7 246 572,26
7 438 989,86

NÁKLADY
PČ
95 706,10
89 983,25

CELKOM
7 342 278,36
7 528 973,11

Najväčší objem predstavovali mzdové náklady, ktoré boli v úhrne 2.929.002,74 EUR, čo je
v percentuálnom vyjadrení 39,89% z celkových nákladov univerzity. V porovnaní s rokom 2016
sú mzdové náklady vyššie o 2,11% .
ROK
2017
2016

Náklady celkom
7 342 278,36
7 528 973,11

mzdy
2 929 002,74
2 844 406,37

%
39,89
37,78

Vysoké percento z celkových nákladov predstavovali aj odpisy dlhodobého nehmotného majetku
a dlhodobého hmotného majetku. Už v roku 2016 sa zvýšili odpisy z dôvodu zaradenia
kapitálového majetku financovaného z projektu spolufinancovaného z EÚ a ŠR. Tieto odpisy
neovplyvnili celkové náklady, keďže na ich kompenzáciu boli použité výnosy budúcich období analytika účtu 384 vo výške ročných odpisov. Celkové náklady ovplyvňujú iba odpisy majetku
obstaraného z vlastných zdrojov. Porovnanie odpisov v rokoch 2016 a 2017 vyjadruje
nasledovná tabuľka:
ROK
2017
2016

Náklady celkom
7 342 278,36
7 528 973,11

odpisy
1 615 292,00
1 845 351,58

%
22,00
24,51

Významnú položku nákladov predstavujú aj náklady na zákonné sociálne a zdravotné poistenie,
zákonné sociálne náklady a ostatné sociálne poistenie, ktorých úhrnná suma je 1.029.133,52
EUR. Zvýšenie týchto nákladov ovplyvnila aj skutočnosť, že univerzita zamestnáva
zahraničných zamestnancov z MR a ich odvody zo miezd sú vyššie ako odvody domácich
zamestnancov. Tabuľka porovnáva údaje s rokom 2016:
ROK
2017

Náklady celkom
7 342 278,36

soc. a zdrav.poist.
1 029 133,52

14,02

2016

7 528 973,11

1 001 241,82

13,30

%

V rámci iných ostatných nákladov (účet 549) v celkovej sume 355.509,48 EUR to boli náklady
na štipendiá doktorandov v sume 163.962,- EUR, bankové poplatky 1.804,95 EUR, náklady na
poistenie majetku vo výške 26.425,51 EUR, výdavky na štipendiá z vlastných zdrojov celkom
16.096,- EUR a ostatné iné náklady v sume 147.221,02 EUR. V roku 2016 predstavovali iné
ostatné náklady sumu 284.967,72 EUR. Percentuálne porovnanie uvedených nákladov
k celkovým nákladom univerzity je v nasledovnej tabuľke:
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ROK
2017

Náklady celkom
7 342 278,36

iné ostatné náklady
355 509,48

2016

7 528 973,11

284 967,72

%
4,84
3,78

Analýza nákladov resp. výdavkov vo vybraných oblastiach
Zamestnanci a mzdové prostriedky (tab. 6 a 6a)
Náklady na mzdy zamestnancov UJS sú podrobne rozpísané v tabuľke č. 6 a 6a. V zmysle
uvedených tabuliek boli výdavky na mzdové náklady v roku 2017 v absolútnej hodnote
2.889.556,- EUR. Z celkových mzdových nákladov boli financované mzdy z dotácie MŠVVaŠ
SR vo výške 2.092.425,- EUR a z iných zdrojov vo výške 797.131,- EUR. Percentuálny pomer
krytia mzdových nákladov z dotácie a z ostatných zdrojov obsahuje nasledovná tabuľka, ktorá
porovnáva mzdové náklady UJS aj s rokom 2016. Ako vidno z tabuľky, oproti roku 2016 sa
zvýšili výdavky na mzdové náklady tak z prevádzkovej dotácie o 35.848,- EUR ako aj výdavky
na mzdy z ostatných zdrojov mimo ŠR, ktoré sú vyššie o 42.627,- EUR.
mzdové náklady

