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Výročná správa o činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2020 bola vypracovaná podľa 

smernice č. 46/2011 Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR (ďalej len 

„ministerstvo”) z 19. septembra 2011, ktorou sa určuje forma a termín predkladania výročnej 

správy o činnosti vysokej školy a výročnej správy o hospodárení vysokej školy. 

 

Túto výročnú správu o činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2020 dňa 27. apríla 2021 

prerokoval a schválil Akademický senát Univerzity J. Selyeho 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 (ďalej len „zákon“). 

 

Táto výročná správa o činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2020 bola predložená 

Správnej rade Univerzity J. Selyeho na prerokovanie dňa 7. mája 2021, ktorá sa k nej vyjadrila 

podľa § 41 ods. 2 písm. b) zákona.  
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I. Základné informácie o vysokej škole  
 

Názov vysokej školy: Univerzita J. Selyeho (ďalej len "UJS" alebo "univerzita") 

Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola 

Typ vysokej školy: verejná vysoká škola 

 

Poslanie vysokej školy: 

Základným poslaním UJS je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a 

tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej 

spoločnosti. UJS je právnickou organizáciou. UJS ako verejná vysoká škola je verejnoprávna a 

samosprávna inštitúcia. Hlavnou úlohou UJS pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania a vykonávanie tvorivej vedeckej činnosti. Vyučovacím jazykom 

univerzity je jazyk maďarský, jazyk slovenský a iné jazyky. 

 

Hlavným poslaním UJS je: 

 

vytvoriť podmienky vysokoškolského štúdia najmä študentom maďarskej národnosti v ich 

materinskom jazyku; 

zvýšiť počet vysokoškolsky vzdelaných občanov SR maďarskej národnosti; 

vytvoriť kvalifikačné predpoklady na zvýšenie zamestnanosti v regiónoch, kde žijú obyvatelia 

maďarskej národnosti; 

vytvoriť podmienky na rozvoj vzdelanostnej štruktúry maďarskej menšiny žijúcej v SR 

smerom k rozvoju vysokovzdelanej inteligencie, ktorá sa stane základným motorom jej 

ďalšieho rozvoja a dokáže sa zapojiť aj do medzinárodného vedeckého a vzdelávacieho života; 

vytvoriť podmienky vedeckovýskumného rozvoja odborníkov maďarskej komunity; 

zapojiť vedeckovýskumných pracovníkov maďarskej komunity do siete medzinárodných 

vedeckovýskumných inštitúcií; 

vytvárať podmienky pre štúdium vo všetkých stupňoch a formách aj v slovenskom jazyku pre 

záujemcov o štúdium na UJS z regiónu, kde žije aj maďarská menšina; 

vytvárať atraktívne študijné programy a podmienky štúdia vo svetových jazykoch, aby boli 

zabezpečené predpoklady aj pre štúdium záujemcov zo širokého zahraničia a vytvorené 

podmienky pre ERASMUS+ a ďalšie mobility zo všetkých štátov EU; 

rozvíjať cezhraničnú slovensko-maďarskú spoluprácu na úrovni príslušných regiónov; 

prispieť k vytvoreniu tvorivej atmosféry medzi slovenskými a maďarskými univerzitami 

realizáciou riešenia spoločných výskumných projektov a realizáciou spoločných vedecko-

vzdelávacích aktivít; 

sprostredkovať transfer vedomostí zo slovenského a maďarského vzdelávacieho systému najmä 

s ohľadom na najpočetnejšiu menšinu žijúcu v SR; 

zachovať a rozvíjať kultúrne dedičstvo maďarskej národnostnej menšiny žijúcej v SR. 

 

Vedenie vysokej školy: 

 

Rektor: 

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD., 1. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 1. februára 

2017 

Prorektori: 

Prorektor pre rozvoj, prvý prorektor: 
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prof. RNDr. János Tóth, PhD., 1. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 3. februára 2017 

Prorektor pre vedu, výskum a akreditácie: 

doc. RNDr. József Bukor, PhD., 1. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 9. marca 2017 

Prorektor pre vzdelávanie: 

prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc., 1. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 1. októbra 2017 

Prorektor pre medzinárodné vzťahy: 

Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD., 1. funkčné obdobie do 16. októbra 2020, dátum 

vymenovania: 17. októbra 2016; od 17. októbra 2020 poverený výkonom funkcie prorektora 

pre medzinárodné vzťahy.  

 

Kvestor vysokej školy: 

Ing. Norbert Tóth, dátum vymenovania: 11. novembra 2019 

 

Súčasti vysokej školy: 

 

Fakulta ekonómie a informatiky (ďalej len „FEI UJS“) - zmena názvu s účinnosťou od 1. 1. 

2020 z Ekonomickej fakulty  

Dekan:  

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD., 1. funkčné obdobie, dátum vymenovania 9. marca 2017 

 

Pedagogická fakulta (ďalej len „PF UJS“) 

Dekanka:  

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD., 2. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 9. 

novembra 2019  

 

Reformovaná teologická fakulta (ďalej len „RTF UJS“) 

Dekan:  

Mgr. Attila Lévai, PhD., 2. funkčné obdobie, dátum vymenovania: 1. marca 2017 

 

Ostatné súčasti vysokej školy: 

 

Centrum informačných služieb (ďalej len „CIS“) 

Študentské domovy (ďalej len „ŠD“) 

Univerzitná knižnica (ďalej len „UK“) 

 

Akademický senát UJS (AS UJS): 

Zloženie AS UJS od 13. 11. 2019 do 12. 10. 2020:  

Ing. Zoltán Šeben, PhD., predseda, FEI UJS – zamestnanecká časť 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., FEI UJS – zamestnanecká časť 

RNDr. Štefan Gubo, PhD., FEI UJS – zamestnanecká časť 

Mgr. Barnabás Szabó, FEI UJS – študentská časť 

Bc. Adam Páldi, FEI UJS – študentská časť 

Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť 

doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PF UJS, podpredseda – zamestnanecká časť 

Mgr. Katarína Szarka, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť 

Bc. Cintia Cséplő, PF UJS – študentská časť 

Bc. Bence Leczo, PF UJS – študentská časť 

Mgr. Zsolt Görözdi, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 

ThDr. Lilla Szénási, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 

Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 



Výročná správa o činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2020 7 

  

Krisztina Bódi, RTF UJS – študentská časť 

Máté Somogyi, RTF UJS – študentská časť 

 

Zloženie AS UJS od 13. 10. 2020:  

PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD., FEI UJS - zamestnanecká časť 

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., FEI UJS - zamestnanecká časť 

Ing. Zoltán Šeben, PhD., podpredseda, FEI UJS - zamestnanecká časť 

Mgr. Adam Páldi, FEI UJS - študentská časť 

Mgr. Barnabás Szabó, FEI UJS - študentská časť 

PaedDr. Andrea Puskás, PhD., predsedníčka, PF UJS - zamestnanecká časť 

doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PF UJS - zamestnanecká časť 

Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., PF UJS - zamestnanecká časť 

Bc. Stela Járosiová, PF UJS - študentská časť 

Bc. Eva Prokopcová, PF UJS - študentská časť 

Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D., RTF UJS - zamestnanecká časť 

Mgr. Katarína Pólya, PhD., RTF UJS - zamestnanecká časť 

ThDr. Lilla Szénási, PhD., RTF UJS - zamestnanecká časť 

Mgr. István Langschadl, podpredseda, RTF UJS - študentská časť 

Máté Somogyi, RTF UJS - študentská časť 

 

 

Vedecká rada UJS: 

 

Meno a priezvisko 

 

 

Oblasť výskumu 

Predseda: 

Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.  

s účinnosťou od 1. 2. 2017 
chémia 

Interní členovia: 

doc. RNDr. József Bukor, PhD.   

vymenovaný s účinnosťou od 1. 5. 2017 
matematika 

Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.  

vymenovaný s účinnosťou od 15. 5. 2017 
matematika 

doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD.  

vymenovaný s účinnosťou od 1. 5. 2017 
chémia 

Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.  

vymenovaná s účinnosťou od 16. 12. 2019 
pedagogika 

prof. Dr. László Józsa, CSc.  

vymenovaný s účinnosťou od 1. 5. 2017 
ekonómia 

prof. ThDr. István Karasszon, PhD.  

vymenovaný s účinnosťou od 15. 5. 2017 
teológia 

Mgr. Attila Lévai, PhD.  

vymenovaný s účinnosťou od 14. 10. 2016,  

členstvo do 13. 10. 2020  

teológia 

Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD. 

vymenovaný s účinnosťou od 1. 3. 2019 
etnológia 

prof. Dr. Béla István Pukánszki, DSc. 

vymenovaný s účinnosťou od 15. 5. 2017 
pedagogika 

ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. teológia 
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vymenovaný s účinnosťou od 21. 10. 2020 

prof. RNDr. János Tóth, PhD.  

vymenovaný s účinnosťou od 1. 5. 2017 
matematika 

Externí členovia: 

Dr. habil. PaedDr. Žofia Bárcziová, PhD.  

vymenovaná s účinnosťou od 15. 4. 2016, 

predĺžené členstvo od 12. 5. 2020 počas trvania núdzového 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 

maďarský jazyk a literatúra 

prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. 

vymenovaný s účinnosťou od 1. 6. 2019 
fyzika 

Dr. h. c. prof. Ing. Karol Flórián, DrSc.  

vymenovaný s účinnosťou od 15. 5. 2017  
chémia 

Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.  

vymenovaný s účinnosťou od od 15. 5. 2017 
história 

 

Disciplinárna komisia vysokej školy pre študentov: 

UJS v roku 2020 nemala zriadenú disciplinárnu komisiu, na úrovni univerzity nie sú 

realizované žiadne študijné programy a všetci študenti sú študentmi jednotlivých fakúlt. 

 

 

Správna rada UJS: 

 

Meno a priezvisko 

 

Zamestnávateľ / 

sektor, v ktorom člen 

pôsobí 

 

Mgr. Imre Andruskó 

vymenovaný s účinnosťou od 18. 11. 2016 

Gymnázium H. Selyeho / 

kvarciárny sektor 

 

MUDr. Tibor Bastrnák 

vymenovaný s účinnosťou od 16. 12. 2016 

Národná rada SR / 

kvarciárny sektor 2002-2020 

Dr. Ferenc Bathó 

vymenovaný s účinnosťou od 11. 05. 2015 

Ministerstvo ľudských 

zdrojov Maďarska / 

kvarciárny sektor 

doc. Ing. Milan Belica, PhD. 

vymenovaný s účinnosťou od 10. 04. 2018, 

členstvo do 19. 07. 2020 

Nitriansky samosprávny 

kraj/ kvarciárny sektor  

Mgr. László Fazekas  

vymenovaný s účinnosťou od 07. 03. 2019 

Reformovaná kresťanská 

cirkev na Slovensku / 

kvarciárny sektor 

Mgr. Monika Filipová, PhD. 

vymenovaná s účinnosťou od 20. 07. 2020 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR / 

kvarciárny sektor 

Mgr. Monika Gajdácsová 

vymenovaná s účinnosťou od 20. 07. 2020 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR / 

kvarciárny sektor 

JUDr. Éva Hortai – predsedníčka 

vymenovaná s účinnosťou od 11. 05. 2015 

advokátska kancelária / 

terciárny sektor 
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Mgr. Jozef Jurkovič 

vymenovaný s účinnosťou od 16. 12. 2016 

Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR / 

kvarciárny sektor 

Ing. Jozef Őszi 

vymenovaný s účinnosťou od 14. 04. 2016 

Gamota, a. s. / primárny 

sektor 

MUDr. Ladislav Pásztor, MSc. 

vymenovaný s účinnosťou od 14. 04. 2016 

Pro Diagnostic Group a.s., / 

kvarciárny sektor 

Ing. László Sólymos 

vymenovaný s účinnosťou od 16. 12. 2016, 

členstvo do 19. 07. 2020 

Ministerstvo životného 

prostredia SR / kvarciárny 

sektor 

Ing. Arpád Szabó, CSc. 

vymenovaný s účinnosťou od 18. 11. 2016 

Agroservis, s.r.o., / primárny 

sektor 

JUDr. Oszkár Világi 

vymenovaný s účinnosťou od 16. 12. 2016 

Slovnaft, a.s., / primárny 

sektor 

prof. RNDr. János Tóth, PhD. – podpredseda 

vymenovaný s účinnosťou od 11. 05. 2017 UJS / kvarciárny sektor  

Mgr. Dávid Szabó, PhD.  

vymenovaný s účinnosťou od 26. 04. 2019 

 

UJS / kvarciárny sektor 

 

 

 



Výročná správa o činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2020 10 

  

II. Prehľad najdôležitejších faktov a činností vysokej školy 

Vzhľadom na šírenie nákazy koronavírusom COVID-19 sa v roku 2020 uskutočnilo menej 

vedeckých a spoločenských podujatí na UJS ako v predchádzajúcich rokoch. Niektoré 

plánované podujatia sa nekonali vôbec, niektoré boli odročené alebo sa konali online formou. 

 

Názov podujatia:   Návšteva členov SRK u prezidentky SR  

Dátum konania:  17. 1. 2020 

Stručná charakteristika: 

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala 

v piatok 17. januára 2020 v 

Prezidentskom paláci 

členov Slovenskej rektorskej 

konferencie a predstaviteľov 

Slovenskej akadémie vied. 

Prítomným sa poďakovala za 

obrovské množstvo práce, ktorú 

vysoké školy a akadémia vied 

v uplynulom období vykonali pre 

našu spoločnosť, pre rozvoj 

vedeckého potenciálu republiky 

a celkový rozvoj vzdelanosti 

a kultúrnosti. Prezidentka zdôraznila, 

že žiadna moderná krajina sa nemôže 

rozvíjať bez rozvoja vedy a vzdelanosti, preto je životne nevyhnutné, aby na Slovensku 

vznikali centrá vzdelávacej a vedeckej excelentnosti, a to v oveľa väčšej miere, ako doteraz. 

 

Názov podujatia:  Kladenie venca pri príležitosti výročia narodenia Hansa Selyeho  

Dátum konania:  27. 1. 2020 

Stručná charakteristika:  

Vedenie UJS sa dňa 27. januára 2020 zúčastnilo pietneho aktu kladenia venca pri príležitosti 

113. výročia narodenia Hansa Selyeho, objaviteľa teórie stresu, významného výskumníka, po 

ktorom bolo pomenovaná naša univerzita. 

 

Názov podujatia:   Návšteva vedenia univerzity Óbudai Egyetem na UJS   

Dátum konania:  28. 1. 2020  

Stručná charakteristika:  

Spolupráca našej inštitúcie s univerzitou Óbudai Egyetem v Budapešti má už dávnejšie korene, 

partnerstvo sme nadviazali takmer pred desaťročím. Memorandum o vzájomnej spolupráci v 

oblasti vedy, výskumu a vzdelávania bolo podpísané v roku 2013, kým v decembri 2019 

podpísali rektori týchto dvoch univerzít zmluvu o spolupráci v rámci mobilitného programu 

Makovecz.   

Dňa 28. januára 2020 zavítala na UJS delegácia vedenia Óbudai Egyetem, na čele s rektorom 

univerzity Levente Kovácsom, v sprievode prorektorov Andrása Molnára, Annamárie 

Várkonyiné Kóczy a Imre Felde. Cieľom pracovnej návštevy bolo hľadanie nových možností 

posilnenia a prehĺbenia spolupráce v oblasti informatiky, vedy a výskumu. Delegácia sa počas 

stretnutia zúčastnila aj prehliadky Inteligentného robotického centra na FEI UJS. Na rokovaní 

zo strany UJS boli prítomní rektor György Juhász, prorektori Tibor Kmeť a János Tóth a dekan 

FEI Peter Csiba.  
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Diskusia sa viedla v konštruktívnej rovine a zaznelo množstvo nových návrhov na možnú 

budúcu spoluprácu v spomínaných oblastiach. 

 
 

 

Názov podujatia:    Územná inovačná platforma 

Dátum konania:   12. 2. 2020 

Stručná charakteristika:  

Z iniciatívy Národného výskumného, rozvojového a inovačného úradu v spolupráci s 

Ministerstvom inovácií a technológií Maďarska od októbra 2019 vznikajú na území Maďarska 

územné inovačné platformy. Cieľom platformy je vytváranie územných zoskupení, ktoré 

ponúkajú možnosť na spoluprácu účastníkov územnej inovačnej ekosystémy a pre vytváranie 

nových profesijných východísk. Základným pilierom platformy sú univerzity ako motory 

rozvoja vedomostnej spoločnosti. UJS sa stala súčasťou platformy koordinovanej univerzitou 

Szent István Egyetem (t. č. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem) v meste Gödöllő, keď 

dňa 12. februára 2020 rektor György Juhász podpísal memorandum o budúcej spolupráci.  
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Názov podujatia:   Deň otvorených dverí UJS 

Dátum konania:  14. 2. 2020 

Stručná charakteristika:  

Viac než sedemsto záujemcov navštívilo dňa 14. 2. 2020 Deň otvorených dverí UJS, kde sa 

návštevníkom predstavili všetky tri fakulty univerzity. Úvodom podujatia sa záujemcom 

prihovoril rektor UJS György Juhász. Po príhovore rektora sa v aule uskutočnili prednášky 

jednotlivých fakúlt. Po ich ukončení mali možnosť záujemcovia navštíviť informačné stánky 

katedier univerzity, kde sa prostredníctvom vysokoškolských učiteľov a študentov univerzity 

informovali o možnostiach štúdia. Ako minulý, tak aj tento rok získali návštevníci informácie o 

ubytovaní v ŠD, účasti na mobilitách a rôznych formách štipendií. Pri stánku študentskej 

samosprávy záujemcovia mohli nahliadnuť do života vysokoškoláka. 

 

 

Názov podujatia:   Vedecká platforma  

Dátum konania:  25. 2. 2020 

Stručná charakteristika: 

UJS sa stala súčasťou ďalej vedeckej platformy zameranej na zosúladenie činnosti 

vedeckovýskumných pracovníkov a odborníkov pôsobiacich v oblasti ekonomických vied. 

Memorandum o budúcej spolupráci podpísali okrem koordinujúcej univerzity Debreceni 

Egyetem predstavitelia ďalších ôsmich vysokoškolských inštitúcií z územia mimo Maďarska. 

Našu univerzitu na slávnostnom akte dňa 25. februára 2020 v meste Debrecen zastupoval 

prorektor pre vedu výskum a akreditácie, József Bukor. Cieľom platformy okrem koordinácie 

odborníkov je spolupráca s profesijnými organizáciami, organizovanie ďalšieho odborného 

vzdelávania, mobilít, rozšírenie možností spoločnej vedeckovýskumnej práce a podpora 

inovácie spoločnosti. 
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Názov podujatia:   Univerzitné kolo ŠVOČ   

Dátum konania:  13. 5. 2020  

Stručná charakteristika:  

Univerzitné kolo Študentskej a vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) sa v roku 2020 uskutočnilo 

za mimoriadnych podmienok, avšak za účasti rekordného počtu študentov. Do konferencie, 

ktorá prebiehala bez fyzickej účasti súťažiacich a členov komisií, bolo prihlásených 50 

súťažných prác, ktoré komisia hodnotila v týchto sekciách: Biologické a chemické vedy, 

Ekonomické vedy, Historické vedy, Jazykové a literárne vedy, Matematické a informatické 

vedy, Pedagogické vedy a Teologické vedy. Vyhodnotenie univerzitného kola ŠVOČ sa konalo 

dňa 15. 6. 2020.  

 

Názov podujatia:   Návšteva štátnej tajomníčky Moniky Filipovej na UJS 

Dátum konania:  21. 5. 2020 

Stručná charakteristika:  

Dňa 21. mája 2020 zavítala na 

našu univerzitu štátna 

tajomníčka MŠVVaŠ SR 

Monika Filipová, a poverená 

generálna riaditeľka 

Sekcie národnostného a 

inkluzívneho vzdelávania 

Monika Gajdácsová.  Stretnutia 

za UJS sa zúčastnil rektor 

György Juhász, prorektor 

József Bukor, dekanka PF 

Kinga Horváth a dekan FEI 

Peter Csiba. Cieľom stretnutia 

bola prezentácia výsledkov 
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našej alma mater v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu ako aj zmapovanie možností ďalšej 

spolupráce. 

 

Názov podujatia:   XII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS  

Dátum konania:  10.-11. 9. 2020 

Stručná charakteristika:  

Cieľom konferencie bola prezentácia výsledkov práce vedeckých, vedeckovýskumných a 

pedagogických pracovníkov. Konferencia bola určená predovšetkým pre odborníkov 

zaoberajúcich sa vednými oblasťami: humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogické vedy, 

ekonomické vedy a riadenie podniku, ale vítaní boli aj účastníci z príbuzných odborov. 