celkom

z MŠVVaŠ SR

%

ostatné zdroje

%

rok 2017

2 889 556,00

2 092 425,00

72,41

797 131,00

27,59

rok 2016

2 811 061,00

2 056 577,00

73,16

754 504,00

26,84

Z celkových mzdových nákladov boli mzdy vysokoškolských učiteľov v sume 1.938.467,EUR, mzdy odborných zamestnancov 77.699,- EUR, mzdy administratívnych zamestnancov
576.496,- EUR, výskumných pracovníkov 35.290,- EUR. Mzdy prevádzkových zamestnancov,
okrem zamestnancov študentských domovov a jedální boli vo výške 140.493,- EUR a hodnota
miezd zamestnancov študentských domov bola 121.111,- EUR. V tabuľke je uvedené členenie
mzdových nákladov podľa kategórie zamestnancov aj s percentuálnym podielom krytia
uvedených nákladov z dotácie a z vlastných zdrojov.
kategória zamestnancov
vysokoškolský učitelia

mzdy celkom

z MŠVVaŠ SR

%

ostatné zdroje

%

1 938 467

1 530 168,00

78,94

408 299

21,06

77 699

57 530,00

74,04

20 169

25,96

576 496

359 591,00

62,38

216 905

37,62

35 290

25 447,00

72,11

9 843

27,89

prevádzkoví zamestnanci

140 493

93 878,00

66,82

46 615

33,18

zamestnanci ŠD

121 111

25 811,00

21,31

95 300

78,69

2 889 556

2 092 425,00

72,41

797 131

27,59

odborní zamestnanci
administratívni zamestn.
výskumní pracovníci

SPOLU

UJS má k 31. 12. 2017 206 zamestnancov, z toho je 157 zamestnancov platených z dotácie
MŠVVaŠ SR a 50 zamestnancov platených z iných zdrojov. Z celkových mzdových nákladov,
ktoré sú vo výške 2.889.556,- EUR je z dotácie financovaných 2.092.425,- EUR, čo je 72,41%
a z ostatných zdrojov boli financované mzdy vo výške 797.131,- EUR, čo je v percentuálnom
vyjadrení 27,59% z celkových mzdových nákladov univerzity.
Priemerný plat vysokoškolských učiteľov v roku 2017 z údajov podľa tabuľky č. 6 bol vo výške
1465,- EUR, priemerný plat odborných zamestnancov 912,- EUR. Administratívni zamestnanci
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dosiahli v roku 2017 priemerný plat vo výške 927,- EUR, kým výskumní pracovníci 840,- EUR.
Priemerný plat zamestnancov študentských domovov bol v roku 2017 643,- EUR
a prevádzkových zamestnancov vo výške 588,- EUR. Priemerné platy všetkých zamestnancov
univerzity boli v roku 2017 boli vo výške 1167,- EUR, čo je v porovnaní s rokom 2016 zníženie
o 2,- EUR, keď boli priemerné platy 1169,- EUR..
Výška mzdových nákladov v tabuľke 6 nie je zhodná so mzdovými nákladmi z výkazu ziskov
a strát, keďže vo VZaS sú zahrnuté aj náklady na odvody do fondov za dohody mimo
pracovného pomeru a finančné prostriedky na nevyčerpanú dovolenku z roku 2016.
Štipendiá doktorandov (tab. 7)
Náklady na štipendiá interných doktorandov sú obsahom tab. č. 7. V roku 2017 nebola UJS
poskytnutá účelová dotácia z MŠVVaŠ SR na štipendiá doktorandov. Celkové náklady na
štipendiá interných doktorandov boli v sume 163.962,- EUR. Priemerný mesačný náklad na
doktoranda v absolútnej hodnote bol 544,72 EUR, čo znamená zvýšenie oproti roku 2016
o 17,63 EUR. Počet osobomesiacov interných doktorandov spolu za rok 2017 bol 276.
Systém sociálnej podpory – sociálne štipendiá (tab. 8)
Výdavky na sociálne štipendiá za kalendárny rok 2017 boli v sume 242.490,- EUR. Nevyčerpaná
dotácia z predchádzajúceho roka bola v sume 23.419,- EUR. Príjem účelovej dotácie zo ŠR,
kapitoly MŠVVaŠ SR bol v zmysle dotačnej zmluvy na rok 2017 vo výške 297.292,- EUR.
K 31.12.2016 je nevyčerpaná suma na sociálne štipendiá vo výške 23.419,- EUR. Počet
študentov poberajúcich sociálne štipendiá v roku 2017 poklesol na 181 oproti roku 2016, keď
sociálne štipendiá poberalo 200 študentov. Priemerné štipendium na jedného študenta na mesiac
bolo v roku 2017 vo výške 182,- EUR, čo znamená zníženie oproti roku 2016 o 3,- EUR.
Systém sociálnej podpory – motivačné štipendiá v zmysle § 96a zákona (tab. 20)
Príjem motivačných štipendií z kapitoly MŠVVaŠ SR v kalendárnom roku 2017 bol v absolútnej
hodnote 76.027,- EUR. Z toho motivačné štipendiá v zmysle § 96a, ods. 1, písm. a) boli vo
výške 20.025- EUR a v zmysle § 96a, ods. 1, písm. b) boli vo výške 56.002,- EUR. Počet
študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium v roku 2017 bol 257, kým v roku 2016 to
bolo 364 študentov, ktorí získali motivačné štipendiá. Zostatok nevyčerpanej dotácie
k 31.12.2017 je 2.084,- EUR. Motivačné štipendiá vo vybraných študijných odboroch na UJS sú
pridelené v nasledovných študijných odboroch: aplikovaná informatika, učiteľstvo chémie,
biológie, informatiky a matematiky.
Systém sociálnej podpory – štipendiá z vlastných zdrojov (tab. 19)
V roku 2017 boli štipendiá z vlastných zdrojov UJS podľa § 97 zákona o VŠ vyplatené v sume
16.096,- EUR pre 161 študentov (celkový fyzický počet študentov). Táto suma predstavuje
zníženie oproti roku 2016 a to v nákladoch na štipendiá z vlastných zdrojov o 9.113,- EUR, keď
boli vyplatené štipendiá z vlastných zdrojov v sume 25.209,- EUR. Počet študentov sa oproti
roku 2016 znížil z 258 na 161. Za dosiahnuté študijné výsledky bolo vyplatené štipendium vo
výške 4.150,- EUR 34 študentom, za umeleckú alebo športovú činnosť boli poskytnuté
motivačné štipendiá v sume 8.946,- EUR 122 študentom a v rámci sociálnej podpory bolo
priznané štipendium 5 študentom v sume 3.000,- EUR.
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Systém sociálnej podpory – študentské domovy (tab. 9)
Podobne, ako v predchádzajúcom roku, aj v roku 2017 poskytovala UJS ubytovanie pre
študentov, v počte 413 lôžok v študentskom domove Čajka. Priemerný prepočítaný počet
ubytovaných študentov v roku 2017 bol 360 kým v roku 2016 to bolo v priemere 358 študentov
- nárast priemerného prepočítaného počtu ubytovaných študentov o dve osoby.
Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy, bez zmluvných zariadení bol
v roku 2017 vo výške 167.004,- EUR, ostatné výnosy zo študentských domov neboli a taktiež
výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin boli nulové. Suma
celkových výnosov zo študentských domov bola v roku 2017 vo výške 531.285,- EUR. V roku
2017 univerzita zaznamenala nárast celkových výnosov z ŠD o 51.432,- EUR. Celkové náklady
na študentské domovy v kalendárnom roku (bez zmluvných zariadení) boli v sume 466.383,EUR, čo je oproti roku 2016 zníženie nákladov o 57.202,- EUR. Výsledok hospodárenia
študentských domovov v rámci systému sociálnej podpory v roku 2017 bol kladný, vo výške
64.903,- EUR. Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta boli 1.294,- EUR, čo
je oproti roku 2016 zníženie nákladov o 168,- EUR na študenta.
Systém sociálnej podpory – stravovanie (tab. 10)
Na UJS bolo stravovanie študentov tak ako po iné roky zabezpečené mimo vlastného
stravovacieho zariadenia – dodávateľským spôsobom, v priestoroch UJS. Celkové výnosy
študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov dosiahli výšku 6.208,- EUR, kým v r.
2016 to bolo 8.022,- EUR, čo je zníženie celkových výnosov o 1.814,- EUR. Účelová dotácia
v r. 2017 na stravovanie študentov bola vo výške 833,- EUR, kým v roku 2016 to bolo 450,EUR. Prenos nevyčerpanej dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku je 1.001,- EUR.
Počet vydaných jedál pre študentov bol v roku 2017 6.208,- EUR, čo je o 1981 obedov viac ako
v roku 2016.
Výdavky a štruktúra obstarávania a technického zhodnotenia dlhodobého majetku (tab. 11
a tab. 12)
Fond reprodukcie bol tvorený z odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku hlavnej
a podnikateľskej činnosti v sume 108.706,- EUR a použitý na obstaranie dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku z vlastných zdrojov. Počiatočný stav fondu reprodukcie bol 96.526,46
EUR, konečný zostatok k 31.12.2017 je 176.752,66 EUR. Fond reprodukcie bol použitý na
nákup osobného automobilu v sume 12.060,- EUR, skartovacieho stroja Intimus v sume 7.050,EUR, snímacieho zariadenia Nikon D810+3 v sume 11.671,20 EUR, striekacej pumpy do
laboratória v sume 4.703,- EUR, súpravy zariadení Optiseal v sume 1.810,80 EUR, a zariadenia
Compact RIO controller do chemického laboratória v sume 3.418,80 EUR.
V roku 2017 bola univerzite priznaná a poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov
ŠR v sume 106.700 EUR. Celkové zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie DHM spolu sú
vo výške 311.932,- EUR.
Výdavky univerzity na obstaranie dlhodobého majetku v roku 2017 boli v celkovej sume
3.539.288,- EUR. Z toho z kapitálovej dotácie bolo čerpaných 2522,- EUR a z ostatných
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zdrojov univerzity bolo čerpaných 3.536.767,- EUR. Tieto sumy zodpovedajú hodnotám
čerpania rozpočtu podľa štandardných podpoložiek položky 713 ekonomickej klasifikácie.
Celkové výdavky na obstaranie technického zhodnotenia dlhodobého majetku v zmysle tab. 12
boli v členení na:
- nákup budov a stavieb v sume 3.425.017,- EUR,
- výpočtovej techniky v sume 2.521,- EUR,
- prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v sume 28.654,- EUR
- dopravných prostriedkov v sume 12.060,- EUR.
Porovnanie hodnoty majetku UJS k 31.12.2017 a k 1.1.2017 je uvedené v nasledovnej tabuľke:
Trieda drobného
majetku