Podujatie poskytlo priestor na výmenu názorov a skúseností, na získanie nových nápadov pre 

vedeckú prácu, nadviazanie kontaktov a poskytlo aj možnosť uverejnenia príspevkov. 

XII. Medzinárodná vedecká konferencia UJS sa uskutočnila online formou. Prezentácie 

príspevkov boli pripravené v MS Power Point s odporúčaným časom na prezentáciu prednášok 

v rozsahu 15 min. + 5 min. na diskusiu pre danú sekciu. Príspevky z konferencie boli 

publikované v zborníku. Konferencia sa uskutočnila za účasti 127 účastníkov v nasledovných 

sekciách: Sekcia ekonómie a manažmentu, Jazykové a literárne interpretácie – stredoeurópsky 

kontext, Aplikácia inovatívnych vyučovacích metód vo vyučovacom procese, Identita 

a vzdelávanie, Predmetová didaktika v kontexte výziev 21. storočia, Mladé talenty vo vede 

a výskume, Vplyv posledného stáročia v reformovanej teológii. 

 

Názov podujatia:   Slávnostné otvorenie akademického roka 2020/21 na UJS   

Dátum konania:  18. 9. 2020  

Stručná charakteristika:  

Dňa 18. 9. 2020 sa slávnostné otvorenie akademického roka 2020/2021 na UJS uskutočnilo 

netradičnou formou. Akademickú slávnosť z dôvodu pandémie koronavírusu mohli 

záujemcovia sledovať len vo virtuálnom priestore, formou živého vysielania. Slávnostného 

podujatia sa fyzicky zúčastnili iba vedúci predstavitelia univerzity. Rektor UJS György 

Juhász vo svojom slávnostnom príhovore virtuálne privítal študentov na akademickej pôde 

univerzity,  divákov oboznámil najdôležitejšími udalosťami a dianiami na našej univerzite za 

posledný rok. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bola aj inaugurácia dekanky PF Kingy 

Horváth. Moderátor podujatia informoval o vedecko-pedagogických zamestnancoch našej alma 

mater, ktorí boli ocenení Cenou rektora UJS. V záverečnej časti podujatia odznel príhovor 

predsedu Študentskej samosprávy Ádáma Páldiho. 
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Názov podujatia:   Konzorcium slovenských univerzít U10+  

Dátum konania:  20. 10. 2020 

Stručná charakteristika:  

Rektori desiatich slovenských univerzít sa 20. októbra 2020 dohodli na vzniku Konzorcia 

slovenských univerzít U10+. Dňa 20. novembra 2020 za dodržania prísnych 

protiepidemiologických opatrení sa v účelovom zariadení Technickej univerzity vo Zvolene 

stretli rektori univerzít združených v Konzorciu slovenských univerzít U10+. Pri tejto 

príležitosti podpísali zakladateľskú zmluvu a stanovy konzorcia vysokých škôl. 

Združenie U10+ vytvára podmienky pre integráciu vzdelávacej a vedeckovýskumnej 

infraštruktúry, intelektuálnej kapacity takmer 4 000 tvorivých zamestnancov a viac ako 50 000 

študentov. Projektové tímy týchto univerzít momentálne predstavujú dominantný, takmer 60-

percentný podiel na financovaní slovenských univerzít a SAV z prostriedkov Horizontu 2020. 

Účelom konzorcia je spoločný postup pri tvorbe a rozširovaní spektra študijných programov, 

spoločné uskutočňovanie výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, spoločné 

zlepšovanie podmienok pre študentov.  

Zakladajúcimi členmi konzorcia sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v 

Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Technická univerzita vo Zvolene, Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, UJS v Komárne, 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Sídlom konzorcia je Technická univerzita vo 

Zvolene. 

Konzorcium nadobudlo právnu spôsobilosť zápisom do registra konzorcií vysokých škôl, ktorý 

je súčasťou registra vysokých škôl. 

 

 
 

Názov podujatia:  Celoštátne kolo ŠVOČ (FTDK)    

Dátum konania:  19.-20. 11. 2020 

Stručná charakteristika: 

Celoštátna vedecká konferencia pre študentov maďarskej národnosti, ktorí študujú na vysokých 

školách v SR alebo ČR (ŠVOČ ─ FTDK) je najvýznamnejšou súťažou v oblasti študentskej 

vedeckej a odbornej činnosti. Podujatie popri súťažení slúži aj ako fórum, kde sa môžu mladí 

bádatelia oboznámiť s výskumnou činnosťou ostatných študentov z ďalších inštitúcií. Súťaž je 

otvorená pre študentov maďarskej národnosti vysokých škôl zo Slovenska a Česka. 
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Vyhodnotenie celoštátneho kola ŠVOČ sa uskutočnilo online dňa 20. novembra 2020. Do 

konferencie bolo prihlásených 33 súťažných prác, ktoré komisia hodnotila v 6 sekciách. 

Študenti UJS aj tentokrát dosiahli v uvedenej súťaži vynikajúce výsledky. 

 

Názov podujatia:   Voľba rektora UJS   

Dátum konania:  26. 11. 2020 

Stručná charakteristika:  

Na základe výsledkov volieb kandidáta na 

rektora UJS zo dňa 26.11.2020 bol 

Akademickým senátom UJS za kandidáta 

na rektora UJS opätovne zvolený Dr. habil. 

PaedDr. György Juhász, PhD. 

 

 
                                                                 

Zasadnutia Akademického senátu UJS v roku 2020 

 

Dátum: 16. 1. 2020 – riadne zasadnutie 

Program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba vyhotoviteľa a overovateľov zápisnice  

2. Dodatok č. 4 k Štatútu UJS  

3. Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku UJS 

 

Dátum: 6. 2. 2020 – riadne zasadnutie 

Program rokovania:  

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba vyhotoviteľa a overovateľov zápisnice  
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2. Štatút FEI 

3. Správa o činnosti Akademického senátu UJS v roku 2019 

4. Doplňujúce voľby do AS UJS za PF 

 

Dátum: 22. 4. 2020 – per rollam zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Stanovisko k poskytnutiu náhrady mzdy pre niektorých zamestnancov UJS, ktorí nemohli 

vykonávať svoju prácu počas mimoriadnej situácie  

 

Dátum: 11. 5. 2020 – per rollam zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Plnenie rozpočtu UJS za rok 2019 

2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov UJS na rok 2020 

3. Návrh rozpočtu nákladov a výnosov UJS na rok 2020 

 

Dátum: 18. 6. 2020 – riadne zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Účtovná závierka UJS za rok 2019  

2. Výročná správa o hospodárení UJS za rok 2019  

3. Výročná správa o činnosti UJS za rok 2019  

4. Doplnok č. 2 k Štipendijnému poriadku UJS  

5. Návrh na vymenovanie člena Vedeckej rady UJS  

6. Zásady volieb do Akademického senátu UJS  

7. Riadne voľby do Akademického senátu UJS  

8. Iné 

 

Dátum: 18. 9. 2020 – online zasadnutie 

Program rokovania:  
1. Voľby do AS UJS – akútne otázky 

 

Dátum: 13. 10. 2020 – riadne, ustanovujúce zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu, voľba vyhotoviteľa a overovateľov zápisnice 

2. Správa o činnosti AS UJS v predchádzajúcom funkčnom období 

3. Voľba predsedu a podpredsedov AS UJS 

4. Iné 

 

Dátum: 20. 10. 2020 – riadne zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Aktualizácia dokumentu Rokovací poriadok AS UJS  

3. Vymenovanie nového člena Vedeckej rady UJS  

4. Dodatok č. 1 k Štatútu Správnej rady UJS  

5. Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora UJS, harmonogram volieb  

6. Iné 

 

Dátum: 20. 11. 2020 – per rollam zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Plán dovoleniek na rok 2021  
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2. Dodatok č. 1 k Zásadám pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov 

zo sociálneho fondu pre zamestnancov UJS na rok 2020 

3. Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho 

fondu pre zamestnancov UJS na rok 2021 

 

Dátum: 26. 11. 2020 – riadne zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Otvorenie zasadnutia  

2. Prezentácie kandidátov na funkciu rektora 

3. Voľba kandidáta na rektora  

4. Iné 

 

Dátum: 16. 12. 2020 – online zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Otvorenie  

2. Stanovisko Akademického senátu k NIRP – výzva predsedu AS TUKE  

3. Zmena rozpočtu UJS na rok 2020  

4. Zmena zmluvy o stravovaní  

5. Iné 

 

Zasadnutia Správnej rady UJS v roku 2020 

Dátum: 13. 5. 2020 – per rollam zasadnutie 

Program rokovania:  

1. Správa o činnosti správnej rady za rok 2019 

2. Návrh rozpočtu UJS na rok 2020 s návrhom na uznesenie 

 

Dátum: 4. 9. 2020 - riadne zasadnutie  

Program rokovania:  

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady UJS 

4. Informatívna správa o plnení uznesení Správnej rady UJS 

5. Informácia o aktualitách na UJS  

6. Výročná správa o činnosti UJS za rok 2019 

7.    Výročná správa o hospodárení UJS za rok 2019 

8. Plnenie rozpočtu UJS za rok 2019 

9. Rôzne  

10. Záver 

 

Dátum: 22. 10. 2020 – online zasadnutie 

Program rokovania: 

1.    Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba overovateľov zápisnice zo zasadnutia Správnej rady UJS 

4. Informatívna správa o plnení uznesení Správnej rady UJS 

5. Informácia o aktualitách UJS  

6. Rôzne  

7. Záver 
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Zasadnutia Vedeckej rady UJS v roku 2020 

Dátum: 27. 4. 2020 – per rollam zasadnutie 

Program rokovania:  

1. Návrh kandidátov na nových členov v odborných komisiách Kultúrnej a edukačnej 

grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (KEGA) na nové 

funkčné obdobie. 

  

Dátum: 2. 6. 2020 – riadne zasadnutie 

Program rokovania:  

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Oboznámenie výsledkov per rollam hlasovania z 27. apríla 2020 

4. Hodnotenie úrovne UJS v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2019 

5. Hodnotenie úrovne UJS vo vzdelávacej činnosti za rok 2019  

6. Hodnotenie úrovne UJS v oblasti medzinárodných vzťahov  a rozvoja za rok 2019 

7. Prerokovanie Výročnej správy o kvalite vzdelávania za rok 2019 

8. Rôzne 

 

Dátum: 18. 12. 2020 – online zasadnutie 

Program rokovania: 

1. Otvorenie, schválenie programu zasadnutia, voľba overovateľov zápisnice  

2. Kontrola plnenia uznesení  

3. Informatívna správa o kvalifikačnej štruktúre vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov UJS  

4. Vyhodnotenie Dlhodobého zámeru rozvoja UJS na obdobie 2016-2021  

5. Aktuálne informácie 

6. Rôzne 
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III. Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní 

Hlavnou úlohou UJS pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania a vykonávanie tvorivej vedeckej činnosti. Vyučovacím jazykom univerzity je 

jazyk maďarský, jazyk slovenský a iné jazyky. Univerzita poskytuje vzdelávanie vo všetkých 

troch stupňoch v duchu Bolonskej deklarácie na základe zákona č. 131/2002 o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Štúdium sa realizuje v kreditovom systéme (ECTS), študenti za úspešné absolvovanie 

predmetov získavajú kredity. Kreditová hodnota daného predmetu je určená v študijnom pláne 

príslušného študijného programu. Predmety sa ukončujú skúškou alebo hodnotením, 

v niektorých prípadoch (napr. exkurzia, telovýchovné aktivity) absolvovaním. Pravidlá štúdia 

sú uvedené v Študijnom poriadku UJS. Na evidenciu štúdia UJS používa akademický 

informačný systém AiS2. 

Štúdium na UJS v súvislosti so šírením koronavírusu bolo v roku 2020 zabezpečované 

väčšinou dištančnou metódou na dennej a externej forme štúdia. Vzdelávanie v letnom 

semestri 2019/2020 a v zimnom semestri 2020/2021 bolo výrazne poznačené pandémiou 

koronavírusu COVID-19, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila každodenný život univerzity i 

realizáciu výučby. Vedenie UJS v tejto situácii pri neľahkých manažérskych úlohách prijalo 

rýchle a efektívne opatrenia na udržanie plynulosti výučby pri zachovaní požadovaného 

štandardu kvality. Kľúčové opatrenia boli prijaté na celouniverzitnej úrovni. V nadväznosti na 

ne vznikli opatrenia na úrovni fakúlt, ktoré ich adaptovali a rozširovali so zreteľom na 

špecifiká fakúlt a organizačných zložiek. Na webovej stránke univerzity boli umiestnené 

všetky dôležité informácie ohľadom COVID-19 (aktuálne opatrenia, dôležité weby, hotline)   

Pre študentov a zamestnancov bola zriadená infolinka, na ktorej podávala telefonujúcim 

informácie oprávnená osoba. Bola zriadená centrálna mailová adresa, cez ktorú bolo možné 

získať informácie a nahlasovať podozrenia na ochorenie. Bola zabezpečená metodická podpora 

vo vzťahu k využívaniu technických prostriedkov na realizáciu dištančného vzdelávania 

(Moodle, MS Teams, BigBlueButton, Zoom, cloudové služby a pod.), vrátane súboru návodov 

(prezentácie, videoprezentácie, zdieľaný obsah). 

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa aj v akademickom roku 2019/20 a 2020/21 opierala 

o princípy súvisiace s činnosťou univerzity v pedagogickej oblasti, ktoré univerzita uplatňuje 

v rámci realizácie svojho poslania, preto uvedená oblasť prezentuje jednu z jej hlavných 

činností.  Z uvedeného dôvodu boli aktivity v tejto oblasti zamerané predovšetkým na 

posilňovanie postavenia univerzity v národnom i európskom vzdelávacom priestore, na 

zvyšovanie kvality a efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu, internacionalizáciu 

vzdelávania, a tým zlepšovania akceptovateľnosti výsledkov výchovno-vzdelávacieho procestu 

na trhu práce v SR a aj v zahraničí. Výchovno-vzdelávací proces sa  realizoval v úzkom 

prepojení poznatkov vedeckého výskumu a hospodárskej a spoločenskej praxe.  
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a. Údaje o študijných programoch (prehľad programov) 

UJS zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie len v rámci akreditovaných študijných 

programov.  

V akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021 UJS bola oprávnená realizovať 

vysokoškolské štúdium na prvom stupni štúdia (bakalárske štúdium): 

 

FEI UJS  

 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment 

◦ študijný program Podnikové hospodárstvo a manažment na dennej a externej forme 

štúdia, 

◦ spoločný študijný program Obchod a marketing na dennej forme (partnerskou 

univerzitou je Budapesti Corvinus Egyetem), 

◦ spoločný študijný program Regionálny rozvoj na dennej forme štúdia (partnerskou 

univerzitou je Szent István Egyetem - t. č. Magyar Agrár- és Élettudományi 

Egyetem v Gödöllő), 

 v študijnom odbore 18. Informatika študijný program Aplikovaná informatika na dennej 

forme štúdia.  

PF UJS  

 v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  

◦ študijný program Predškolská a elementárna pedagogika v dennej a v externej 

forme, 

◦ študijný program Pedagogika a vychovávateľstvo v dennej forme štúdia,  

 dvojkombinácie študijných programov: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, 

Učiteľstvo biológie, Učiteľstvo histórie, Učiteľstvo chémie, Učiteľstvo informatiky, 

Učiteľstvo katechetiky, Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, Učiteľstvo 

matematiky, Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, Učiteľstvo slovenského jazyka a 

literatúry v dennej forme, 

RTF UJS  

 v študijnom odbore 37. Teológia študijný program Misiológia, diakonia a sociálna 

starostlivosť v dennej forme. 

 

V akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021 UJS je oprávnená realizovať vysokoškolské 

štúdium v spojenom prvom a druhom stupni štúdia (magisterské štúdium): 

RTF UJS  

 v študijnom odbore 37. Teológia študijný program Reformovaná teológia v dennej 

forme. 

 

V akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021 UJS je oprávnená realizovať vysokoškolské 

štúdium na druhom stupni štúdia (magisterské štúdium): 

FEI UJS  

 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment študijný program Ekonomika 

a manažment podniku na dennej forme štúdia, 
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 v študijnom odbore 18. Informatika študijný program Aplikovaná informatika na dennej 

forme štúdia, 

PF UJS  
 v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy  

◦ študijný program Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie v dennej a v externej forme, 

◦  dvojkombinácie študijných programov: Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, 

Učiteľstvo biológie, Učiteľstvo histórie, Učiteľstvo informatiky, Učiteľstvo 

katechetiky, Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry, Učiteľstvo matematiky, 

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry, Učiteľstvo chémie, Učiteľstvo 

slovenského jazyka a literatúry v dennej forme štúdia, 

RTF UJS  

 v študijnom odbore 37. Teológia študijný program Misiológia, diakonia a sociálna 

starostlivosť v dennej forme. 

 

V akademickom roku 2019/2020 a 2020/2021 UJS je oprávnená realizovať 

vysokoškolské štúdium v treťom stupni štúdia (doktorandské štúdium): 

FEI UJS  

 v študijnom odbore 8. Ekonómia a manažment študijný program Ekonomika 

a manažment podniku na dennej a externej forme štúdia, 

 v študijnom odbore 22. Matematika a 18. Informatika študijný program Teória 

vyučovania matematiky a informatiky na dennej forme štúdia, 

PF UJS  

 v študijnom odbore 11. Filológia študijný program Maďarský jazyk a literatúra  

v dennej aj v externej forme,  

 v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy študijný program Didaktika 

dejepisu v dennej aj v externej forme, 

RTF UJS  

 v študijnom odbore 37. Teológia študijný program Teológia v dennej aj v externej forme. 

 

Všetky študijné programy sú zabezpečené v maďarskom a/alebo v slovenskom jazyku.  

  

V roku 2020 neboli žiadne práva odňaté ani pozastavené a UJS nezrušila žiadne študijné 

programy. 
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b. Údaje o študentoch a ich štruktúre 

UJS mala k 31. 10. 2020 celkom 1894 študentov. Z hľadiska počtu najviac študentov 

študovalo na PF UJS: 930 (49,1 %). Na FEI študovalo 903 študentov (47,68 %) a na RTF 

študovalo 61 študentov (3,22 %). Rozdelenie počtu študentov UJS k dátumu 31. 10. 2020 

podľa fakúlt znázorňuje graf č. 1. 

 

Graf č. 1 Rozdelenie počtu študentov UJS podľa fakúlt 

 

Na prvom stupni vysokoškolského štúdia na UJS študovalo 1490 študentov (78,67 %), 

na druhom stupni 334 (17,63 %), na spojenom prvom a druhom stupni 25 (1,32 %), na treťom 

stupni 45 študentov (2,38 %). Rozdelenie počtu študentov UJS k dátumu 31. 10. 2020 podľa 

stupňa štúdia znázorňuje graf č. 2. 
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Graf č. 2 Rozdelenie počtu študentov UJS podľa stupňa štúdia 

 

Z uvedeného počtu študentov zo zahraničia pochádza 625 študentov (411 študuje v 

dennej a 214 v externej forme), t. j. 33,0 % z celkového počtu. Najviac zahraničných študentov 
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(v pomere k celkovému počtu študentov na fakultách) študuje na RTF, kde tento pomer 

predstavuje 54,1 %. 

 

Vývoj počtu študentov UJS v období od 2015 až 2020 v dennej a v externej forme štúdia 

znázorňuje graf č. 3. 
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 Graf č. 3 Vývoj počtu študentov UJS 

 

Na FEI UJS k 31. 10. 2020 bolo zapísaných spolu 903 študentov na všetkých stupňoch 

realizovaných programov a vo všetkých formách poskytovaného štúdia. Na prvom stupni 

vysokoškolského štúdia na FEI UJS študovalo 733 študentov, na druhom stupni 145, na treťom 

stupni 25 študentov. Rozdelenie počtu študentov FEI UJS podľa stupňa a formy štúdia za rok 

2020 ukazuje graf č. 4. 

 

Graf č. 4 Počet študentov FEI UJS 

 

Z uvedeného počtu študentov zo zahraničia pochádza 289 študentov, t. j. 32% z 

celkového počtu.  

 

V roku 2020 študovalo na PF UJS v dennej a externej forme štúdia spolu 930 študentov. 

Na I. stupni vysokoškolského štúdia k 31. 10. 2020 na PF UJS študovalo 740 študentov, na II. 

stupni 182, a na III. stupni 8 študentov. Z uvedeného počtu zo zahraničia pochádza 303 

študentov, t. j. 32,58 % z celkového počtu študentov študujúcich na PF UJS. 
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Rozdelenie počtu študentov PF UJS podľa stupňa a formy štúdia za rok 2020 ukazuje 

graf č. 5. 

 

Graf č. 5 Počet študentov PF UJS 

 

V roku 2020 študovalo na RTF UJS 61 študentov: 17 na I. stupni štúdia, 7 na II. stupni 

štúdia, 25 na spojenom I. a II. stupni štúdia a 12 študentov na III. stupni štúdia. Z uvedeného 

počtu zo zahraničia pochádza 33 študentov, t. j. 54,10 % z celkového počtu študentov 

študujúcich na RTF UJS. Rozdelenie počtu študentov RTF UJS podľa stupňa a formy štúdia za 

rok 2020 ukazuje graf č. 6. 

 

Graf č. 6 Počet študentov RTF UJS 
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c. Informácie o akademickej mobilite študentov 

 Akademické mobility sú jedným z významných nástrojov stratégie internacionalizácie 

UJS, ktoré predstavujú zdroj nových poznatkov a inovácií pre výučbu aj pre výskum. 

Základným prostriedkom na podporu mobilitných aktivít sú medzinárodné vzdelávacie 

mobilitné a štipendijné programy. UJS naďalej podporuje úspešné zapojenie jednotlivých 

fakúlt, katedier a pracovísk UJS do týchto programov. Mobility predstavujú pobyty študentov 

UJS za účelom štúdia na zahraničných univerzitách a za účelom pracovnej stáže do 

zahraničných inštitúcií a firiem. Akademické mobility študentov na UJS sa realizujú cez 

medzinárodný vzdelávací program ERASMUS+, štipendijný program Makovecz a cez 

výmenný program CEEPUS. Výmenné pobyty študentov sú podporované grantovým 

programom alebo podpísanou bilaterálnou dohodou medzi UJS a partnerskou vysokoškolskou 

inštitúciou. Účastníci akademických mobilít z UJS získavajú v zahraničí nové vedomostí, 

spôsobilosti, kontakty a skúsenosti vo svojom študijnom odbore, ktoré môžu aplikovať v 

osobnom, študentskom i profesijnom živote. 

 V roku 2020 celosvetová pandémia Covid-19 negatívne ovplyvnila mnohé prebiehajúce 

a plánované činnosti medzinárodných vzdelávacích mobilitných aktivít. Štipendisti, ktorí už 

boli na pobytoch v rámci letného semestra a. r. 2019/2020, ich museli prerušiť alebo predčasne 

ukončiť, tí, ktorí boli vo fáze prípravy na vycestovanie, už nemohli vycestovať. Dôvodom boli 

cestovné obmedzenia, ale aj prerušenie výučby na vysokoškolských inštitúciách, resp. prechod 

na on-line vzdelávanie na rôznych platformách. Na základe stanoviska Európskej komisie zo 

dňa 31. 1. 2020 a 25. 2. 2020 študenti mohli pokračovať svoje štúdiá v rámci mobilít on-line 

formou zo Slovenska a mali nárok na plnú čiastku prideleného grantu aj napriek tomu, že sa 

vrátili z prijímajúcej krajiny.  V rámci letného semestra sa 20 študenti UJS rozhodli vrátiť na 

Slovensko a pokračovať v štúdiu na hostiteľskej zahraničnej univerzite dištančnou formou. 

 

 

Obrázok č. 1: Virtuálna mobilita (zdroj: internet) 

Online výučba prebiehala pomocou komunikačných online nástrojov a služieb 

(videohovory Zoom, Cisco Webex Meetings, Skype, Google Classroom, BigBlueButton, 

individuálna komunikácia učiteľa so študentom prebiehala cez telefón, e-mail a messenger). 

Úspešné ukončenie zahraničnej mobility absolvovaním dištančného štúdia bolo riadne uznané 

na UJS koncom letného semestra 2019/2020. Na mobilite za účelom stáže sa rozhodli na 

vlastnú zodpovednosť zostať v zahraničí (Česká republika/Praha, Rumunsko/Cluj-Napoca) 2 
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študenti (1 FEI, 1 PF). Obaja študenti žiadali pokračovanie mobility v zahraničnej inštitúcií 

formou „home office“. Študenti boli oboznámení s najnovšími stanoviskami EK a Ministerstva 

SK a inštrukciami Národnej agentúry SAAIC. Informácie im boli zaslané elektronicky cez e-

mail a pravidelná komunikácia prebehla s jednotlivcami cez messenger a telefonicky. 

 V júli sa uvoľnili reštrikčné opatrenia, ale v septembri sa znovu zhoršila epidemiologická 

situácia na Slovensku, zaznamenali sme druhú vlnu pandémie, ktorá v októbri so sebou 

priniesla opätovné zavedenie reštrikčných opatrení súvisiacich s cestovaním a pohybom osôb. 

Došlo k pozastaveniu klasických zahraničných mobilít z dôvodu pandémie Covid-19. Študijné 

mobility boli presunuté zo zimného semestra na neskoršie obdobie podľa vývoja 

epidemiologickej situácie.  Od októbra 2020 nástupy na nové pobyty neboli umožnené. Pred 

vypuknutím druhej vlny pandémie v auguste sa 3 študenti z UJS rozhodli vycestovať na celý 

semester do zahraničia na Reformovanú univerzitu Károla Gáspáriho v Budapešti. Štúdium na 

hostiteľskej univerzite prebiehala zmiešanou formou (striedanie aktivít fyzickej a virtuálnej 

výučby) v súlade s príslušnými zdravotnými predpismi a pravidlami.  

 Náročné obdobie spôsobené pandémiou koronavírusu zasiahlo aj do plnenia cieľov a 

projektových úloh. V roku 2020 bol v oblasti medzinárodných akademických mobilít 

zaznamenaný pokles vyslaných a prijatých študentov UJS na zahraničné vysoké školy, čo bolo 

spôsobené najmä obmedzenou mobilitou študentov vplyvom pandémie Covid-19. 

 V a. r. 2019/2020 bolo realizovaných na UJS v rámci medzinárodných vzdelávacích 

programov spolu 179 zahraničných študentských mobilít, z toho sa v roku 2020 uskutočnilo 92 

mobilít (88 v letnom semestri a. r. 2019/20 a 4 v zimnom semestri a. r. 2020/21), čo 

predstavuje 8,83 % zo všetkých zapísaných študentov na UJS v sledovanom období. 

V porovnaní s predchádzajúcim akademickým rokom (2018/2019) počet účastníkov 

študentských mobilít (126) vzrástol o 42,1 %, ale v porovnaní výsledkami predchádzajúceho 

kalendárneho roka (2019) klesol o 43,2 %. Tento pokles vyslaných študentov bol zaznamenaný 

v roku 2020 v dôsledku pandémie Covid-19 a s tým spojenými cestovnými obmedzeniami. 

 

 
Graf č. 7 Pomer počtu študentských mobilít realizovaných v roku 2020 v rámci vzdelávacích 

programov k celkovému počtu realizovaných mobilít v a. r. 2019/2020 
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  Študenti UJS už tradične využívali mobility v rámci vzdelávacieho programu 

ERASMUS+ (spolu 133: 53 štúdium i 80 stáž, z toho 65 v roku 2020), štipendijného programu 

Makovecz (40, z toho 23 v roku 2020) a výmenného programu CEEPUS (6 z toho 4 v roku 

2020).  

 Mobility typu študijný pobyt študenti UJS realizovali hlavne v rámci programu 

ERASMUS+ celkovo 53 (z toho 24 v roku 2020), cez program Makovecz 40 (z toho 23 v roku 

2020) a v rámci programu CEEPUS využili 6 študenti (z toho 4 v roku 2020) túto príležitosť. 

Pracovnej stáže sa v rámci programu ERASMUS+ zúčastnilo v a. r. 2019/2020 spolu 80 

študentov (z toho 41 v roku 2020). Absolventské stáže uskutočnili 7 absolventi UJS, z toho 4 

v roku 2020 (1 FEI, 3 PF). 

 Z prehľadu mobilít vyslaných študentov podľa fakúlt a programov vyplýva, že v a. r. 

2019/2020 najvyššie percento študentov na zahraničnú mobilitu vyslala FEI a to s počtom 

mobilít 124 (z toho 60 v roku 2020), nasleduje ju PF s počtom študentov 46 (z toho 27 v roku 

2020) a tretia je RTF s 9 mobilitami (z toho 5 v roku 2020). Z celkového počtu vyslaných 

študentov v akademickom roku vycestovalo 52,74% žien.  
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Graf č. 8 Počet vyslaných študentov UJS podľa fakúlt v rámci vzdelávacích programov v a. r. 

2019/2020 

 Zahraničné študijné pobyty za účelom štúdia sa uskutočnili na základe platných 

medziinštitucionálnych zmlúv o vzájomnej výmene študentov s 14 partnerskými inštitúciami 

v krajinách Maďarsko (8), Poľsko (1), Česká republika (1), Rumunsko (2), Rakúsko (1), 

Turecko (1), a za účelom stáže vo 35 firmách (Maďarsko 34, Nemecko 1), v 3 združeniach           

(Maďarsko) a vo 8 vzdelávacích inštitúciách  (6 Maďarsko, 1 Rumunsko, 1 Česká republika). 
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Graf č. 9 Percentuálne zastúpenie vyslaných študentov/absolventov UJS vo vzdelávacích 

programov podľa stupňa štúdia v roku 2020 

 Z pohľadu stupňa vzdelávania 16 % študentov vycestovalo do zahraničia z druhého 

ročníka 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 24% z tretieho ročníka 1. stupňa vysokoškolského 

štúdia, 20 % z prvého ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia, 25 % z druhého ročníka 2. 

stupňa vysokoškolského štúdia a 11 % študentov z 3. stupňa vysokoškolského štúdia. V rámci 

programu Erasmus+ z celkového počtu študentov vycestovalo 4 % absolventov na stáž. 

Program Erasmus+ 

 Najvyužívanejším grantovým programom na UJS je program Európskej únie 

ERASMUS+, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy študentov. Od 

začiatku programového obdobia (2014-2020) sa UJS aktívne zapája do medzinárodných aktivít 

spolupráce v rámci mobilitných projektov kľúčovej akcie KA103 a KA107 programu 

ERASMUS+. Tieto projekty umožňujú realizáciu akademických mobilít študentov v rámci 

podpísaných medziinštitucionálnych zmlúv a sú podporované podľa pravidiel stanovených 

v grantovej schéme. 

Náročné obdobie spôsobené pandémiou koronavírusu zasiahlo aj do plnenia cieľov a 

projektových úloh. V rámci projektu 2019-1-SK01-KA103-060384 bolo počet prebiehajúcich 

mobilít za účelom štúdia (20) a stáže (24) celkom 44, ktoré sa z dôvodu Covid-19 prerušili. 

Počet nezačatých mobilít za účelom stáže bol 21. UJS žiadala o predĺženie trvania projektu 

z dôvodu vytvorenia dostatočného priestoru na naplnenie projektových cieľov. Nový dátum 

ukončenia projektu je 31. 5. 2022.  

V hodnotenom roku vo výberovom procese projektov KA103 bol schválený v rámci Výzvy 

2020 ďalší dvojročný projekt na obdobie 01. 06. 2020 - 31. 05. 2022. Celková suma 

finančných prostriedkov na financovanie mobilitných študentských aktivít v rámci projektu 

2020-1-SK01-KA103-078130 predstavuje 249 350 €. V rámci Výzvy 2020 pre projekty 
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ERASMUS+ KA107 Medzinárodná kreditová mobilita bol pre UJS schválený dvojročný 

projekt č. 2020-1-SK01-KA107-078181 s finančným príspevkom v sume 8 600 € na študentské 

mobility na projektové obdobie 01. 08. 2020 - 31. 07. 2022. 
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 Graf č. 10 Prehľad finančného zabezpečenia študentských mobilít na UJS  

v rámci projektov programu ERASMUS+ za obdobie 2014-2020 

 

Nasledujúci graf znázorňuje prehľad o objeme pridelených finančných prostriedkov na 

študentské mobility z programu ERASMUS+ v rámci projektov KA103 a KA107 riešených na 

UJS za posledných 7 rokov. 
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Projekty ERASMUS+ kľúčová akcia KA1 

Vývoj finančného zabezpečenia študentských mobilít v rámci 

projektov ERASMUS+ riešených na UJS za obdobie 2014-2020 

SMS - štúdium SMP - stáž

 Graf č. 11 Vývoj finančného zabezpečenia študentských mobilít v rámci projektov ERASMUS+ 

riešených na UJS za obdobie 2014-2020 
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Pri vývoji rozpočtu projektov v rámci programu ERASMUS+ na UJS podľa 

nasledujúceho grafu vidíme každoročný rast objemu poskytnutých finančných prostriedkov na 

študentské mobility, až na rok 2020, kedy sme zaznamenali mierny prepad spojený so šírením 

koronavírusu a neistotou s cestovaním do zahraničia. Od začiatku programového obdobia  

(2014)  došlo k 1,55 násobnému navýšeniu finančných prostriedkov na mobility za účelom 

štúdia (SMS) a na praktické stáže (SMP) došlo k navýšeniu o 129 425 €, čo znamená 17 

násobné navýšenie finančného objemu implementovaného v rámci programového obdobia na 

túto aktivitu. V súvislosti s navýšením rozpočtu na mobility do roku 2020 vzrástol aj počet 

účastníkov v aktivitách KA1. Situácia spojená s opatreniami na zastavenie šírenia Covid-19 

ovplyvnila v roku 2020 medzinárodné aktivity v rámci štipendijných programov na UJS. 

Mobility sa presunuli do virtuálneho prostredia. 

 V roku 2020 UJS opätovne zrealizovala najvyšší počet medzinárodných akademických 

mobilít prostredníctvom tohto programu. Počas a. r. 2019/2020 študovalo v zahraničí v rámci 

študentských mobilít programu ERASMUS+ 133 študentov, z toho 65 študentov vycestovalo 

v roku 2020 (61 v letnom semestri a. r. 2019/2020 a 4 v zimnom semestri a. r. 2020/2021). 

Z počtu vyslaných študentov bolo v rámci programu 53 (z toho sa v roku 2020 realizovalo 24) 

akademických mobilít typu študijný pobyt a 80 (z toho sa v roku 2020 realizovalo 41) 

pracovných stáží. 

 

 
Graf č. 12 Pomer počtu študentských mobilít realizovaných v roku 2020 k celkovému počtu 

realizovaných mobilít v a. r. 2019/2020 

 

 

  V rámci programu v a. r. 2019/2020 bolo najviac študentov vyslaných z FEI UJS s 

počtom mobilít 85 (46 ZS 2019/20,  38 LS 2019/20 a 1 ZS 2020/2021), z toho 39 v roku 2020. 

Nasleduje ju PF s počtom mobilít 42 (21 ZS a. r. 2019/2020, 18 LS a. r. 2019/2020, 3 ZS 
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2020/2021), z toho sa uskutočnilo 21 mobilít v roku 2020 a RTF s počtom študentských 

mobilít 9 (4 ZS a. r. 2019/2020, 5 LS a. r. 2019/2020), z toho 5 v roku 2020.   

 Na študijný pobyt v a. r. 2019/2020 vycestovalo do zahraničia 53 študentov (29 z FEI, 15 

z PF, 9 z RTF), z toho sa v roku 2020 realizovalo 24 mobilít (20 LS a. r. 2019/2020 a 4 ZS a. r. 

2020/2021). Pri výbere partnerskej univerzity sa študenti rozhodujú podľa referencií 

a dostupnosti ponuky predmetov, čo najviac sa približujúcim ich študijnému zameraniu. 

Študenti strávili na študijnom pobyte v zahraničí spolu 415,76 osobomesiacov a bol im 

pridelený priemerný grant vo výške 2.379,- € na mesiac s priemernou dĺžkou mobility 3,77 

mesiaca na študenta. 4 študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo pridelené 

navýšenie základného Erasmus+ grantu o 200,- €/mesiac/študent. Naďalej pretrvá záujem 

o Erasmus+ študijné pobyty do partnerských inštitúcií v Maďarsku (24). Záujem o študijný 

pobyt prejavili zväčša študenti, ktorí už mali predošlú osobnú skúsenosť s týmto typom 

mobility.  

 Porovnanie s predchádzajúcimi rokmi ilustruje nasledujúci graf: 

 

 
Graf č. 13 Vývoj počtu študentských mobilít ERASMUS+ na akademické roky 2018/2019 – 

2019/2020 a porovnanie rokov 2019-2020 

 

Zvyčajne dobré výsledky programu predošlých rokoch zásadne ovplyvnila pandémia 

Covid-19 a obmedzenia v mobilite spôsobené protiepidemickými opatreniami. Ako uvádza 

graf č. 7, počet vyslaných študentov do zahraničia v a. r. 2019/2020 vzrástol a to najmä v 

dôsledku vyššieho záujmu zo strany našich študentov o Erasmus+ stáž, ktorú v stále väčšej 

miere využívajú už aj čerství absolventi do 1 roka po absolvovaní štátnych skúšok. Na 

praktickú stáž vycestovalo 80 študentov v letnom semestri a. r. 2019/2020, z toho 41 v 

kalendárnom roku 2020. Stáž bola aj v tomto roku najviac žiadaná študentmi FEI UJS. Z počtu 

80 Erasmus+ stáží bolo realizovaných 56 stáží študentmi FEI UJS (z toho 28 v letnom semestri 

a. r. 2019/20), z PF UJS bolo vyslaných 24 (z toho 13 v letnom semestri a. r. 2019/20). 

Študenti strávili na mobilite za účelom stáže v hodnotenom roku spolu 238,1 osobomesiacov 

s priemernou dĺžkou stáže 3,48 mesiaca a s priemerným grantom 1.507,- €. Mobility v rámci 

programu sa realizovali na základe schváleného rozpočtu EK. 
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Počet vyslaných študentov UJS podľa fakúlt a mobilitných programov 

a porovnanie a. r. 2019/2020 a 2020/2021

Erasmus+ štúdium Erasmus+ stáž Makovecz CEEPUS

 Študenti UJS v roku 2020 vykonávali odbornú prax vo firmách a inštitúciách v rámci 

projektu Erasmus+, najmä v Maďarsku (38), v Českej republike (1), v Nemecku (1) a 

v Rumunsku (1). V hodnotenom období z celkového počtu mobilít 3 študenti absolvovali z PF 

UJS absolventskú stáž. 

 Vysoký záujem študentov UJS pretrval o stáže aj v roku 2020. Erasmus+ Komisia na UJS 

prehodnotila podané žiadosti o stáže a schválila granty na realizáciu 102 mobilít za účelom 

stáže (93 z rozpočtu nového projektu 2020-1-SK01-KA103-078130 a 9 aktivít z projektu č. 

2018-1-SK01-KA103-035969, z toho sa v hodnotenom roku uskutočnilo 41 mobilít.  

 Možnosť využitia stáží umožní študentom získať pracovnú skúsenosť obohatenú nielen 

o medzinárodný, ale i multikultúrny rozmer. Stáž bola užitočná pre študentov, ako aj pre 

prijímajúce inštitúcie a firmy, z ktorých niektoré ponúkali stážistom aj pracovné miesto. 

Program CEEPUS 

  V roku 2020 boli realizované zahraničné študentské mobility aj cez Stredoeurópsky 

výmenný program vysokoškolského štúdia CEEPUS v rámci spolupracujúcich sietí partnerov.   

V hodnotenom období využili možnosti štipendií pre realizáciu mobilít v rámci  siete CIII-PL-

0701-08-1920  - Engineering as Communication Language in Europe výmenného program 6 

študenti, z toho 4 v roku 2020 v letnom semestri a. r. 2019/2020 (3 PF, 1 FEI) a 2 v zimnom 

semestri a. r. 2019/2020. Akademické mobility na partnerskej univerzite Politechnika 

Koszalinska v Poľsku trvali spolu 24 osobodní. 

Graf č. 14 Počet vyslaných študentov UJS podľa fakúlt a mobilitných programov a porovnanie 

a. r. 2019/2020 a 2020/2021 
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Okrem programu Európskej únie Erasmus+ a stredoeurópskeho programu CEEPUS sa študenti 

UJS aktívne zapájali aj do štipendijného programu pre vysokoškolských študentov 

v Karpatskej kotline s názvom Makovecz, ktorý je podporovaný Ministerstvom ľudských 

zdrojov (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest).  