Označenie

k 1.1.2017

k 31.12.2017

Obstar.hodnota

Obstar.hodnota

zmena - zvýšenie

9701

Drobný hmotný maj

1 851 406,32

2 000 863,13

149 456,81

9702

Drobný nehmot. maj

101 188,37

103 253,73

2 065,36

1 952 594,69

2 104 116,86

151 522,17

Spolu :
Trieda dlhodobého
majetku

Označenie

1301

Software

1401

Oceniteľné práva
Spolu 013,014:

4200

Obstar. hmot. maj.
Spolu 042:

k 1.1.2017

k 31.12.2017

Obstar.hodnota

Obstar.hodnota

zmena - zvýšenie

504 249,30

504 249,30

0,00

1 327,76

1 327,76

0,00

505 577,06

505 577,06

0,00

4 260,00

4 260,00

0,00

4 260,00

4 260,00

0,00

9 529 852,29

12 954 869,79

3 425 017,50

461 454,16

461 454,16

0,00

2101

Budovy

2102

Stavby

2205

Prís. a tech. zar.

10 228 529,72

10 259 704,92

31 175,20

2301

Dopravné prostr.

159 764,48

171 824,48

12 060,00

3101

Pozemky

266 371,01

337 406,35

71 035,34

3201

Umel.diela a zbierky

23 618,50

23 618,50

0,00

Spolu 021,022,023,031,032:

20 669 590,16

24 208 878,20

3 539 288,04

Celková hodnota majetku :

21 179 427,22

24 718 715,26
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4 Vývoj fondov
Údaje o stave, tvorbe a vývoji fondov sú uvedené v tabuľke č. 13. V zmysle zákona o vysokých
školách boli na UJS tvorené nasledovné fondy:




Rezervný fond
Fond reprodukcie
Štipendijný fond

Tvorba štipendijného fondu sa realizovala 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 realizovalo na výplatu sociálnych štipendií zo ŠR, motivačných štipendií zo ŠR, na
výplatu štipendií z vlastných zdrojov. Počiatočný stav štipendijného fondu za účtovné obdobie
bol 81.042,60 EUR, tvorba 447.801,87 EUR, čerpanie fondu 387.042,60 EUR. Zostatok
štipendijného fondu k 31.12.2017 je 142.882,60 EUR.
Tvorba štipendijného fondu pozostáva z tvorby z dotácie v sume 373.319,- EUR a z tvorby
z výnosov zo školného v sume 21.475,- EUR. Čerpanie fondu k 31.12.2017 bolo vo výške
333.955,- EUR.
Fond reprodukcie bol tvorený z odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku hlavnej a
podnikateľskej činnosti, použitý na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Počiatočný stav fondu reprodukcie bol 96.526,46 EUR konečný stav fondu k 31.12.2017 je
176.752,66 EUR. Bol použitý ako je uvedené v tab. 11.
Rezervný fond mal počiatočný stav 1.066.946,57 EUR, v roku 2017 nevznikla univerzite
povinnosť tvoriť rezervný fond z dôvodu záporného hospodárskeho výsledku
v predchádzajúcom roku. Taktiež nebolo realizované použitie rezervného fondu v roku 2017.
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017 je 1.066.946,57 EUR.
Fond na podporu študentov so špecifickými potrebami má zostatok k 31.12.2017 vo výške
1.000,- EUR. V roku 2017 nebol použitý. Ostatné fondy neboli tvorené.
Stav všetkých fondov k 31.12.2017 je 1.386.579,83 EUR.

5 Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom
Dotačnou zmluvou a ôsmimi dodatkami k nej bola UJS prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR
v roku 2017 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu nasledovne:





Na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
Na výskumnú a vývojovú alebo umeleckú činnosť
Na rozvoj univerzity
Na sociálnu podporu študentov
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Zhodnotenie plnenia príjmov UJS v roku 2017
111
Prg.

pôvodný

upravený

3 741 435,00

4 032 022,00

4 032 022,00

2 580 638,00

2 690 119,00

2 690 119,00

2 515 130,00

2 622 846,00

2 622 846,00

príspevok na formačné praxe

26 475,00

26 475,00

26 475,00

príspevok na pedagogické praxe

28 800,00

30 565,00

30 565,00

špecifické potreby ...

10 233,00

10 233,00

10 233,00

104 000,00

104 000,00

Poodpr Prvok:

DOTÁCIA na VŠ vzdelávanie,
vedu, soc.podporu
Na zabezpečenie VŠ
vzdelávania a prevádzky

077
077 11

ROZPOČET

Plnenie
príjmov

ROK 2017

z toho:
príspevok na vzdelávanie

KAPITÁLOVÁ

07711

077 12
0771201

DOTÁCIA

na požiarny únikový východ PF

-

32 000,00

32 000,00

na rekonštrukciu výťahov ŠD
Na výskumnú, vývojovú alebo
umeleckú činnosť

-

72 000,00

72 000,00

654 781,00

660 995,00

660 995,00

Výskum a vývoj

638 933,00

645 147,00

645 147,00

v tom:
0771202

Grantová agentúra VEGA

2 364,00

2 364,00

2 364,00

0771205

Grantová agentúra KEGA

13 484,00

13 484,00

13 484,00

Dotácia na rozvoj vysokej školy

29 890,00

29 890,00

29 890,00

bežná

27 190,00

27 190,00

27 190,00

kapitálová

2 700,00

2 700,00

2 700,00

476 126,00

547 018,00

547 018,00

225 854,00

297 292,00

297 292,00

20 025,00

20 025,00

20 025,00

56 868,00

56 002,00

56 002,00

173 379,00

173 699,00

173 699,00

166 517,00

167 004,00

167 004,00

na stravovanie študentov

1 000,00

833,00

833,00

na kult. umel. a športovú činnosť

3 205,00

3 205,00

3 205,00

na činnosť športových klubov

2 657,00

2 657,00

2 657,00

077 13

Dotácia na sociálnu podporu

077 15

sociálne štipendiá
motivačné štipendiá §
0771502 96a,ods1,písm.a)
motivačné štipendiá §
0771502 96a,ods1,písm.b)
0771501