 Na krátkodobé výmenné pobyty v a. r.  roku 2019/2020 bolo vyslaných 40 študentov (35 

FEI, 5 PF) UJS, z toho 23 v roku 2020 (LS a. r. 2019/20) do maďarských partnerských 

inštitúcií s priemerným trvaním 1,09 mesiace. Priemerný grant predstavoval 380,44 € na 

mesiac pobytu. Krátkodobých výmenných pobytov sa zúčastnilo 20 študentov z FEI a 3 

študentov z PF. V rámci semestrálnych pobytov najviac študentov vycestovalo na partnerskú 

inštitúciu do mesta Győr na Univerzitu I. Széchenyiho (10) do Budapešti na Univerzitu 

Miltona Friedmana (8) a na Univerzitu Eötvösa Loránda (5). 

 

 
Graf č. 15 Počet realizovaných študentských mobilít v rámci mobilitných programov v r. 2020 

 

 

Prijatí študenti 

 

Záujem o štúdium na UJS v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa výrazne nemení. 

Počet zahraničných študentov je dlhodobo na rovnakej úrovni.  

V letnom semestri a. r. 2019/20 v rámci rôznych medzinárodných mobilitných 

programov ako Makovecz (18), Erasmus+ (6) a CEEPUS (1) fakulty UJS prijali celkom 25 

študentov zo zahraničia, z toho 10 v roku 2020.  

V a. r. 2019/2020 FEI UJS prijala celkom 17 zahraničných študentov, z toho 8 v roku 

2020. Študenti navštívili fakultu v rámci programu Makovecz (16) a výmenného programu 

CEEPUS (1). PF UJS prijala 5 študentov zo zahraničia v a. r.  2019/2020 v rámci programu 

ERASMUS+ (4 stáž, 1 štúdium). RTF navštívilo 3 zahraničných študentov za účelom štúdia 

v rámci programu ERASMUS+ (1) a programu Makovecz (2).  
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 Najväčší záujem mali zahraniční študenti o krátkodobé študijné pobyty v rámci 

výmenného štipendijného programu Makovecz. Na krátkodobé výmenné pobyty na FEI bolo 

prijatých v roku 2020 celkom 7 študentov z maďarskej vysokoškolskej inštitúcie Univerzita 

Miltona Friedmana. Študenti strávili spolu na fakulte 1,57 osobomesiacov a bol im pridelený 

priemerný grant vo výške 550,- € na osobu. 

V rámci aktívnej siete CIII-HU-0019-15-1920 s názvom International Cooperation in 

Computer Science FEI prijala na študijný pobyt 1 študenta z poľskej vysokoškolskej inštitúcie 

Politechnika Koszalinska, ktorý strávil na fakulte 1 osobomesiacov.  

 V roku 2020 v letnom semestri a. r. 2019/20 zahraniční študenti mali záujem o stáže (2) 

na UJS na PF v rámci kľúčovej akcie KA103 Mobility jednotlivcov medzi krajinami 

vzdelávacieho programu Erasmus+. Študenti z Eötvös Loránd University a Eszterházy Károly 

University strávili spolu na fakultách 9,04 osobomesiacov. 

 

 

d.  Údaje o záujme o štúdium na UJS a výsledkoch prijímacieho konania 

 

V roku 2020 o možnostiach štúdia UJS informovala študentov stredných škôl a 

verejnosť prostredníctvom viacerých kanálov: 

       na webovej stránke univerzity, 

       prostredníctvom Dňa otvorených dverí, 

       prostredníctvom návštev stredných škôl, 

       prostredníctvom portálu VŠ (www.portalvs.sk), 

       v novinách s lokálnou a celoslovenskou pôsobnosťou formou platených inzerátov, 

       prostredníctvom účastí na výstavách pomaturitného a celoživotného vzdelávania pre 

žiakov stredných škôl a záujemcov, 

       prostredníctvom účastí na podujatiach pre mládež. 

 

V roku 2020 na podnet vedenia UJS bola posilnená marketingová činnosť UJS a 

venovala sa väčšia pozornosť osloveniu potenciálnych uchádzačov o štúdium a vytvoreniu 

kladného vnímania univerzity v spoločnosti. Ako ukazujú nižšie uvedené údaje, táto činnosť 

bola úspešná, pomocou nej bol takmer zastavený klesajúci trend ubúdania počtu študentov. 
Termín podania prihlášok na 1. stupeň bol 31. 3. 2020, termín podania prihlášok na 

spojený 1. a 2. stupeň bol 30. 5. 2020, a na 2. stupeň a 3. stupeň 30. 6. 2020. 

Vzhľadom na to, že sa nenaplnili plánované počty prihlášok, dekani fakúlt vyhlásili 

doplnkové kolo prijímacích konaní pre 1. stupeň, ktoré trvalo na FEI UJS a PF UJS do 30. 6. 

2020 a pre všetky stupne na RTF UJS do 31. 7. 2020.  

 

V roku 2020 bolo na UJS v 1. stupni a v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia 

prijatých na dennú formu štúdia 520 študentov a na externú formu štúdia 142 študentov. 

Celkovo v roku 2020 bolo na UJS v 1. stupni a v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského 

štúdia prijatých o 61 študentov menej (9,24 %), ako v predchádzajúcom roku. 

Do akademického roku 2020/2021 na UJS v 1. stupni a v spojenom 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia sa zapísalo na dennú formu štúdia 471 študentov a na externú formu 

štúdia 129 študentov. Celkovo v roku 2020 bolo na UJS v 1. stupni a v spojenom 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia zapísaných o 34 študentov menej (5,67 %), ako v predchádzajúcom 

roku. Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov v roku 2020 na 1. a spojený 1. a 2. 

stupeň štúdia ukazuje graf. č. 16. 

http://www.portalvs.sk/
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 Graf č. 16 Prijímacie konanie na 1. a spojený 1. a 2. stupeň štúdia 

 

 V roku 2020 bolo na FEI UJS prijatých v 1. stupni vysokoškolského štúdia na dennú 

formu štúdia 261 študentov a na externú formu štúdia 57 študentov. Z uvedeného počtu 

prijatých študentov sa zapísalo na dennú formu 1. stupňa vysokoškolského štúdia 237 

a externého štúdia 55 študentov. Celkovo v roku 2020 bolo na FEI UJS prijatých na 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia o 28 uchádzačov menej, ako v prechádzajúcom roku.  

V roku 2020 bolo na PF UJS prijatých v 1. stupni vysokoškolského štúdia na dennú 

formu štúdia 246 študentov a na externú formu štúdia 85 študentov. Z uvedeného počtu 

prijatých študentov sa zapísalo na dennú formu 1. stupňa vysokoškolského štúdia 222 

a externého štúdia 74 študentov. V porovnaní s rokom 2019 je počet prijatých študentov v 1. 

stupni vysokoškolského štúdia o 15 študentov menej. 

V roku 2020 bolo na RTF UJS prijatých v 1. stupni a v spojenom 1. a 2. stupni 

vysokoškolského štúdia na dennú formu štúdia 13 študentov. Externé štúdium nebolo 

plánované a preto neboli naň ani prijatí študenti. V porovnaní s rokom 2019 je počet prijatých 

študentov v 1. stupni a v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia  o 18 uchádzačov 

menej. 
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Graf č. 17 Trend počtu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na študijné programy 

I. a spojeného I. a II. stupňa v dennej i externej forme 
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V roku 2020 bolo na UJS v 2. stupni vysokoškolského štúdia prijatých na dennú formu 

štúdia 160 študentov a na externú formu štúdia 15 študentov. Celkovo v roku 2020 bolo na UJS 

v 2. stupni vysokoškolského štúdia prijatých o 9 študentov menej (5,14 %), ako 

v predchádzajúcom roku. 

V roku 2020 bolo na UJS v 2. stupni vysokoškolského štúdia zapísaných na dennú 

formu štúdia 155 študentov a na externú formu štúdia 14 študentov. Celkovo v roku 2020 bolo 

na UJS v 2. stupni vysokoškolského štúdia zapísaných o 6 študentov menej, ako 

v predchádzajúcom roku. Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov v roku 2020 na 2. 

stupeň štúdia ukazuje graf. č. 18. 
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Graf č. 18 Prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia 

 

Na FEI UJS bolo prijatých na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na dennú formu štúdia 

86 študentov. Uvedení uchádzači boli prijatí na dennú formu štúdia. V porovnaní 

s predchádzajúcim rokom bolo na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na FEI UJS v roku 2020 

prijatých o 19 uchádzačov viac. 

Na PF UJS bolo prijatých na 2. stupeň vysokoškolského štúdia na dennú formu štúdia 

71 študentov a na externú formu štúdia 15 študentov. V porovnaní s rokom 2019 je počet 

prijatých študentov do prvého ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia o 26 študentov menej. 

Na RTF UJS v roku 2020 bolo prijatých na dennú formu štúdia 3 študenti, z ktorých 

boli zapísaní 3 študenti (100 %). V porovnaní s rokom 2019 je počet prijatých študentov do 

prvého ročníka 2. stupňa vysokoškolského štúdia o 2 uchádzačov menej. 
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Graf č. 19 Trend počtu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov na študijné programy 

II. stupňa v dennej i externej forme 

V roku 2020 na UJS v 3. stupni vysokoškolského štúdia bolo prijatých na dennú formu 

štúdia 15 študentov a na externú formu štúdia 8 študentov. Na FEI UJS boli prijatí na dennú 

formu štúdia 11 uchádzači a na externú formu štúdia 4 uchádzači. Na PF UJS boli prijatí na 

dennú formu štúdia 3 uchádzači a na externú formu štúdia 1 uchádzač. Na RTF UJS bol prijatý 

v 3. stupni vysokoškolského štúdia na dennú formu štúdia 1 uchádzač a na externú formu 

štúdia 3 uchádzači.  

V roku 2020 sa na UJS zapísalo v 3. stupni vysokoškolského štúdia na dennú formu 

štúdia 15 študentov a na externú formu štúdia 8 študentov. Na FEI UJS v 3. stupni 

vysokoškolského štúdia sa na dennú formu štúdia zapísalo 11 študentov a na externú formu 

štúdia 4 študenti. Na PF UJS sa na 3. stupeň vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia 

zapísali 3 študenti a na externú formu štúdia 1 študent. Na RTF UJS sa na 3. stupeň 

vysokoškolského štúdia v dennej forme štúdia zapísal 1 študent a v externej formu štúdia 3 

študenti. Počty prijatých uchádzačov a zapísaných študentov v roku 2020 na 3. stupni štúdia 

ukazuje graf. č. 20. 
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 Graf č. 20 Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia 
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Graf č. 21 Trend počtu prihlásených, prijatých a zapísaných študentov  

na študijné programy III. stupňa v dennej i externej forme 

 

e. Údaje o absolventoch 

V roku 2020 na UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 418 študentov. Z nich 219 

študentov získalo titul bakalár (v skratke Bc.), 190 titul magister (v skratke Mgr.) a 9 titul PhD. 

Z celkového počtu 372 získalo vysokoškolské vzdelanie v dennej forme štúdia, zvyšných 46 

v externej forme.  

 

Graf č. 22 Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v roku 2020 

 

V roku 2020 na FEI UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 169 absolventov. Z tohto 

počtu absolventov získalo titul bakalár (v skratke Bc.) 98 absolventov, titul magister (v skratke 

Mgr.) 65 a 6 absolventov titul philosophiae doctor (v skratke „PhD.“). Z celkového počtu 
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absolventov 165 získalo vysokoškolské vzdelanie na dennej forme štúdia, zvyšných 5 na 

externej forme štúdia. 

V roku 2020 na PF UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 233 študentov. Z nich 117 

získalo titul bakalár (v skratke „Bc.“), 114 titul magister (v skratke „Mgr.“) a 2 študenti titul 

philosophie doctor (v skratke „PhD.“). Z celkového počtu získalo 192 vysokoškolské vzdelanie 

v dennej forme štúdia, 41 v externej forme štúdia.  

V roku 2020 na RTF UJS úspešne ukončilo štúdium spolu 16 študentov. Z nich 4 

získali titul bakalár (v skratke „Bc.“), 11 titul magister (v skratke „Mgr.“) a1 študent titul 

philosophie doctor (v skratke „PhD.“). Všetci získali vysokoškolské vzdelanie v dennej forme 

štúdia. 

 

Rigorózne konania 

FEI UJS bola v roku 2020 oprávnená realizovať rigorózne konanie v študijnom odbore 

8. Ekonómia a manažment. V roku 2020 úspešne vykonal rigoróznu skúšku a obhájil svoju 

rigoróznu prácu 1 rigorozant. 

V roku 2020 sa na rigorózne konanie PF UJS prihlásili 20 uchádzači. Na PF UJS v roku 

2020 úspešne absolvovalo rigorózne konanie a získalo titul „doktor pedagogiky“ (v skratke 

„PaedDr.“) 15 absolventov v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy.  

V roku 2020 sa na rigorózne konanie RTF UJS prihlásili 4 študenti. Na RTF UJS v roku 

2020 sa nekonali rigorózne skúšky. 

 

f. Komentovaný prehľad úspechov študentov 

FEI UJS 

Študenti FEI UJS sa pravidelne zúčastňujú na vedeckých podujatiach venovaných 

prezentácii výsledkov ich študentskej vedeckej činnosti na univerzitnej, národnej a 

medzinárodnej úrovni. Zapájajú sa tiež do projektov a súťaží vyhlasovaných podnikateľskými 

subjektmi, bankami, resp. inými univerzitami. Študenti FEI UJS v roku 2020 prezentovali 

svoju fakultu na medzinárodných súťažiach: 

 

  Národná banka Maďarska vyhlásila súťaž pod názvom „Nová vízia“ v príprave 

odborných prác, na ktorej sa účastníci mohli zúčastniť jednotlivo alebo ako tím v piatich 

tematických sekciách. Študenti, ktorí sa prihlásili do súťaže, najskôr pripravili a podali súťažnú 

prácu zodpovedajúcu práci ŠVOČ a následne odborníkmi NBM vybrané práce boli 

prezentované a obhájené pred odbornou porotou. Našu fakultu v súťaži úspešne reprezentovali 

nasledujúci študenti: 

 Mgr. Patrik Baša a Mgr. Bence Csinger v sekcii Systém konkurenčného 

vysokoškolského vzdelávania,  

 Bc. Noémi Fóthy, Bc. Réka Magyar a Attila Bodnár v sekcii Digitálny okamžitý 

finančný systém. 
 

Do univerzitného kola Študentskej vedeckej odbornej činnosti sa v letnom semestri 

akademického roka 2019/2020 zapojilo 21 študentov. Študenti fakulty súťažili  v troch 

sekciách: 

Sekcia ekonomických vied I. – Manažment – HR: Predsedom sekcie bola prof. Dr. Andrea 

Bencsik, CSc. Komisia pracovala v zložení: Mgr. Andrej Hevesi, PhD., PhDr. Silvia Tóbiás 

Kosár, PhD. a Mgr. Tibor Zsigmond. Komisia hodnotila 8 prác a prezentácií. 
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Na základe rozhodnutia poroty prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

I. miesto: Bc. Kamilla Sánta  

II. miesto: Melinda Székely 

III. miesto: Bc. Szonja Jenei 

Okrem študentov umiestnených na I. až III. mieste porota odporučila na účasť na XV. 

Konferencií ŠVOČ aj študentov Bc. Kornél Krupánszki, Bc. Boglárka Fónadová a Monika 

Esseová.  

Sekcia ekonomických vied II. – Manažment – Marketing: Predsedom sekcie bol prof. Dr. 

László Józsa, CSc. Komisia pracovala v zložení: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD., Ing. Zoltán 

Šeben, PhD. a Mgr. Barnabás Szabó. Komisia hodnotila 6 prác a prezentácií. 

Na základe rozhodnutia poroty prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

I. miesto: Bc. Patrik Baša, Bc. Kamilla Sánta  

II. miesto: Bc. Bence Csinger 

III. miesto: Bc. Noémi Fóthy 

Okrem študentov umiestnených na I. až III. mieste porota odporučila na účasť na XV. 

Konferencií ŠVOČ aj študentov Eszter Szabó, Bc. Réka Magyar a Bc. Julianna Kovácsová.  

Sekcia ekonomických vied III. – Ekonomika: Predsedom sekcie bol prof. Dr. Mihály Ormos, 

PhD. Komisia pracovala v zložení: doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD., Mgr. Dávid Szabó, 

PhD. a PhDr. Zsuzsanna Szeiner. Komisia hodnotila 7 prác a prezentácií. 

Na základe rozhodnutia poroty prvé tri miesta v sekcii obsadili: 

I. miesto: Bc. Patrik Baša  

II. miesto: Bc. Szilárd Szigeti 

III. miesto: Bc. Vivien Trunka 

Okrem študentov umiestnených na I. až III. mieste porota odporučila na účasť na XV. 

Konferencií ŠVOČ aj študentov Bc. Viktor Busánszki, Bc. Bianka Pásztóová – Bc. Renáta 

Jankovičová.   

 

XV. Konferencia ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku sa 

uskutočnilo 19. a 20. novembra 2020 na pôde UJS v online forme.  

V sekcii Ekonomické vedy – Manažment ľudských zdrojov prezentovali svoje práce aj 

študenti FEI UJS (6 prezentácií z celkových 7). Odborná porota pracovala v zložení: Dr. habil. 

Ing. Péter Karácsony, PhD., Dr. habil. Péter Huszka, PhD., PhDr. Enikő Kahler 

Korcsmáros,PhD., Mgr. Annamária Zsigmondová. Naši študenti získali prvé tri miesta a štyri 

práce postúpili aj do nasledujúceho kola ŠVOČ (OTDK) súťaže: 

I. miesto sekcie získala Mgr. Kamilla Sánta - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

II. miesto sekcie získal Mgr. Szilárd Szigeti - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho kola 

ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

III. miesto sekcie získala Bc. Monika Esseová - porota navrhla prácu na postup do ďalšieho 

kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

Do ďalšieho kola bola odporučená práca Melindy Székely.  

 

V sekcii Ekonomických vied – Marketing prezentovali svoje práce aj študenti FEI UJS (8 

prezentácií z celkových 8). Odborná porota pracovala v zložení: prof. Dr. László Józsa, CSc., 

Dr. habil. Veronika Keller, PhD., Ing. Norbert Gyurián,PhD., Mgr. Henrieta Cziborová. Naši 

študenti získali prvé tri miesta a päť prác postúpilo aj do nasledujúceho kola ŠVOČ (OTDK) 

súťaže: 

I. miesto sekcie získali Mgr. Kamilla Sánta a Mgr. Patrik Baša - porota navrhla prácu na 

postup do ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 
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II. miesto sekcie získal Bc. Kornél Krupánszki - porota navrhla prácu na postup do 

ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

III. miesto sekcie získal Mgr. Bence Csinger - porota navrhla prácu na postup do 

ďalšieho kola ŠVOČ – do Národnej vedeckej aktivity študentov (OTDK). 

Do ďalšieho kola boli odporučené aj práce Patrika Bašu a Noémi Fóthy. 

 

V sekcii Metodika a technológia vyučovania zastupoval fakultu Mgr. Norbert Annuš, 

doktorand FEI UJS a získal I. miesto. Odborná porota pracovala v zložení István Szökől, 

Ferenc Mező, Ilona Patai, Tibor Szabó, Miklós Vontszemű.   

 

Dňa 26. 09. 2020 študent Patrik Kerekes reprezentoval univerzitu na podujatí s názvom 

„Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság“, na ktorom získal 1. miesto a zvláštnu 

cenu v kategórii vzpieranie.  

 

Ádám Százvai a Tomáš Záchenský sú členmi volejbalového klubu VK Spartak UJS 

Komárno. 

 

V dňoch 06-16. 01. 2020 študentky fakulty Bc. Renáta Jankovičová a Bc. Bianka 

Pásztóová reprezentovali UJS na podujatí s názvom „Tretí medzinárodný festival mládeže o  

slobode a bezpečnosti“ v Thajsku. 

 

 

PF UJS 
Univerzitné kolo ŠVOČ (2019/2020)   

Vyhodnotenie výsledkov jednotlivých sekcií (PF UJS)   

  

Sekcia jazykových a literárnych vied   

miesto (delené): Ľudovít Belák: Using Literatury Texts to Teach Language in the EFL 

Classroom   

Vedúca práce: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.   

Tamás Ollé: Párhuzamos világok és időutazás spekulatív fikciós művekben   

Vedúci práce: PaedDr. Patrik Baka, PhD. 3  

miesto: Florina Nagyová: The Role of Memory in selected works of Kazuo Ishiguro Vedúca 

práce: PaedDr. Andrea Puskás, PhD.   

Všetky tri práce boli nominované hodnotiacou komisiou do ďalšieho kola ŠVOČ (FTDK)   

  

Sekcia historických vied   

miesto: Dorottya Szepessyné Judik: Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek 

körében a 20. század elején   

Vedúca práce: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.   

miesto: Gábor Vass: A török kori Komárom és török-magyar kapcsolatok a 16.  

században Takáts Sándor munkáiban   

Vedúci práce: Dr. habil. László Szarka, CSc.   

miesto: József Varga: Egy elfeledett vérengzés története - Buzita 1919  Vedúci práce: Dr. 

habil. Attila Simon, PhD.   

Do ďalšieho kola ŠVOČ (FTDK) boli nominované hodnotiacou komisiou okrem 

horeuvedených prác aj nasledovné práce: Dávid Albert: A hagyományőrzés értékei a 

pedagógiában Vedúci práce: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. Rebecca Ješová: A pogány 

örökség újjáéledése Vedúci práce: Dr. habil. László Szarka, CSc.   

Sekcia pedagogických vied   
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miesto: Tünde Rehák: Mérlegen a kisiskolák  Vedúci práce: Dr. habil. László Szarka, CSc.   

miesto: Eva Modrová: Ellenőrzés és értékelés a matematikaoktatásban - érettségi vizsga 

Komáromban és Révkomáromban   

Vedúci práce: Mgr. Szilárd Szvitek   

miesto: Krisztína Nagyová: Endotern és exoterm kísérletek vizualizációja  Vedúca práce: Mgr. 

Katalin Szarka, PhD.   

Do ďalšieho kola ŠVOČ (FTDK) boli nominované hodnotiacou komisiou okrem hore 

uvedených prác aj nasledovné práce: Norbert Annuš, Bc.: Matematikai függvények 

vizualizálása az oktatásban Vedúci práce: Ing. Ondrej Takáč, PhD. Stella Járosiová: Kodály 

Zoltán életének és munkásságának szlovákiai vonatkozásai Vedúca práce: Mgr. Yvette 

Orsovics, PhD.   

  

Sekcia biológie a chémie   

Vzhľadom na nízky počet nominovaných prác do sekcie boli jednotlivé umiestnenia udelené 

hodnotiacou komisiou iba formálne.   

Boglárka Borovicza – Dániel Reménység: Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és 

értékelése   

Vedúca práce: Mgr. Katalin Szarka, PhD.   

Henrietta Bóna: Testösszetétel mérés a SJE hallgatói körében  Vedúca práce: Dr. habil. 

PaedDr. Melinda Nagy, PhD.   

Obe práce boli nominované hodnotiacou komisiou do ďalšieho kola ŠVOČ (FTDK). 

 

Športové úspechy študentov v roku 2020  

  

VK Spartak UJS Komárno - Forró Balázs  1.PEDdb  - 4.miesto   

  

Posvancz Rebeka 3.PPdb –hádzaná 1. Liga HC DAC Dunaszerdahely  

Brunczvik Fanni 1.PPdb  – hádzaná KVSE  Komárom NB2 

 

Účasť študentov na súťažiach v roku 2020:  

  

Študentka Kántor Melinda  2.PPdb – 3. miesto  

Názov podujatia: Brunszvik Teréz Szakmai Nap Sopron  

Typ podujatia: súťaž  

Termín konania: 26. 02. 2020  

Organizátor: Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar 

 

RTF UJS 
Ocenenie a motivácia študentov na RTF sa zakladá na večných kresťanských hodnotách. Lepší 

výkon je zo srdca, na Božiu slávu a nie pre finančné motivácie, nie pre ocenenie. No aktívny a 

úspešný študent je uznaný za svoj výkon zo strany učiteľov. Je motivovaný na vyšší výkon v 

rámci ŠVOČ (TDK). V akademickom roku 2019/2020 sa z našich študentov deviati zapojili do 

univerzitného kola, a v celoštátnom kole – kde už nebola zvlášť vytvorená teologická sekcia – 

dvaja naši študenti získali 3. miesto v sekcii spoločenských vied. 

 

13. 05. 2020 v rámci  ŠVOČ bola vytvorená aj osobitná teologická sekcia. Na teologickú 

sekciu sa prihlásilo, prácu vypracovalo a podalo 9 študentov.  

1. miesto získala János Sebők (5. ročník - št.pr: RTEdm15), 

 2. miesto získal  Krisztina Nagy  (5. ročník – št.pr: RTEdm15) 

 3. miesto získal  Bence János Szabó (6. ročník – št.pr: RTEdm15) 
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Účastníci univerzitného kola teologickej sekcie ŠVOČ boli nominovaní na XV. ŠVOČ 

(FTDK), ktorá sa konala online formou na našej univerzite v dňoch 19-20. 11. 2020. 

V spoločenskovednej sekcii János Bence Szabó a Krisztina Nagy získali 3. miesto. 

 

g.  Komentované ocenenia študentov v rámci vysokej školy 

FEI UJS 

Študenti FEI UJS v roku 2020 získali nasledovné ocenenia: 

Najlepšia bakalárska práca na FEI UJS – Bc. Eszter Szabó – Názov bakalárskej práce: 

Marketingová činnosť malých a stredných podnikov v praxi (Kis- és középvállalatok 

marketingtevékenysége a gyakorlatban) 

Najlepšia diplomová práca na FEI UJS – Mgr. Kamilla Sánta – Názov diplomovej práce: 

Medzinárodné porovnanie analýzy efektívneho využitia firemného profilu na Instagrame 

(Nemzetközi összehasonlítás az üzleti profil hatékony kihasználásáról az Instagramon). 

Cena rektora UJS za najlepšie výsledky počas magisterského štúdia – Mgr. Kamilla Sánta. 

 

PF UJS 

Za vynikajúce študijné výsledky a aktivitu v priebehu celého štúdia na PF UJS boli v roku 

2020 vyznamenaní nasledovní študenti:  

 

Pochvala dekana PF UJS v roku 2020  

za vynikajúce záverečné práce:  

Mgr. Jerigová Enikő (MJ-HIdb), Mgr. Szöllősi Kristián (MJ-Idb), Mgr. Borovicza Boglárka 

(B-CHdb), Mgr. Belák Ľudovít (SJ-AJdb), Mgr. Nagyová Florina (AJ-NJdb), Mgr. Icso Judit 

(UPVem), Mgr. Papánková Bianka (MJ-SJdb), Mgr. Róková Mária (MJ-SJdb)  

  

za vynikajúce študijné výsledky:   

Mgr. Ollé Tamás (MJ-HIdb), Mgr. Nagy Ildikó (B-CHdb), Mgr. Czuczor Dávid (AJ-NJdb)  

Mgr. Engelová Enikő (MJ-HIdb), Mgr. Vizvári Krištof (AJ-NJdb)   

  

Cenu za najlepšiu bakalársku prácu na PF UJS získala v roku 2020 Bc. Orsolya Kiss (AJHIdb)  

Cenu za najlepšiu diplomovú prácu na PF UJS získala v roku 2020  Mgr. Nikoleta  

Vanyová (UPVdm)  

Cenu rektora na PF UJS získal v roku 2020 Mgr. Dániel Reménység (B-CHdm).  

 

RTF UJS 

Používaná motivácia na uznanie, a na ocenenie študentov teológov je praktická spolupráca s 

učiteľmi, ktorí vykonávajú aj duchovenskú službu, a vedecká spolupráca v konkrétnych 

projektoch. V každom roku študentská samospráva zvolí aj študenta roka. Voľba študenta roka 

sa vlani neuskutočnila z dôvodu pandémie. 

 

V roku 2020 študenti RTF UJS získali nasledujúce ocenenia: 

 

Cenu rektora: Mgr. Krisztina Nagy 
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Ocenenie za najlepšiu diplomovú prácu: Mgr. János Sebők. 

Ocenenie za najlepšiu bakalársku prácu: Bc. Beáta Bachorecová. 
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IV. Informácie o poskytovaní ďalšieho vzdelávania 

Doplňujúce pedagogické štúdium 

PF UJS od akademického roku 2018/2019 realizuje doplňujúce pedagogické štúdium 

(DPŠ). Hlavným cieľom DPŠ je získať pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej 

činnosti učiteľa profesijných predmetov.  

Jednoduchý program DPŠ sa realizuje v súlade s § 44 zákona č. 138/2019 Z.z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Jednoduchý program DPŠ uskutočňuje PF UJS v Komárne s možnosťou spolupráce 

aj s ostatnými fakultami univerzity.  

Katedra Pedagogiky PF UJS organizuje od akademického roka 2018/2019 Doplňujúce 

pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov.  

V roku 2020 navštevovalo DPŠ na fakulte v prvom ročníku 17 študentov a v druhom 

ročníku 36 študentov. V roku 2020 sa organizovalo po prvýkrát ukončovanie vzdelávacieho 

programu, ktoré pozostáva z obhajoby záverečnej práce a záverečnej skúšky pred trojčlennou 

komisiou. Ukončenia vzdelávacieho programu v akademickom roku 2019/2020 sa zúčastnilo 

32 študentov. Jedna študentka opakovala svoju záverečnú skúšku v augustovom termíne. Od 

septembra roku 2020 navštevuje prvý ročník 25 študentov.  

Absolvovaním doplňujúceho pedagogického štúdia nadobudne absolvent teoretické 

vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych 

súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách, orientáciu v obsahoch 

vzdelávania a v ich efektívnej transformácii pre didaktické účely. Program umožňuje 

nadobudnúť kompetencie pre projektovanie, organizáciu a riadenie vyučovania predmetu, 

ktorého obsah nadväzuje na obsah absolvovaného študijného programu/odboru alebo vykonanú 

štátnu skúšku. 
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V. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej 

školy  

Výskum na univerzite  sa orientuje a koncentruje do tých oblastí, ktoré vyplývajú z 

poslania a vedecko-pedagogickej orientácie UJS. Vedeckovýskumná činnosť patrí k prioritným 

aktivitám univerzity a stáva sa čoraz dôležitejším kritériom hodnotenia jej kvality v domácom, 

či medzinárodnom meradle. Koncepcia budovania výskumu a tvorivej činnosti na UJS 

vychádzala zo schváleného Dlhodobého zámeru Univerzity J. Selyeho na roky 2016 – 2021. 

Úlohou UJS v oblasti vedy a výskumu je vykonávať základný výskum, aplikovaný výskum a 

vývoj, využívať najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapájať ich do 

tvorivej vedeckej činnosti. Výskum na univerzite treba orientovať a koncentrovať do oblastí, 

ktoré vyplývajú z poslania a vedecko-pedagogickej orientácie UJS. Podporujú sa hlavne 

výskumné projekty, ktoré umožňujú uplatniť odbornosť a vedeckovýskumnú erudíciu 

riešiteľov a kde je garantovaný adekvátny výsledok aj s ohľadom na vytváranie výskumného 

priestoru aj pre mladých pedagogických zamestnancov. 

V Dlhodobom zámere UJS na roky 2016-2021 medzi strategickými zámermi 

nachádzame aj nasledujúci zámer: Podporiť tie oblasti výskumu, ktoré sú obsiahnuté v  RIS3 

SK.  UJS podala v roku 2015 v rámci výzvy žiadosť o NFP s kódom OPVaV -2015/1.1/03-

SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a 

vývoja. Projekt s názvom Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a 

vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru bol úspešný. Výskum 

v nanochemickom a supramolekulárnom laboratóriu, v inteligentnom robotickom centre, ktorý 

sa začal v roku 2016, pokračoval aj v roku 2020, dosiahnuté vedecké výsledky sú priebežne 

publikované. Na podporu vedeckého výskumu v modernej infraštruktúre boli zamerané 

projekty v rámci Operačného programu Výskum a inovácie: Podpora výskumno-vývojových 

aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a Podpora 

výskumno-vývojových kapacít v oblasti nanochemických a supramolekulárnych systémov 

(2016-2019), administratívne práce súvisiace s vykazovaním činností prebiehali ešte aj v roku 

2020. 

Zintenzívnenie publikačnej činnosti je úzko späté s celkovou vedeckovýskumnou 

činnosťou pracovníkov UJS. Rast počtu a kvality publikácií či už v domácich alebo v 

zahraničných, predovšetkým v karentovaných časopisoch je badateľný už od roku 2011. Na 

nárast publikačnej činnosti má priaznivý vplyv aj odmeňovanie pedagogických a výskumných 

zamestnancov na základe kvality ich publikácií, ktoré sú zaevidované v Knižničnom 

informačnom systéme UK UJS a následne v CREPČ. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, 

súhrnný počet časopisových vedeckých výstupov, ktoré sú evidované v databázach Web of 

Science alebo SCOPUS je približne rovnaký. V Centre vedecko-technických informácií SR 

prebieha pomalé overovanie správnosti zaradenia výstupov do kategórie vedeckých 

monografii, to je príčinou malého počtu knižných publikácií v skupine A1. 

Pracovníci Univerzitnej knižnice UJS sa podieľajú na spracovávaní záznamov do 

Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti akademických knižníc (CREPČ) zberom a 

sprístupňovaním bibliografických záznamov na stránke knižnice. V predchádzajúcom roku  

išlo o nasledovné počty publikácií pracovníkov UJS vykazované za rok 2020, ktoré boli 

zaevidované v univerzitnej knižnici k 31. 1. 2021:  
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Tabuľka č. 1 Počet publikácií zamestnancov UJS za rok 2020 

 

Podrobné informácie o publikačnej činnosti pracovníkov UJS za rok 2020 obsahuje 

tabuľka T13 prílohy č. 2. Treba poznamenať, že podľa metodických pokynov CREPČ 

vykazovacie obdobie za rok 2019 bolo stanovené do 31. januára 2020, v predchádzajúcich 

rokoch bolo možné zapísať publikácie aj do 31. marca za vykazovacie obdobie 

predchádzajúceho roku. To spôsobilo, že za rok 2019  bolo možné vykazovať menší počet 

publikácií. V kategórii B počet výstupov za rok 2020 sa približne zdvojnásobil v porovnaní 

s predchádzajúcimi rokmi, čo je veľmi priaznivý stav pre našu univerzitu. 

 

a. Informácie o projektoch podporovaných z domácich grantových schém 

Úspešnosť UJS v podávaní domácich projektov v roku 2020 v jednotlivých výzvach: 

1. VEGA: počet podaných nových projektov: 12, počet podporených projektov 5, 

úspešnosť: 42 %; 

2. KEGA: počet podaných nových projektov: 8, počet podporených projektov 4, 

úspešnosť: 50 %; 

3. APVV:  Na výzvu Agentúry na podporu výskumu a vývoja podala univerzita spolu 2 

projekty, výsledky hodnotenia ešte nie sú známe 

4. Iné domáce granty: projekty Úradu vlády SR v rámci výzvy Kultúra národnostných 

menšín  (počet podaných nových projektov: 10 / počet podporených projektov: 5) 

úspešnosť: 50 %; 

V roku 2020 bolo na univerzite riešených 12 projektov podporovaných z domácich 

grantových schém. Z hľadiska vnútornej štruktúry boli riešené 4 projekty VEGA a 3 projekty 

KEGA a 1 APVV projekt (v spolupráci s UMB) na Pedagogickej fakulte, jeden KEGA projekt 

bol podporený z RTF a na FEI boli riešené 2 projekty KEGA 1 VEGA projekt.  Na PF UJS bol 

v roku 2020 podaný a financovaný jeden projekt Ministerstva spravodlivosti. 

 

Skupina Popis Rok 

vykazovania 

2018 2019 2020 

A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 20 3 12 

A2 Ostatné knižné publikácie 55 45 44 

B Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch  

 

26 27 50 

C Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované 

ale sú registrované v databázach WoS alebo 

SCOPUS 

 

50 40 58 

D Ostatné publikácie 428 351 347 

Spolu  579 466 511 

O Ostatné nesledované publikácie 20 18 18 

Spolu  599 484 529 
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Projekty riešené ako súčasť grantov Vedeckej a edukačnej grantovej agentúry (VEGA) 

Vedecká a edukačná grantová agentúra je zameraná na riešenie úloh základného 

výskumu a zabezpečuje riešenie úloh, ktoré garantuje ministerstvo a Slovenská akadémia vied. 

Jednotlivé projekty, ktoré do VEGA predkladajú riešiteľské kolektívy, sú hodnotené v 13 

komisiách. Na základe kvality projektu a jeho aktuálnosti sú riešiteľom prideľované 

prostriedky podporujúce aktivity v oblasti riešenia jednotlivých vedeckovýskumných úloh. 

 

V roku 2020 na FEI UJS bol riešený 1 projekt: 

 Názov projektu: Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 krajín.  

Zodpovedným riešiteľom projektu  VEGA 1/0568/20 je prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. 

Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2020, ktorí participovali na riešení projektu, bol 

6. 

V roku 2020 sa na PF UJS riešili 4 projekty VEGA, v ktorých zamestnanci PF UJS boli 

hlavnými riešiteľmi, 1 projekt VEGA, kedy PF UJS bolo spoluriešiteľské pracovisko 

s prideleným rozpočtom, 3 projekty VEGA, kedy zamestnanci PF UJS participovali na riešení 

ako spolupracujúce pracovisko bez prideleného rozpočtu.   

 

 Názov projektu: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v rokoch 1919–1952. 

Zodpovedným riešiteľom projektu  VEGA 1/0083/20 je Dr. habil. Attila Simon, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 3286 €. 

Do riešenia projektu sú zapojení 4 pedagógovia PF UJS a 4 pracovníci RTF UJS. 

Cieľom projektu je spracovanie dejín reformovanej cirkvi na Slovensku v rokoch socializmu. 

 

 Názov projektu: Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – politický život, 

náboženstvo, turizmus a média v (Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej 

Európe 1938–1968. 

Zodpovedným riešiteľom projektu VEGA: 1/0163/19 je Dr. habil. Vajda Barnabás, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 750 €. 

Cieľ projektu: V centre predloženého projektu stojí výskum vybraných historických aspektov 

totalitných štátov, a konceptualizácia ,,slobody” ako možnosti voľného vyjadrenia politického 

postoja a súkromného presvedčenia v geografickom kontexte (Česko)Slovenska, Maďarska a 

Východnej Európy, a v časovom kontexte od tridsiatych rokov 20. storočia do roku 1968. 

 

 Názov projektu: Analýza prírodovedného a matematického vzdelávania na 

stredných školách a inovácia obsahu odborových didaktík. 

Zodpovedným riešiteľom projektu  VEGA: 1/0663/19 je prof. Dr. Péter Tóth, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 11.851 €. 

Cieľ projektu: Projekt má za cieľ v rámci porovnávacieho empirického výskumu a za pomoci 

kvalitatívnych a kvantitatívnych metodík výskumu skúmať postavenie výučby prírodovedných 

predmetov a matematiky na stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským na 

Slovensku, ďalej v Nitrianskom samosprávnom kraji a jednej župy (Komárom-Esztergom 

Megye) v Maďarsku. 

Do riešenia projektu sú zapojení 3 pedagógovia PF UJS, 5 pedagógov z FEI UJS a jeden 

študent doktorandského štúdia. 

 

 Názov projektu: Postavenie, identita, vzdelávanie menšín – spoločenské 

sebarealizačné stratégie maďarskej menšiny na Slovensku. 

Zodpovedným riešiteľom projektu  VEGA: 1/0117/19 je prof. Dr. András Németh, DSc. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 5.546 €. 
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Cieľ projektu: Cieľom projektu je skúmanie identity jedinca (budúcich učiteľov, učiteľov 

a žiakov) v spoločenskom kontexte, vo vzťahu k socio-ekonomickému prostrediu, formovaniu 

stereotypov, sieti spoločenských vzťahov a paralelná identifikácia špecifických prvkov 

menšinového školského vzdelávacieho priestoru. 

Do riešenia projektu je zapojených 8 pedagógov fakulty a 1 študent doktorandského štúdia. 

 

 Názov projektu: Zlúčeniny vanádu v katalýze a materiálovej chémii:  

interakcia experimentu a teórie. 

Zodpovedným riešiteľom projektu  VEGA: 1/0507/17 je prof. RNDr. Noga Jozef, DrSc. 

(Prírodovedecká fakulta, UK) 

Vedúci spoluriešiteľského pracoviska z KCH PF UJS: doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 2.000 €. 

Cieľ projektu: Projekt sa zaoberá aktuálnymi témami v anorganickej chémii vanádu, ako sú 

napríklad katalytické oxidácie a chémia polyoxometalátov v konfrontácii s 

kvantovochemickými výpočtami. 