0771503

podpora stravovania, ubytovania...
v tom:
na ubytovanie a prevádzku ŠD

UJS disponovala v rozpočte za rok 2017 aj zostatkom finančných prostriedkov,
z predchádzajúcich rokov, ktoré možno použiť na jej prvoradé aktivity v rámci hlavnej činnosti.
Zostatok nevyčerpaných prostriedkov k 1.1.2017 bol v celkovej sume 357.335,13 EUR
v nasledovnom členení:
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ROK 2017
zost. k 1.1.

čerpanie

zost. k 31.12.

357 335,13

344 488,76

12 846,37

Zostatok z roku 2011

15 066,46

2 388,00

12 678,46

Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a prevádzky

15 066,46

2 388,00

12 678,46

15 066,46

2 388,00

12 678,46

Zostatok z roku 2012

894,91

894,91

-

Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a prevádzky

894,91

894,91

-

na stravovanie študentov

894,91

894,91

-

Zostatok z roku 2014

90,00

90,00

-

90,00

90,00

-

21 233,20

21 233,20

-

v tom:
131B
077 11

z toho:
príspevok na vzdelávanie/na údržbu trafostanice

131C
077 11

131E
077 15

Dotácia na sociálnu podporu študentov VŠ
na stravovanie študentov

077 15

Dotácia na sociálnu podporu študentov VŠ
podpora stravovania, ubytovania, športu a kult.
v tom:

131G
077 11

na stravovanie študentov

4 941,00

4 941,00

-

sanácia viacerých havárií v ŠD

16 292,20

16 292,20

-

Zostatok z roku 2016

320 050,56

319 882,65

167,91

Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a prevádzky

166 320,66

166 320,66

-

príspevok na vzdelávanie

165 471,91

165 471,91

-

848,75

848,75

-

Na výskumnú, vývojovú alebo umel. činnosť

115 770,04

115 770,04

-

Výskum a vývoj

113 596,10

113 596,10

-

Grantová agentúra VEGA

1 657,19

1 657,19

-

Grantová agentúra KEGA

516,75

516,75

-

Dotácia na sociálnu podporu študentov VŠ

37 959,86

37 791,95

167,91

sociálne štipendiá

23 418,66

23 418,66

-

motivačné štipendiá § 96a,ods1,písm.b)

1 426,00

1 426,00

-

podpora stravovania, ubytovania, športu a kult.

13 115,20

12 947,29

167,91

12 172,20

12 172,20

-

na stravovanie študentov

450,00

282,09

167,91

na kultúru

493,00

493,00

-

príspevok na pedagogické praxe
077 12

077 15

v tom:
na ubytovanie a prevádzku štud.domovov
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Finančné prostriedky z dotácie poskytnutej v zmysle Dotačnej zmluvy na rok 2017 a jej
dodatkov boli v roku 2017 použité nasledovne (tabuľka obsahuje aj sumu zostatku nevyčerpanej
dotácie) :
Zhodnotenie čerpania výdavkov
111
ROK 2017
Prog. Podpr.
077
DOTÁCIA na VŠ vzdelávanie, vedu, soc.podporu
077 11 Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a prevádzky
z toho:
príspevok na vzdelávanie
príspevok na formačné praxe
príspevok na pedagogické praxe
špecifické potreby ...
KAPITÁLOVÁ DOTÁCIA
07711
KAPITÁLOVÁ DOTÁCIA na požiarny únikový
východ PF
KAPITÁLOVÁ DOTÁCIA na rekonštrukciu
výťahov ŠD
077 12 Na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
Výskum a vývoj
v tom:
Grantová agentúra VEGA
Grantová agentúra KEGA
077 13 Dotácia na rozvoj vysokej školy
bežná
kapitálová
077 15 Dotácia na sociálnu podporu študentov VŠ
sociálne štipendiá
motivačné štipendiá § 96a,ods1,písm.a)
motivačné štipendiá § 96a,ods1,písm.b)
podpora stravovania, ubytovania, športu a
kult.aktivít
v tom:
na ubytovanie a prevádzku študentských domovov
na stravovanie študentov
na kultúrnu, umeleckú a športovú činnosť
na činnosť športových klubov

Upravený
rozpočet

Čerpanie
výdavkov

Zostatok
k 31.12.

4 032 022
2 690 119

3 777 673,82
2 669 156,40

254 348,18
20 962,60

2 622 846
26 475
30 565
10 233
104 000

2 607 698,15
26 475,00
24 750,25
10 233,00
-

15 147,85
5 814,75
104 000,00

32 000

-

32 000,00

72 000
660 995
645 147

639 995,54
626 169,38
1 613,35
12 212,81
29 239,75
26 718,35
2 521,40
439 282,13
219 071,34
18 062,00
55 881,00

72 000,00
20 999,46
18 977,62

2 364
13 484
29 890
27 190
2 700
547 018
297 292
20 025
56 002
173 699
167 004
833
3 205
2 657

146 267,79
140 405,79
3 205,00
2 657,00

750,65
1 271,19
650,25
471,65
178,60
107 735,87
78 220,66
1 963,00
121,00
27 431,21
26 598,21
833,00
-

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov k 31.12.2017, poskytnutých na základe dotačnej zmluvy na rok
2017 je 254.348,18 EUR. Nevyčerpaná účelová dotácia na sanáciu havárií v ŠD v sume 16.292,20 EUR
bola vrátená na účet MŠVVaŠ SR do konca mája 2017. Vrátená bola aj nevyčerpaná účelová dotácia
poskytnutá v roku 2017 na rozvoj VŠ. Celková dotácia bola v sume 29.890,- EUR, vrátené prostriedky:
650,25 EUR z toho z bežnej dotácie471,65 EUR a z kapitálovej dotácie 178,60 EUR.
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Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch UJS k 31.12.2016 (tab. 16)
Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch UJS k 31.12.2017 je 2.597.508,69 EUR, čo je
v porovnaní s rokom 2016 viac o 960.588,04 EUR. Podrobný rozpis stavu finančných prostriedkov podľa
účelu poskytuje tab. 16. Príjmy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo ŠR
v roku 2017 neboli realizované.

5. Záver
Univerzita J. Selyeho skončila rok 2017 s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení vo výške
1.653,39 EUR. V hlavnej činnosti dosiahla zisk 692,41 EUR a v podnikateľskej činnosti zisk vo výške
960,98 EUR. Po schválení hospodárenia univerzity akademickým senátom bude hospodársky výsledok
rozdelený v zmysle platných predpisov. Presné rozdelenie zisku je v časti 2.4. výročnej správy.
Aj naďalej je hlavným cieľom univerzity hospodárne, účelne a efektívne využívať všetky finančné zdroje,
získavať nové zdroje financovania a zvyšovať výnosy univerzity. Optimalizácia nákladov vo všetkých
súčastiach univerzity je prvoradou úlohou univerzity, neustále sa kladie dôraz na úsporu v režijných
nákladoch. Cieľom univerzity je udržať kladný hospodársky výsledok aj v budúcnosti.
Univerzita v tomto roku nadobudla do vlastníctva nehnuteľnosť - priestory a pozemok, ktoré bude
využívať na ubytovanie študentov a ďalšie aktivity univerzity. Je dôležité neustále a naďalej
racionalizovať využitie majetku univerzity. V rámci viaczdrojového financovania je cieľom využitie
nových zdrojov financovania zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci nových výziev.
Výročná správa o hospodárení Univerzity J. Selyeho za rok 2017 bola vypracovaná podľa Smernice č.
46/2011 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR z 19. Septembra 2011, ktorou sa určuje forma
a termín predkladania výročnej správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej
školy a v zmysle Metodického usmernenia k výročnej správe o hospodárení verejnej vysokej školy za rok
2017.
Univerzita za rok 2017 nemá povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom.
Výročnú správu o hospodárení Univerzity J. Selyeho za rok 2017 prerokoval a schválil Akademický
senát Univerzity J. Selyeho dňa 9. mája. 2018, podľa § 9 ods. 1 písm. k) zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracovala:
Ing. Oľga Virágová
Vedúca finančného oddelenia

--------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------Ing. Norbert Tóth

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.

Kvestor UJS

Rektor UJS

28

29