 

PF UJS ako spoluriešiteľské pracovisko bez rozpočtu participuje na riešení projektov: 

 

 VEGA č. 1/0783/18 Biochemický, fyziologický a hematologický status u vybraných 

druhov poľovnej zveri  

Spoluriešiteľ za UJS: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.  

 VEGA č. 1/0461/19 Asociácia molekulárnogenetických a biochemických markerov vo 

vzťahu k hodnoteniu kostnej minerálnej denzity u rómskych a nerómskych 

postmenopauzálnych žien  

Spoluriešiteľ za UJS: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.  

 VEGA č. 1/0265/17; (2017-2020) Formatívne hodnotenie vo výučbe prírodných vied, 

matematiky a informatiky.  

Spoluriešiteľ za UJS: Mgr. Katarína Szarka, PhD. 
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Graf č. 23 Počet riešených projektov VEGA na UJS 2013 - 2020 
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Graf č. 24 Objem finančných prostriedkov VEGA na UJS 2013 - 2020 

 

Projekty riešené ako súčasť grantov Agentúry na podporu vedy a výskumu (APVV) 

 

Na PF UJS sa v roku 2020 riešil 1 projekt APVV, v ktorom PF UJS participuje ako 

spolupracujúce pracovisko s prideleným rozpočtom. 

 APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry 

jazykovej krajiny na Slovensku z komparatívnej perspektívy 

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zmapovanie a porovnanie jazykovej krajiny v mestách 

Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, Košice, Erlangen, Komárno, Komárom 

a Békéscsaba. 

Zodpovedným riešiteľom projektu na UJS je Sándor János Tóth, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu pre UJS v 2020: 4.232 €. 

 

Projekty riešené ako súčasť grantov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry (KEGA) 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra ministerstva (ďalej len „KEGA“) je vnútorná 

grantová agentúra ministerstva zameraná na finančnú podporu projektov výskumu a vývoja v 

oblasti školstva iniciovaných riešiteľmi alebo ministerstvom v stanovených tematických 

oblastiach a na finančnú podporu projektov z oblasti tvorivého umenia. O poskytnutie dotácie 

formou bežných a kapitálových transferov na zabezpečenie riešenia projektov KEGA z 

inštitucionálnych finančných prostriedkov vyčlenených v rozpočtovom podprograme kapitoly 

ministerstva – Vysokoškolská veda a technika sa môžu uchádzať iba zamestnanci verejných 

vysokých škôl. Tematické oblasti určuje minister a vychádzajú z dlhodobého zámeru 

ministerstva v oblasti školstva.  

V roku 2020 boli v procese riešenia projekty KEGA v nasledovnom tematickom znení: 

 Názov projektu: Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického jazyka na 

základných a stredných školách. Zodpovedný riešiteľ projektu KEGA 006UJS-

4/2019  je PaedDr. Andrea Puskás, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 8.057 €. 
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Stručný opis projektu: Prvotným cieľom projektu je reagovať na najnovšie výzvy a trendy 

vyučovania anglického jazyka ako cudzí jazyk na základných a stredných školách a podporiť 

ďalšie vzdelávanie učiteľov anglického jazyka. Cieľom je vytvoriť nové modely vyučovania 

anglického jazyka na základe princípu rozvoja kreativity a neautoritatívnej výučby cudzích 

jazykov a sprístupniť vypracovaný model pre pedagógov základných a stredných škôl. 

Do riešenia projektu sú zapojení 6 pedagógovia PF UJS. 

 

 Názov projektu: Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia. Zástupca 

spolupracujúceho pracoviska projektu KEGA 018PU-4/2018: Dr. habil. PaedDr. 

Melinda Nagy, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 5.537 €. 

Stručný opis projektu: Tvorba nových moderných učebníc vychádzajúcich zo vzdelávacích 

potrieb, s ktorými sa stretávame pri výučbe povinných predmetov, medzi ktoré zaraďujeme aj 

predmet biochémia, skvalitní a zefektívni edukačný proces. Nová učebnica a inovované 

didaktické prostriedky umožnia získať študentom hlbšie znalosti z oblastí všeobecnej a 

aplikovanej biochémie a povedú študentov k samostatnosti, kreativite, flexibilite a k podpore 

záujmu o vzdelávanie. Moderná učebnica biochémie obsahuje metodicky spracované učivo 

vymedzené učebnými osnovami a je základným didaktickým prostriedkom pri rozvíjaní 

vyučovania.  

 

 Názov projektu: Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou. Zodpovedný riešiteľ 

projektu KEGA 003UJS-4/2018 je Mgr. Attila Lévai, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 2.238 €.  

Stručný opis projektu: Ugaritský jazyk (jediný jazyk písaný klinovým písmom) bol objavený v 

roku 1937. Od tej doby žiadna gramatika tohto jazyka nebola napísaná v slovenčine a 

maďarčine. Úlohou projektu je predstaviť študentom mýtický svet 2. tisícročia pred Kristom. 

Do riešenia projektu sú zapojení  4 pedagógovia fakulty. 

 

 Názov projektu: Interaktívne animačno-simulačné modely vo vzdelávaní. Zástupca 

spolupracujúceho pracoviska projektu KEGA 012TTU-4/2018 je PaedDr. Krisztina 

Czakóová, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 3.099 €. 

Stručný opis projektu: Projekt sa zameriava na využívanie modelov objektov reálneho sveta vo 

forme interaktívnych počítačových animačno-simulačných modelov. Výskum sa zameria na 

využívanie a tvorbu interaktívnych animačno-simulačných modelov, ktoré predstavujú 

koncentrovanú informáciu o skúmanom jave (vo forme exaktného matematického modelu) 

a zároveň podporujú aktívne učenie sa používateľa.  

Počet tvorivých zamestnancov fakulty, ktorí sa participovali na riešení projektov KEGA bol 

spolu 4. 

 

 Názov projektu: Zefektívnenie manažérskych zručností generácie Z a Y 

gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a praxe. Zodpovedný riešiteľ projektu KEGA 

005UJS-4/2019 je Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 6.394 €.  

Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na implementáciu pedagogicky a metodologicky 

koncepcie podporného vzdelávania využitím gamifikácie - využitie herných elementov, 

herného dizajnu a techník v „nehernom“ kontexte na virtuálnej manažérskej simulácii do 

výučby predmetov manažment transformačných procesov, marketing, podnikové financie a 
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manažment. Následne je ambíciou riešiteľov vytvorenie predpokladov pre vývoj vlastných 

simulačných hier využívaných v ťažiskových predmetoch, ktorých absolvovaním bude 

vytvorený pevný základ pre pochopenie trhových súvislostí. 

 

 Názov projektu: Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti digitálnej 

knižnice s nástrojmi formatívneho hodnotenia pre prírodovedné predmety, 

matematiku a informatiku na základnej škole. Zástupca spolupracujúceho 

pracoviska projektu KEGA 004UPJŠ-4/2020 je Mgr. Katarína Szarka, PhD. 

Objem finančných prostriedkov projektu v 2020: 3.915 €.  

Hlavným cieľom projektu je tvorba, implementácia, overovanie efektívnosti a finalizácia 

digitálnej knižnice s navrhnutými nástrojmi formatívneho hodnotenia pre vybrané tematické 

celky prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky na základnej škole. 

Do riešenia projektu sú zapojení aj 2 pedagógovia FEI UJS. 
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Graf č. 25 Počet riešených projektov KEGA na UJS 2013 - 2020 
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Graf č. 26 Objem finančných prostriedkov KEGA na UJS 2013 - 2020 

 

Projekty v rámci ďalšej tvorivej činnosti  

 

Od septembra 2020 podporou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje sa na PF UJS rieši projekt: 

 

 Názov projektu: ITMS2014+ NFP312010Z205": „Poďme sa učiť lepšie učiť“. 

Hlavný cieľ projektuje skvalitnenie prípravy budúcich pedagogických a odborných 

pracovníkov a zlepšenie prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe v oblasti 

skvalitnenia prípravy budúcich pedagogických a odborných pracovníkov. 

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 249.329,97 €. 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. 

 

Okrem výskumných a edukačných projektov významný podiel na projektovej činnosti 

zamestnancov UJS majú projekty v rámci ďalšej tvorivej činnosti. V roku 2020 pracovníci UJS 

riešili 6 projektov uvedeného typu, z ktorých 5 bolo financovaných z grantového programu 

Kultúry národnostných menšín (KNM) Úradom vlády SR.  

 

 FPKNM 20-230-00352 Léva és környéke az irodalomban/Levice a okolie v literatúre 

Zodpovedný riešiteľ projektu: doc. Dr. Ivan Halász, PhD. 

 

 FPKNM 20-130-00186 Literatúra a veda 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. habil. PaedDr. József Keserű, PhD., spoluriešiteľom 

projektu je ešte 1 pedagóg a 2 študenti. 

 

 FPKNM 20-130-00181 Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho dôsledky na okolie 

Komárna 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. habil. Attila Simon, PhD. 
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 FPKNM 20-220-00271 „Eruditio-Educatio 2020” 

Zodpovedný riešiteľ projektu: dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. 

 

 FPKNM 20-230-00356 Hospodárstvo južného Slovenska v období normalizácie (1969-

1989) 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Ing. Mgr. Zsolt Horbulák, PhD. 

 

 Ministerstvo spravodlivosti SR, č. p.: D073/2020/13 Majorita – minorita a ich súžitie 

IV.  

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 

 

 

b. Informácie o projektoch podporovaných zo zahraničných grantových 

schém 

 

Finančné zdroje získané na výskumné projekty zo zahraničných grantových schém, z 

ktorých FEI financovala výskumnú činnosť, boli v roku 2020 nasledovné: 

 Nadácia Pallas Athéné Educationis: FEI využívala finančné zdroje získané na výskumnú 

činnosť v rámci projektu č. 112/2017 pod názvom „Podpora doktorandského štúdia EF 

a výskumných programov v ekonomických, matematických a prírodovedných 

oblastiach“. 

 Nadácia Pallas Athéné Educationis: „Moderná, komplexná a inovatívna výskumná 

činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho“, (Z 1/2019.01.17.) ))”. Počet 

tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2020, ktorí participovali na riešení projektu bol 

21 a počet zapojených študentov 3. 

 Nadácia Pallas Athéné Educationis: „Komplexný výskumný projekt ekonomiky, 

manažmentu a aplikovanej informatiky na Ekonomickej fakulte UJS“ (Z 

138/2019.10.25.) Počet tvorivých zamestnancov fakulty v roku 2020, ktorí participovali 

na riešení projektu bol 29 a počet zapojených študentov 5. 

V roku 2020 sa na PF UJS riešilo 8 zahraničných projektov s prideleným rozpočtom:  

Tri projekty z grantu International Visegrad Fund: 

 Visegrad Fund, č.p. 519170746: Contract on the Lump Sum related to the Visegrad 

Scholarship; (3.000 €) 

 Visegrad Fund, č.p. 519170730 : Monitoring of current status of invasive insect 

species in Slovakia, and prognosis of new invasions in Slovakia and Ukraine; 

(1.500 €, nečerpané) 

 Visegrad Fund, č.p. 519170746 : Carpathian medicinal plants: properties, best gene 

pools.; (1.500 €, nečerpané). 

 

Jeden projekt z grantového programu H2020: 

 Project No.: 101004653 „School-community partnership for reversing inequality 

and exclusion: transformative practises of segregated schools”) – (472.625 € pre 

celé projektové obdobie 01. 11. 2020 – 31. 10. 2024, z ktorej čiastka 228.435,42 €, ako 

záloha, je vo fáze čerpania). 

Cieľom projektu je preskúmať súčasný stav a navrhnúť postupy proti segregácii vo vzdelávaní 

a proti systémovému a opätovnému vytváraniu nerovností v kontexte znevýhodnených žiakov 

a komunít.  
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Spoluriešitelia za PF UJS: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., prof. Dr. Péter Tóth, PhD., 

dr. habil. László Szarka, CSc., PaedDr. Terézia Strédl, PhD. 

   

Projekt Interreg Slovakia – Hungary, Building Partnership, ktorého riešenie pretrváva aj v roku 

2021: 

  „Komárom-Vác- a jövő pedagógusai“ – (schválený rozpočet na projektové obdobie 

01. 07. 2020 – 30. 06. 2021 bol vo výške 32.259,53 €, zatiaľ nečerpaný) 

  

Tri projekty ERASMUS+ (KA2), ktorých riešenie pretrváva aj v ďalšom období.: 

 2020-1-HU01-KA203-078844 „Developing Flipped Methods for Teaching“ (Vývoj 

zrkadlových metód výučby) – (schválený rozpočet na projektové obdobie 01. 09. 

2020 - 31. 08. 2022 bol vo výške 134.736 € pre celý riešiteľský tím, zatiaľ nečerpaný) 

 2020-1-RO01-KA203-079899 „Enhancing volunteering and its recognition in higher 

education curricula and on the labour market in Eastern Europe (Posilnenie 

dobrovoľníctva a jeho uznanie v učebných osnovách vysokoškolského vzdelávania 

a na trhu práce vo východnej Európe)“ – (schválený rozpočet na projektové obdobie 

01. 09. 2020 - 31. 08. 2023 pre UJS bol vo výške 22.880 €, zatiaľ nečerpaný) 

 2020-1-SK01-KA201-078250 „Mentor Training“ (schválený ropočet na projektové 

obdobie 01.09.2020 - 31.08. 2023 bol vo výške 228.714 €, čerpaných 13.574 €). 

 

Na FEI UJS bol riešený projekt 2020-1-HU01-KA203-078810 s názvom „Poly-Universe in 

teacher training education“. 
 

V roku 2020 sa na PF UJS riešilo 5 zahraničných projektov bez prideleného rozpočtu. 

 

 Kód a názov projektu: Grant Maďarskej akadémie vied (MTA), č.p.: 

2527/17/2019/HTMT „Diabetes mellitusban szenvedő gyermekek szüleinek 

egészségműveltsége Magyarországon, Erdélyben és Felvidéken” (Zdravotná výchova 

rodičov detí s diabetes mellitus v Maďarsku, Sedmohradsku a na Hornej zemi na 

Slovensku) 

Spoluriešiteľ: Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. 

 

 Kód a názov projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000417 Centrum pro cílenou 

syntézu a aplikace perspektivních materiálů (Charles University Centre of Advanced 

Materials) 

Spoluriešitel: doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD. 

 

 Kód a názov projektu: GA19-00204S Komplexy elektronově deficitních přechodných 

kovů s luminiscenčními vlastnostmi 

Spoluriešitel: doc. RNDr. Róbert Gyepes, PhD. 

 

 Kód a názov projektu: Post-Cold War Military Zones in Central and Eastern Europe 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. 

 

 Kód a názov projektu: Deutsche Mediensprache im Ausland – am Beispiel der 

deutschen Minderheitenpresse in Mittel- und Osteuropa (Nemecký jazyk médií v 

zahraničí - na príklade nemčiny ako menšinového jazyka v Strednej a vo Východnej 

Európe) 

Zodpovedný riešiteľ projektu: Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros 
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c. Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov 

 

Projekt FEI UJS uskutočnený na objednávku:  

V roku 2019 sa začali a v roku 2020 boli dokončené výskumné práce na základe zmluvy 

o spoluprácu uzatvorenej s Univerzitou Óbudai Egyetem v rámci projektu "Ortofotó és 3D 

terepmodell készítése drónfotók alapján fotogrammetriai eljárással" (č. dotačnej zmluvy 

partnerskej inštitúcie ED_18-1-2018-0014). 

 

d. Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi 
 

PF a RTF UJS prevádza aplikovaný výskum, výsledky ktorého aplikuje v pedagogickej 

a teologickej praxi v spolupráci s partnerskými inštitúciami. Ich zoznam sa nachádza v kapitole 

3. Podpora študentov, v časti Podmienky zabezpečenia praxí pre študentov.  

RTF UJS prevádza aplikovaný výskum, a jeho výsledky aplikuje v teologickej praxi v 

spolupráci s cirkvou. Odborná prax študentov spočíva v zapojení študentov do praktickej 

cirkevnej služby prostredníctvom vianočných a veľkonočných legácií, kedy navštevujú 

cirkevné zbory, kde slúžia na bohoslužbách a demonštrujú svoje získané vedomosti na fakulte. 

FEI UJS sa usilovala o zabezpečenie využitia dosiahnutých výsledkov výskumu v praxi 

aj v roku 2020. V diseminácii výskumných výsledkov bola naďalej spolupráca s praxou 

(organizácia odborných podujatí – súťaže, konferencie, výmena skúseností). Fakulta 

v oblastiach ekonomiky a manažmentu sa o šírenie svojich poznatkov usiluje najmä vo forme 

odborných stretnutí s praxou (v roku 2020 to boli najmä prednášky odborníkov z praxe v rámci 

TvT, prednášky odborníkov v rámci vyučovania, využite výsledkov vo vyučovacom procese v 

oblasti gamifikácie).  

V oblasti využiteľnosti výsledkov výskumnej činnosti zamestnancov Katedry 

matematiky a Katedry informatiky FEI v praxi môžeme vymenovať riešenia v nasledujúcich 

oblastiach:  inteligentný priestor (Ispace), eto-robotika (ETOSPACE), komunikácia medzi 

človekom a strojom, autonómne roboty (AUTOR), spolupráca robotických systémov, 

leteckých systémov/vozidiel (UAS/UAV), snímanie, spracovanie a vyhodnocovanie 2D a 3D 

obrazov, počítačové videnie (3DVis),  bezpečnosť dopravy a vozidiel, databázové systémy, 

dátové štruktúry, spracovanie informácií pomocou CLOUDu. V roku 2020 boli usporiadané 

prednášky na tému prípravy obrázkov pomocou drónov a ukážkový let drónmi.  

 

e. Výsledky špecializovaných výskumných a vývojových pracovísk 
 

V roku 2015 v rámci výzvy ASFEU (t. č. Výskumná agentúra) na predkladanie žiadostí 

o NFP s kódom OPVaV-2015/1.1/03-SORO, názov výzvy: Mobilizácia excelentných tímov v 

oblastiach špecializácie RIS3 SK na UJS získal finančnú dotáciu projekt s názvom 

„Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti 

nanotechnológie a inteligentného priestoru“, ITMS kód projektu: 26210120042, v rámci 

ktorého sa na Katedre chémie PF UJS v roku 2015 zriadilo Nanochemické a supramolekulové 

laboratórium a na Katedre matematiky a informatiky EF UJS Inteligentné robotické centrum 

(IRC). Centrum je momentálne zaradené pod Katedru informatiky FEI UJS.  

 

V roku 2020 sa v IRC vykonávali výskumy v nasledujúcich oblastiach: 

a) Strojové videnie – návrh novej hlbokej siete na detekciu self-supervised low-rank 

regiónov, ktorá predvída tzv. low-rank likelihood map z obrázka; vývoj novej techniky 
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s využitím sekvenciálnych fuzzy indexovacích tabuliek na rozpoznávanie tvarov podľa 

ich obrysov, ktorú možno použiť na rýchle spracovanie leteckých snímok; 

b) 3D dokumentácia objektov za účelom ochrany kultúrneho dedičstva – podrobný 

popis 3D dokumentácie vonkajšej fasády reformovaného kostola v Klížskej Nemej, 

s využitím dátovej fúzie 2D obrazových a 3D LiDAR dát a leteckých snímok; 

c) Strojové učenie – návrh nových modelov strojového učenia pre inteligentnú kontrolu 

dopravných ciest; návrh novej metódy na predikciu ohnísk COVID-19 založenej na 

integrácii modelov strojového učenia a SEIR (susceptible-exposed-infectious-

removed); návrh nového postupu na hodnotenie vzniku syntetickej kolónie buniek 

generovanej tzv. off-mriežkovým modelom;  

d) Aplikácia umelej inteligencie – modelovanie dvojpodlažných obytných budov, 

posúdenie ich energetickej hospodárnosti a vyhodnotenie vplyvov viacerých 

parametrov (orientácia budovy, pomer okna k stene, zasklenie, tieniace zariadene, 

atď.); návrh nového riadiaceho systému s využitím neurónových sietí typu GMDH 

(Group Method of Data Handling) pre reguláciu napätia a výkonu vo fotovoltaických, 

palivových a batériových systémoch;   

e) Počítačová simulácia – návrh novej metódy na predikciu rastu stromov založenej na 

simulácii rastu stromov resp. skupiny stromov;  

f) Analýza a hĺbková analýza dát – nový algoritmus pre analýzu času väzby (binding-

time), ktorý je úpravou už existujúceho Gomardovho algoritmu; intenzívne porovnanie 

výkonnosti šiestich populárnych klasifikačných techník so zameraním na silu 

adaptívneho náhodného lesa (Adaptive Random Forest).  

V roku 2020 bolo publikovaných 11 publikácií v nadväznosti na výskumnú činnosť a prácu 

v IRC. 

 

Výskumná činnosť kolektívu Nanochemického a supramolekulového laboratória KCH 

PF UJS 

V priebehu roku 2020 vedecký kolektív laboratória aj napriek nepriaznivej 

epidemiologickej situácii a zavedeným obmedzeniam pokračoval vo vykonávaní hodnotnej 

vedeckej činnosti vo viacerých oblastiach základného chemického výskumu.  

Medzi hlavné oblasti výskumu patrilo štúdium interakcií makromolekúl s povrchovo 

aktívnymi látkami a charakterizácia vlastností vzniknutých komplexov, príprava a skúmanie 

vlastností sústav pozostávajúcich z nanočastíc vzácnych kovov s hierarchickým usporiadaním 

a štúdium interakcií katiónových metachromatických farbív s vrstevnatými nanočasticami zo 

skupiny silikátov. Okrem vyššie uvedených tém sa venovalo aj štúdiu mäkkých inteligentných 

materiálov na báze polymérov a prípravy biokonjugátov zložených z molekúl proteínov 

a častíc vzácnych kovov, ktoré vykazujú fluorescenčné vlastnosti. 

Dosiahnuté výsledky výskumu sa v roku 2020 stali predmetom 4 vedeckých prác 

v zahraničných karentovaných časopisoch (kategória ADC), a boli publikované v prestížnych, 

vysoko impaktovaných odborných žurnáloch. Výsledky výskumu boli taktiež prezentované 

formou prednášky na domácej vedeckej konferencii. 

 

f. Vnútorná grantová schéma UJS 
 

Na UJS nefunguje vnútorná grantová schéma. 
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VI. Habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov 

RTF UJS je spôsobilá uskutočňovať habilitačné a inauguračné  konania v študijnom 

odbore teológia. Habilitačné konanie  a konanie na  vymenúvanie  profesorov na UJS v tomto 

odbore sa zatiaľ  nerealizovalo. 
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VII. Zamestnanci vysokej školy 

Personálny stav 
 Strategické riadenie ľudských zdrojov na UJS bolo v roku 2020 smerované k napĺňaniu 

dlhodobých cieľov univerzity, a to hlavne vo vzťahu k zvyšovaniu kvalifikačnej úrovne 

zamestnancov, prednostne vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, vytváraním 

súladu medzi počtom a kvalifikačnou štruktúrou zamestnancov tak, aby každé pracovné miesto 

bolo obsadzované kvalifikovaným uchádzačom, samozrejme pri dodržiavaní príslušných 

právnych predpisov.  

Počet zamestnancov v pracovnom pomere k 31. 12. 2020 vo fyzických osobách bol 235, 

z toho 123 žien a 112 mužov. Zamestnancov s kratším pracovným časom vo veku od 20 do 64 

rokov bolo celkom 36, z toho 19 žien a 17 mužov. Zamestnancov s kratším pracovným časom 

vo veku 65 rokov a viac mala UJS 4, z toho 4 mužov. Pracujúcich dôchodcov bolo spolu 17, 

z toho 4 ženy a 13 mužov. Univerzita dbá na to, aby dávala možnosť zamestnať sa ľuďom so 

zdravotným postihnutím. V roku 2020 zamestnávala UJS 10 pracovníkov so ZŤP, z toho 5 žien 

a 5 mužov.   

 

Z celkového počtu zamestnancov univerzity k 31. 12. 2020 predstavuje: 

počet  vysokoškolských učiteľov: 136 

počet výskumných pracovníkov:         8 

počet nepedagogických zamestnancov: 91 

  

Z celkového počtu vysokoškolských učiteľov k 31. 12. 2020 bolo zamestnancom PF 67, FEI 53 

a RTF 16 osôb.  

Z celkového počtu výskumných pracovníkov k 31. 12. 2020 bolo zamestnancom PF 6, FEI 1 

a RTF 1. 

 

Počet nepedagogických zamestnancov k 31. 12. 2020 predstavuje 91, z toho: 

rektorát   49  

zamestnanci CIS UJS    8  

zamestnanci UK UJS   5  

zamestnanci ŠD UJS   13  

administratívni zamestnanci na 

fakultách 

  16  

     

V počte zamestnancov Rektorátu sme zaznamenali pokles o 3 zamestnancov a UK UJS 

pokles o 1 zamestnanca, v počte zamestnancov ŠD UJS nárast o 1 a v počte zamestnancov CIS 

UJS tiež nárast o 1 zamestnanca. V počte výskumných pracovníkov sme zaznamenali pokles o 

1 zamestnanca.  

 

Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov 
Cieľom riadenia ľudských zdrojov na UJS je vytvorenie prostredia podnecujúce 

systematické vzdelávanie ako aj rozvoj intelektuálneho kapitálu a priaznivej kvalifikačnej 

štruktúry najmä vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. V oblasti personálnej 

politiky sa na univerzite dodržiaval nastúpený trend z minulých rokov a to zlepšovanie kvality 

vzdelávacieho procesu rastom kvalifikačnej štruktúry vysokoškolských učiteľov a výskumných 

pracovníkov a v roku 2020 sa kládol dôraz hlavne na personálne obsadenie akreditovaných 

študijných programov kvalitnými vysokoškolskými učiteľmi a výskumnými pracovníkmi a 

zabezpečenie garancie študijných programov vo všetkých troch stupňoch vzdelávania. 

Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2020 bol spolu 119,5 z toho 
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počet žien 45,3. V kategóriách Profesori, docenti s DrSc. nenastala zmena, v kategóriách 

Docenti bez DrSc, Ostatní učitelia s PhD., CSc. a Ostatní učitelia bez vedeckej hodnosti sme 

zaznamenali mierny nárast oproti roku 2019.  

 

Kvalifikačný rast vysokoškolských učiteľov 
V roku 2020 získali 2 vysokoškolskí učitelia titul profesor, 1 vysokoškolský učiteľ titul 

Dr. habil., 1 vysokoškolský učiteľ titul docent a 1 výskumný pracovník získal akademický titul 

PhD. 

  

Zhodnotenie výberových konaní  
V roku 2020 boli vypísané výberové konania v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. 

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

a v zmysle vnútorných predpisov univerzity. Výberové konania na miesta profesorov a 

docentov sú zverejňované v slovenských médiách, na oficiálnej web stránke univerzity, kam je 

možné sa pripojiť priamo zo stránky MŠVVaŠ SR. O otázke kvality uchádzačov je 

kompetentná rozhodnúť výberová komisia. Počet vyhlásených výberových konaní na 

obsadenie funkcií profesorov, docentov, odborných asistentov a asistentov v študijnom 38. 

Učiteľstvo a pedagogické vedy, 17. Filológia so zameraním na vyučovanie maďarského jazyka 

a literatúry a tiež so zameraním na vyučovanie nemeckého jazyka a literatúry, 17. Chémia, 15. 

Historické vedy, odbore 8. Ekonómia a manažment, 18. Informatika, 22. Matematika,  37. 

Teológia v roku 2020 spolu 49. Z celkového počtu výberových konaní bolo na funkčné miesta 

profesorov 9, na funkčné miesta docentov 12 a na ostatné miesta vysokoškolských učiteľov 30 

vypísaných miest. Do výberového konania na miest vysokoškolských učiteľov uskutočnené 

v roku 2020 sa prihlásilo celkom 51 uchádzačov. Priemerný počet uchádzačov na funkčné 

miesto profesora bolo 0,67, docenta 0,92 a na miesto odborného asistenta a asistenta 1,03 

uchádzač. Priemerný počet prihlásených, ktorí v čase výberového konania neboli v pracovnom 

pomere s univerzitou bolo 0,5. Priemerná dĺžka uzatvorenia pracovnej zmluvy na dobu určitú 

je v prípade profesorov 4 roky, v prípade docentov 4,82 rokov a v prípade ostatných 

uchádzačov 4,05 rokov. Počet vysokoškolských učiteľov, ktorí opätovne obsadili to isté miesto 

bolo spolu 19, z toho funkčné miesto profesora 2, funkčné miesto docenta 6 a ostatní 11. Počet 

miest obsadených  bez výberového konania bolo 21.   

 

Vzdelávanie zamestnancov a ďalšie vzdelávanie 
 Rozvoj a ďalšie vzdelávanie zamestnancov UJS bolo v roku 2020 realizované ako 

systematické a odborné vzdelávanie vo všetkých pracovných kategóriách, ktoré majú za cieľ 

priebežné zdokonaľovanie a spájanie požadovaných vedomostí, schopností a zručností 

potrebných na výkon dohodnutej pracovnej činnosti. Ďalšie vzdelávanie a rozvoj 

zamestnancov sa realizoval účasťou zamestnancov na školeniach, preškoleniach, kurzoch, 

seminároch a iných odborných podujatiach. Školení, preškolení, kurzov, seminárov a ďalších 

vzdelávacích aktivít sa v roku 2020 zúčastnilo iba niekoľko zamestnancov. Náklady na 

školenia nepedagogických zamestnancov v roku 2020 predstavovali sumu 401 €.  

Trendy v oblasti ľudských zdrojov poukazujú na potrebu intenzívneho manažovania 

ľudských zdrojov univerzity.  

  

Akademická mobilita zamestnancov 

Akademické mobility zamestnancov predstavujú kľúčový nástroj zvyšovania miery 

internacionalizácie vzdelávania, vedy a výskumu na UJS. Základným prostriedkom na podporu 

zahraničných aktivít zamestnancov sú medzinárodné vzdelávacie mobilitné a štipendijné 

programy. Medzi najvýznamnejšie aktivity v tejto oblasti patria projekty zamerané na podporu 

mobilít učiteľov a výskumných pracovníkov UJS v rámci vzdelávacieho programu Erasmus+, 
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CEEPUS, Národný štipendijný program a Medzinárodný vyšehradský fond. Neoddeliteľnou 

súčasťou medzinárodnej spolupráce sú aj zahraničné pracovné cesty zamestnancov UJS 

a prijímanie zahraničných zamestnancov a hostí. V roku 2020 zrealizovali zamestnanci UJS 

celkovo 126 zahraničných pracovných ciest s cieľom výučby, účasti na medzinárodných 

konferenciách, na výskumných pobytov, na rôznych druhoch školenia, výmeny skúseností a 

rokovaniach o spolupráci v zahraničí, čo je o 4,15-krát menej, ako v roku 2019.  

 V roku 2020 celosvetová pandémia Covid-19 negatívne ovplyvnila mnohé prebiehajúce 

a plánované činnosti medzinárodných vzdelávacích mobilitných aktivít. V súvislosti s 

mimoriadnou situáciou a prijatými preventívnymi opatreniami na predchádzanie šírenia 

ochorenia COVID-19 a kvôli prerušeniu prezenčnej výučby a prechodu na dištančné 

vzdelávanie na partnerských inštitúciách boli všetky plánované mobility a medzinárodné 

stretnutia kvôli pandémii Covid-19 zrušené, prípadne posunuté na neskoršie obdobie podľa 

vývoja epidemiologickej situácie. 

 Vysoký záujem učiteľov a zamestnancov UJS o zahraničné mobility pretrval aj v roku 

2020, ale v dôsledku globálnej pandémie Covid-19 a s tým spojenými cestovnými 

obmedzeniami počet realizovaných mobilít výrazne klesol oproti minulému roku (rozdiel 72,8 

%).  

 

Graf. č. 27: Porovnanie počtu vyslaných zamestnancov UJS v rámci vzdelávacích programov 

v a. r. 2019/2020 a 2018/2019 

 

V a. r. roku 2019/2020 sa celkovo uskutočnilo prostredníctvom medzinárodných vzdelávacích 

projektov 25 (z toho sa uskutočnili 4 v roku 2020) krátkodobých prednáškových, 

vedeckovýskumných zahraničných pobytov a školenia UJS do krajiny EÚ. Medzinárodné 

aktivity sa uskutočnili na základe medzinárodného vzdelávacieho projektu podporeného 

v rámci programu EÚ Erasmus+ (23, z toho 3 v roku 2020)  a Stredoeurópskeho výmenného 

programu univerzitných štúdií CEEPUS (2, z toho 1 v roku 2020).  

Učiteľské mobility v počte 18 (z toho 3 v roku 2020) sa v a. r. 2019/2020 zrealizovali cez 

program ERASMUS+ (16, z toho 14 ZS a. r. 2019/2020 a 2 LS a. r. 2019/2020 ) a v rámci 

programu CEEPUS (2, z toho 1 ZS a. r. 2019/2020 a 1 LS a. r. 2019/2020). Zamestnanecké 
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mobility sa zrealizovali za účelom školenia cez program ERASMUS+ v počte 7 (z toho sa 

uskutočnila 1 mobilita v roku 2020).  

 Najviac mobilít bolo v a. r. 2019/2020 realizovaných z FEI 13 (výučba), z toho 2 v roku 

2020. PF vyslala v akademickom roku 8 zamestnancov (4 výučba, 4 školenie), z rektorátu boli 

realizované 3 školenia (z toho 1 v roku 2020) a z RTF sa uskutočnila 1 mobilita v roku 2020 za 

účelom výučby. Celková dĺžka pobytov v zahraničí bola 129 osobodní, t. j. v priemere 5,16 

dňa na jedného zamestnanca. Navštevované krajiny v rámci všetkých mobilít boli: Maďarsko 

(15), Česká republika (5), Rumunsko (3) a Poľsko (2). 

 

Graf. č. 28: Porovnanie fakúlt na základe počtu vyslaných zamestnancov za rok 2018/2019 

s počtom v roku 2019/2020 

  

Program Erasmus+ 

  Od začiatku programového obdobia (2014-2020) sa UJS aktívne zapája do 

medzinárodných aktivít spolupráce v rámci mobilitných projektov kľúčovej akcie KA103 a 

KA107 programu ERASMUS+. Mobility v rámci programu sa realizujú prostredníctvom 

bilaterálnych zmlúv na základe schválených rozpočtov Národnou agentúrou SAAIC. 

V hodnotenom období UJS naďalej zaznamenáva rastúci trend v počte záujemcov o mobility 

programu ERASMUS+ z radov učiteľov a zamestnancov UJS, čo je podporované nielen 

s nárastom finančných prostriedkov alokovaných na tieto mobility zo zdrojov Európskej 

komisie, ale aj využívaním značného objemu financií.   

Nasledujúci graf poskytuje prehľad o objeme pridelených finančných prostriedkov na 

zamestnanecké mobility z programu ERASMUS+ v rámci projektov KA103 riešených na UJS 

za posledných 7 rokov. Rozpočet programu na mobilitné aktivity pre učiteľov a zamestnancov 

sa počas programového obdobia (2014-2020) takmer zdvojnásobil. 
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Graf č. 29: Vývoj finančného zabezpečenia zamestnaneckých mobilít v rámci projektov 

ERASMUS+ riešených na UJS za obdobie 2014-2020 

 

 V súvislosti s navýšením rozpočtu na mobility do roku 2020 vzrástol aj počet účastníkov 

v aktivitách KA1. V hodnotenom roku UJS zaznamenala vysoký počet prihlášok, avšak v 

dôsledku pandémie Covid-19 sa väčšina učiteľských a zamestnaneckých mobilít presunula na 

neskoršie obdobie podľa vývoja epidemiologickej situácie.  

 Náročné obdobie spôsobené pandémiou koronavírusu zasiahlo aj do plnenia cieľov a 

projektových úloh programu. V rámci končiaceho sa projektu 2018-1-SK01-KA103-045969 

zostalo 13 nezrealizovaných mobilít, 10 za účelom výučby a 3 za účelom školenia. V rámci 

prebiehajúceho projektu 2019-1-SK01-KA103-060384 sa podarilo zrealizovať z pôvodne 

schválených 95 mobilít 36, ďalších 59 nebolo možné uskutočniť. V hodnotenom roku vo 

výberovom procese projektov KA103 bol schválený v rámci Výzvy 2020 dvojročný projekt na 

obdobie 01. 06. 2020 - 31. 05. 2022, v rámci ktorej UJS získala na výučbové pobyty 46.269 € 

a na školenia 30.555 €. Z projektu 2020-1-SK01-KA103- 078130 bolo podporených spolu 91 

zamestnaneckých mobilít, ktoré nebolo možné v hodnotenom roku zrealizovať. Zvyčajne dobré 

výsledky programu predošlých rokoch zásadne ovplyvnila pandémia Covid-19 a obmedzenia v 

mobilite spôsobené protiepidemiologickými opatreniami. V roku 2020 došlo k pozastaveniu 

klasických zahraničných mobilít. Od októbra 2020 nástupy na nové pobyty neboli umožnené.  

V súvislosti so situáciou vyplývajúcou z pandémie boli žiadosti o predĺženie trvania projektov 

z dôvodu naplnenia projektových cieľov akceptované Národnou agentúrou SAAIC. 

  V a. r. 2019/2020 vycestovalo cez program ERASMUS+ v rámci kľúčovej akcie 

KA103 Mobilita študentov a zamestnancov VŠ medzi krajinami programu na zahraničnú 

mobilitu celkovo 23 zamestnancov UJS, z toho 3 v roku 2020. Z počtu vyslaných 

zamestnancov bolo v rámci programu 16 (z toho 2 v roku 2020) akademických mobilít typu 

výučba a 7 (z toho 1 v roku 2020) školenia. Krátkodobých výmenných pobytov sa v a. r. 
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2019/2020 zúčastnilo 11 učiteľov (z toho 1 v roku 2020) z FEI, 4 učiteľov z PF, 1 učiteľ z RTF 

(v roku 2020). Vyslaní učitelia absolvovali mobilitu na základe vopred dohodnutého programu 

prednášok a odučili minimálne 8 hodín. Mobility za účelom školenia absolvovali 7 

zamestnanci UJS (4 z PF, 3 z rektorátu), z toho 1 v roku 2020. Mobilitné aktivity sa uskutočnili 

v 13 partnerských inštitúciách programových krajín  v celkovej dĺžke 129 osobodní (z toho 15 

dní v roku 2020). Vyslaní zamestnanci realizovali výučbové pobyty a mobility za účelom 

školenia v rámci univerzít v Českej republike, Poľsku, Maďarsku a Rumunsku.  

 V hodnotenom období na UJS došlo k poklesu počtu vyslaných zamestnancov na 

výučbové pobyty a školenia v porovnaní s predošlým rokom, čo bolo spôsobené najmä 

obmedzenou mobilitou študentov vplyvom pandémie Covid-19. 

 

 
Graf. č. 30: Vývoj počtu zamestnaneckých mobilít UJS v rámci programu ERASMUS+ 

v porovnaní a. r. 2018/2019 a 2019/2020 

 

 

Program CEEPUS 

 Okrem riešenia a zapojenia do projektov ERASMUS+ je dôležitá spolupráca fakúlt 

a univerzity v akademických sieťach. Významným programom podporujúcim sieťovanie je 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS, ktoré podporuje 

akademické mobility pre zamestnancov.  

 V a. r. 2019/2020 realizovali zamestnanci UJS zahraničné mobility aj cez výmenný 

program CEEPUS (2) v rámci schválených sietí. Z toho v roku 2020 vycestoval 1 učiteľ z FEI 

UJS v letnom semestri a. r. 2019/2020 v rámci siete CIII-HU-0019-15-1920 s názvom 

International Cooperation in Computer Science programu CEEPUS do Českej republiky 

s celkovým počtom 10 osobodní. 
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Graf č. 31: Počet vyslaných zamestnancov UJS v rámci vzdelávacích programov v a. r. 

2019/2020 

Prijatí zamestnanci 

V roku 2020 pôsobilo na UJS celkom 69 (z toho 20 v roku 2020)  zahraničných učiteľov 

a nepedagogických zamestnancov, ktorí u nás absolvovali v rámci projektovej spolupráce 

prednáškové, výskumné pobyty a študijné návštevy, projektové stretnutia, prípravné návštevy, 

školenia a konferencie v rámci medzinárodného programu ERASMUS+ 65 (z toho 18 v roku 

2020) a výmenného programu CEEPUS 4 (z toho 2 v roku 2020).  

V porovnaní s predchádzajúcim rokom (111) zaznamenáme 37,8 % pokles počtu prijatých 

zamestnancov. Dobré výsledky v počte prijatých hostí z predošlých rokov zásadne ovplyvnila 

pandémia Covid-19 a obmedzenia v mobilite spôsobené protiepidemiologickými opatreniami.  
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Graf. č. 32: Porovnanie vývoja počtu prijatých zamestnancov na UJS v a. r. 2018/2019 –

 2019/2020 

 

V a. r. 2019/2020 pricestovalo na UJS spolu 32 zahraničných učiteľov (z toho 7 v roku 2020) 

v rámci medzinárodných vzdelávacích  programov ERASMUS+ 28 (z toho 5 v roku 2020) a 

 výmenného programu CEEPUS 4 (z toho 2 v roku 2020). Prijatí učitelia  zabezpečili v rámci 

riadnej výučby prednášky v maďarskom, českom a anglickom jazyku.  Mobility zahraničných 

kolegov spestrili výučbu a prispeli k rozvoju kontaktov pre ďalšie spoločné pedagogické 

a vedecké aktivity na fakultách. Okrem učiteľských mobilít v rámci programu UJS prijala aj 

administratívnych zamestnancov. Školenie absolvovalo spolu 37 pracovníkov (z toho 13 v roku 

2020). 

V rámci kľúčovej akcie KA103 Mobilita študentov a zamestnancov VŠ  medzi krajinami 

programu ERASMUS+ evidujeme za a. r. 2019/2020 na fakultách UJS 65 prijatých hostí (20 

v roku 2020), z toho 28 zahraničných učiteľov (5 v roku 2020) a 37 nepedagogických 

zamestnancov (13 v roku 2020).  Prijatí zahraniční kolegovia pochádzali z 20 partnerských 

inštitúcii z  Maďarska, Poľska a Rumunska, čo poukazuje na silné regionálne väzby  a strávili 

na UJS 314 osobodní (z toho 100 v roku 2020). 

V a. r. 2019/2020 boli prijatí na krátkodobé prednáškové pobyty 4 (z toho 2 v roku 2020) 

zahraniční učitelia na FEI UJS aj cez Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 

CEEPUS. V rámci siete CIII-HU-0019-15-1920 s názvom International Cooperation in 

Computer Science bol prijatý 1 učiteľ z vysokoškolskej inštitúcie Sveučilište u Rijeci. V rámci 

aktívnej siete CIII-PL-0701-08-1920 s názvom Engineering as Communication Language in 

Europe  fakultu navštívil 1 učiteľ z poľskej vysokoškolskej inštitúcie Politechnika Koszalińska. 

Zahraniční učitelia v rámci výmenného programu CEEPUS pochádzali z Poľska a Chorvátska 

a strávili na fakulte spolu 14 osobodní. 

 V priebehu a. r. 2019/2020 každá fakulta prijala zahraničného prednášateľa, čo 

poukazuje na dôležitosť prepájania výučby s medzinárodným prostredím. Hosťujúci zahraniční 

učitelia prinášajú študentom nové poznatky a pohľady na riešenie danej problematiky 

v zahraničí, obohacujú vzdelávací proces o nové metódy výučby aplikované v domovských 

inštitúciách a prinášajú nový aspekt do náhľadu predmetu nielen z teoretického uhľa pohľadu, 
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ale aj praktického. Osobný kontakt hosťujúceho učiteľa s pracovníkmi fakulty a katedry, 

vzájomné spoznanie sa uľahčuje nadviazanie kontaktov pre budúcu spoluprácu.  

 

 
Graf.č. 33: Počet prijatých zamestnancov na UJS v a. r. 2019/2020 podľa fakúlt 

a vzdelávacích programov 

 

Najviac hosťujúcich učiteľov prijala v a. r. 2019/2020 FEI UJS (21, z toho 2 v roku 2020),  

nasleduje RTF (6, z toho 2 v roku 2020) a  PF s počtom 5 (z toho 2 v roku 2020) učiteľov. Za  

účelom školenia v rámci programu ERASMUS+ PF UJS navštívili 14 (z toho 13 v roku 2020) 

zahraniční hostia a na Rektoráte UJS bolo v zimnom semestri a. r. 2019/2020 privítaných 23 

hostí. Išlo zväčša o pracovníkov zahraničného oddelenia, študijného a ekonomického 

oddelenia, knižníc a poradenských centier. Zahraniční kolegovia pochádzali z maďarských 

vysokoškolských inštitúcií (13). 
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VIII. Podpora študentov 

Štipendiá 

UJS sa aj prostredníctvom poskytovania rôznych druhov štipendií snaží zabezpečiť pre 

svojich študentov podnecujúce, motivačné a optimálne prostredie k dosahovaniu čo najlepších 

študijných výsledkov či úspechov v športovo-záujmových aktivitách. Podpora študentov je 

zabezpečená tak z príspevkov zo štátneho rozpočtu, ako aj z vlastných zdrojov. S cieľom 

zabezpečenia primeraných a vyhovujúcich podmienok k štúdiu je študentom zo 

znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia poskytované sociálne štipendium zo 

štátnych aj vlastných zdrojov. Po dosiahnutí vynikajúceho prospechu je odmenených max. 10 

% zapísaných študentov v aktuálnom akademickom roku (tzv. prospechové štipendium), k 

štúdiu technických a prírodovedných odborov je 50 % zapísaných študentov motivovaných 

poskytovaním tzv. odborových štipendií v zmysle § 96a ods. 1 písm. a) zákona (tzv. odborové 

štipendium). V rámci Komárňanských univerzitných dní je každoročne organizovaná 

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ), počas ktorej účastníci prezentujú výsledky 

svojich vedeckovýskumných prác a odmenou najúspešnejších z nich nie je len dobrý pocit z 

dosiahnutého umiestnenia, ale aj priznané štipendium. Snahou vedenia UJS je inšpirovať a 

aktivizovať študentov k zmysluplnému tráveniu voľného času a štipendiá z vlastných zdrojov 

priznáva aj študentom za mimoriadne výsledky v umeleckej a športovej činnosti. O poskytnutí 

štipendií rozhoduje dvanásťčlenná štipendijná komisia, jej 4 členovia sú študenti. Na základe 

uznesení štipendijnej komisie sa pripraví návrh pre rektora UJS. O udelení a výške štipendia s 

konečnou platnosťou rozhoduje rektor UJS. 

 

Sociálne štipendiá 

V roku 2020 na sociálnu podporu študentov boli vyplatené sociálne štipendiá v 

celkovom objeme 125 310 €. V roku 2020 študenti podali spolu 79 žiadostí o poskytnutie 

sociálneho štipendia, z toho fakulty UJS schválili 66 žiadostí. Rozdelenie objemu sociálnych 

štipendií podľa fakúlt je znázornené na grafe č. 34.  
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Graf č. 34 Sociálne štipendiá 
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Motivačné štipendiá 

V roku 2020 vo forme motivačných štipendií boli vyplatené študentom štipendiá v 

celkovej výške 123 685,27 €. Z toho pre FEI UJS vo výške 67 343,20 €, pre PF UJS vo výške 

53 415,39 € a pre RTF vo výške 2 926,68 €. Rozdelenie objemu motivačných štipendií podľa 

fakúlt a účelu je znázornené na grafe č. 35.   
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 Graf č. 35 Motivačné štipendiá 

  

Štipendiá z vlastných zdrojov 

Z vlastných zdrojov môže UJS udeliť štipendium na sociálnu podporu študentov, na 

motivačné účely (vynikajúce študijné výsledky, športová alebo umelecká činnosť) a za ďalšie 

aktivity vykonané v záujme UJS. V roku 2020 vo forme štipendií z vlastných zdrojov boli 

vyplatené študentom štipendiá v celkovej výške 15 578 €.  

Rozdelenie objemu štipendií z vlastných zdrojov podľa fakúlt je znázornené na grafe č. 

36.   
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Graf č. 36 Štipendiá z vlastných zdrojov 
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Informačné zabezpečenie študentov 

Ešte v roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém 

na báze open-source LMS Moodle. Tento systém bol v roku 2017 čiastočne integrovaný so 

systémom WeBWorK. Tento komplexný systém bol prevádzkovaný aj v roku 2020. Moodle aj 

naďalej ponúka možnosť zverejňovania študijných a pomocných materiálov k jednotlivým 

predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického testovania vedomostí v 

autorizovanej zóne. WeBWorK k tomu dáva možnosť automatizovaného generovania, 

zadávania a vyhodnocovania matematických úloh. 

Popri možnosti káblového pripojenia, ktorá je k dispozícii v ŠD (Čajka 1 a Čajka 2), UK 

a na iných vybraných miestach, majú študenti vo všetkých budovách UJS prístup na internet 

prostredníctvom WiFi siete. K pripojeniu k sieti je potrebná autentifikácia osoby (prihlasovacie 

meno a heslo). V roku 2016 bol zavedený centrálny tlačový systém, ktorý je dostupný aj pre 

študentov. Systém bol prevádzkovaný aj v roku 2020. Študenti majú možnosť pridávať kredit 

na svoje účty v pokladni UJS. 

 

Centrum kariérneho poradenstva UJS 

Centrum kariérneho poradenstva UJS (ďalej len "CKP") poskytuje poradenstvo v 

oblastiach, ktoré úzko súvisia s uplatnením sa absolventov na trhu práce. 

CKP sa zameriava predovšetkým na problematiku zostavenia životopisu, motivačného 

listu, efektívneho vyhľadávania práce, vystupovania počas pracovných pohovorov, na 

náležitosti pracovnej zmluvy, na povinnosti po skončení štúdia. Poradenstvo sa realizuje 

telefonicky, e-mailom alebo osobne. Osobné poradenstvo sa uskutočňuje jednotlivo alebo 

skupinovo vo forme prednášky alebo tréningu. Tieto aktivity uskutočňujú 3 zamestnanci CKP 

v rozsahu vyše 220 hodín. Hlavné tri témy poradenstiev sú: ako efektívne hľadať prácu, ako 

napísať dobrý životopis a ako sa pripraviť na pohovor. 

CKP takisto pomáha študentom pri vyhľadávaní možností na odbornú prax, hlavne 

vyhľadávaním a zverejňovaním ponúk z komerčnej sféry. 

 

Študenti so špecifickými potrebami 
Študenti so špecifickými potrebami majú nárok podľa ich špecifických potrieb na 

podporné služby. Na UJS sa o študentov so špecifickými potrebami stará univerzitný 

koordinátor. Pre uchádzačov a študentov sú všetky potrebné informácie dostupné na webovej 

stránke univerzity vrátane kontaktov na koordinátora. 

Koordinátor poskytuje uchádzačom so špecifickými potrebami informácie o študijných 

programoch, možnostiach štúdia s prihliadnutím na ich špecifické potreby, možnostiach 

podporných služieb, ako aj o možnostiach ubytovania v ŠD. Informácie pre študentov so 

špecifickými potrebami sú sprostredkované aj pomocou e-mailovej komunikácie, násteniek, 

informačných filmov vysielaných na obrazovkách rozmiestnených v priestoroch UJS, počas 

dňa otvorených dverí UJS,  ako aj pri zápise na štúdium. 

Študentská samospráva 

Do života univerzity sa aktívne zapája aj Študentská samospráva UJS. Je to 

samosprávny orgán študentov zriadený za účelom ochraňovať práva a reprezentovať záujmy 

študentov na univerzitnej a fakultnej úrovni. Študentská samospráva UJS má zastúpenia aj 

v orgánoch a komisiách UJS a jej jednotlivých fakúlt. 
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FEI UJS 

FEI UJS venovala v roku 2020 významnú pozornosť podpore študentov aj formou 

konzultačnej a poradenskej činnosti pre študentov. V rámci konzultačnej a poradenskej činnosti 

zamestnanci FEI UJS poskytovali študentom v dennej a externej forme informácie najmä 

o priebehu a harmonograme aktuálneho akademického roka, o ich povinnostiach a možnostiach 

v rámci akademického informačného systému a pod. 

Vzhľadom na pandemické opatrenia a prevažne distančnú, elektronickú formu 

vyučovania vedenie FEI UJS presadzovalo vytvorenie univerzitného videokonferenčného 

systému, pomocou ktorého boli zabezpečované aj online štátne skúšky, vyučovanie a skúšanie 

väčšiny predmetov na univerzite. Bol vykázateľný aj stúpajúci trend využívania e-

learningových materiálov tak vo vyučovaní ako aj pri overovaní vedomostí študentov. E-

learningový systém na báze open-source LMS Moodle bol na UJS vytvorený a zavedený do 

prevádzky v roku 2015. Systém ponúka zverejňovanie študijných a pomocných materiálov 

k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického otestovania 

vedomostí v autorizovanej zóne. Vyučujúci pri tom používali aj iné online nástroje ako napr. 

video-konferenčné systémy WebEx, Zoom, MS Teams (od novembra) systémy na zadávanie 

úloh ako Redmenta, alebo univerzitný WeBWork.  

Pedagogickí zamestnanci zabezpečili pre svojich študentov konzultácie, ktoré boli 

zamerané aj na usmernenie študentov pri tvorbe bakalárskych, diplomových a rigoróznych 

prác, ako aj na aktivity výskumného charakteru. V rámci účasti študentov na vedeckých 

aktivitách, či domácich a medzinárodných odborných súťažiach možno konštatovať, že 

disponujú silnou podporou na vedeckej báze zo strany vedenia FEI UJS a zo strany 

vyučujúcich. 

FEI UJS podporuje rast odborných vedomostí svojich študentov aj zapájaním 

odborníkov a externých inštitúcií počas akademického roka do procesu výučby formou 

odborných prednášok alebo podporou počas vypracovania rôznych tematických zadaní. 

Študenti spracovávajú počas semestra semestrálne práce, ktorých problematika priamo 

korešponduje s vyučovanou látkou. 

FEI UJS navštívili počas roka 2020 viacerí odborníci z pedagogickej a z komerčnej 

sféry. Študenti mali možnosť zúčastniť sa na viacerých odborných a vedeckých prednáškach, 

kde mohli nadobudnúť nové znalosti a skúsenosti z odboru ekonomiky, manažmentu, 

informatiky a matematiky.  

 

PF UJS 

Pedagogická prax je súčasťou bakalárskeho a magisterského štúdia na PF UJS – je to 

jedna z podmienok ukončenia štúdia. Za odbornú stránku pedagogickej praxe študentov UJS v 

cvičných školách a školských zariadeniach UJS je zodpovedný odborný pedagóg daného 

školského zariadenia. Organizáciu a odborný obsah pedagogickej praxe zo strany PF UJS 

zabezpečujú vyučujúci, spravidla metodici jednotlivých katedier. Do realizácie pedagogickej 

praxe sú zapojené cvičné školy a cvičné školské zariadenia primárne v meste Komárno a v 

úzkom okolí, celkovo sa jej ale zúčastňujú inštitúcie z celého Slovenska. 

  

Zoznam cvičných škôl a cvičných školských zariadení, kde sa pedagogická prax realizuje:   

PF UJS má vybudovanú sieť cvičných škôl a cvičných školských zariadení, v ktorých študenti 

fakulty realizujú povinnú pedagogickú prax. V roku 2020 sme uzatvorili zmuly o spolupráci so 

4 novými školami. Sieť cičných škôl v roku 2020 tvorili tieto inštitúcie:   

Materská škola s VJM ul. Eötvösa 48, 945 01 Komárno  

Materská škola s VJM ul. Vodná 29, 945 01 Komárno  

Materská škola – Óvoda, Rybný trh 14, 929 01 Dunajská Streda  
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Materská škola – Óvoda, Októbrová ul. 939/47, 929 01 Dunajská Streda  

Materská škola – Óvoda, Komenského ul. 357/2, 929 01 Dunajská Streda  

Základná škola s VJM ul. Eötvösa 39, 945 01 Komárno  

Základná škola s VJM Móra Jókaiho, ul. Mieru 2, 945 01 Komárno  

Základná škola s VJM ul. Práce 24, 945 01 Komárno  

Základná škola s materskou školou Károlya Dömeho, 939 01 Iža  

Základná škola Ármina Vámbéryho s  VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 92901  Dunajská 

Streda  

11.  Základná škola Gyulu Szabóa s VJM, Dunajská Streda, Školská 936/1  

12 . Základná škola Bélu Bartóka s VJM, Bratislavská 622/38, 932 01 Veľký Meder  

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM, Švermova 8, 924 00 Galanta  

Základná škola Czuczora Gergelya s VJM, Nové Zámky  

Základná škola Endre Adyho s VJM, Adyho 9, 943 01 Štúrovo  

Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM, Ul. kozmonautov 2,  

048 01 Rožňava  

17. ZŠ M. Helmeczyho s VJM ‒ Helmeczy Mihály Alapiskola, Királyhelmec; M. 

Hunyadiho 887/9, 077 01 Kráľovský Chlmec  

ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská ul. 13, 811 08 Bratislava  

Spojená cirkevná škola Marianum, Biskupa Királya 30, 945 01 Komárno  

Katolícka spojená škola Ferenca Fegyvernekiho s VJM, SNP 4, 936 01 Šahy  

Gymnázium Hansa Selyeho s VJM,   Biskupa Királya 5, 945 01 Komárno  

Gymnázium, Adyho 7, 943 01 Štúrovo  

23. Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany  

24. Gymnázium – Gimnázium, Horešská 18, 077 01 Kráľovský Chlmec  

Stredná priemyselná škola, Petőfiho 2, 945 01 Komárno  

Súkromná SOŠ, Slovenská 52, 946 01 Kolárovo  

Súkromné gymnázium s VJM, Hlavná 21, 929 01 Dunajská Streda  

Gymnázium Á. Vámbéryho s VJM v Dunajskej Strede  

Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM, Daxnerova 42,  

979 01 Rimavská Sobota  

Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM, SNP 1004/34, 924 01 Galanta  

Gymnázium P. Pázmánya, 940 01 Nové Zámky  

Obchodná akadémia, Bratislavská 38, 932 01 Veľký Meder  

Súkromná SOŠ, 946 34 Bátorové Kosihy  

Komárom Város Jókai Mór Gimnázium, Táncsics Mihály utca 32., 2900 Komárom,  

Maďarsko  

 

Vedúci pedagogickej praxe na PF UJS:   

Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., Mgr. Yvette Orsovics, PhD., PaedDr. Diana Borbélyová, PhD.,  

PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD., doc. RNDr. Ferdinand Filip, PhD., Mgr. Zsolt Görözdi, 

PhD., Dr. phil. Mgr. Attila Mészáros,  Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD., Mgr. Katarína 

Szarka, PhD., PaedDr. Tamás Török, PhD., PaedDr. Andrea Puskás, PhD., PaedDr. Edita 

Szabóová, PhD., Sándor János Tóth, PhD., Dr. habil. Barnabás Vajda, PhD. 

Konzultačná a poradenská činnosť  

Vyučujúci všetkých katedier na PF UJS vypisujú povinne konzultačné hodiny v rozsahu min. 

2x45 minút za týždeň. Okrem týchto hodín má každý študent možnosť individuálnej 

konzultácie na základe predbežnej dohody s vyučujúcim, hlavne v rámci písania záverečných 

prác alebo ŠVOČ. Poradensko-konzultačnú činnosť zabezpečuje pre študentov aj študentská 

samospráva PF UJS. 
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Voľnočasové aktivity študentov na PF UJS   

Voľnočasové aktivity na fakulte sú zabezpečené v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a 

športu, resp. študentskými domovmi. Okrem ponuky športových aktivít v rámci štúdia 

zabezpečuje KTVŠ pravidelne športové kurzy, hry tak pre študentov, ako aj pre zamestnancov 

fakulty.   

 

Katedra telesnej výchovy a športu PF UJS bola v roku 2020 organizátorkou viacerých 

národných a medzinárodných športových podujatí.   

Futsalový Pohár univerzít v Karpatskej kotline v Budapesti  

Typ podujatia:  Medzinárodný futsalový pohár  

Termín konania: 05. - 08. 03. 2020 Budapest  

Organizátor: Budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem  

Gyarmati Dezső Kollégium konferencia  

Typ podujatia:  Konferencia  

Termín konania: 28. - 29. 02. 2020 (účasť 6 študentov)  

Organizátor: Lakitelek Népfőiskola  

Lyžiarsky výcvik  

Typ podujatia:  výcvik  

Termín konania: 16. – 21. 02. 2020  

Organizátor: UJS Katedra telesnej výchovy a športu 

 

Spevácky zbor UJS 

Rok 2020 možno označiť v živote speváckeho zboru za neobvyklý. Bolo naplánovaných 

niekoľko vystúpení a účastí na súťažiach, ktoré žiaľ prevalcovala pandémia. Po skúškovom 

období (február, marec) sme sa pokúsili realizovať čo najviac spoločných skúšok. Zbor sa 

pripravoval na vystúpenia a súťaže a rozšírili sme aj repertoár zboru. Po mesiaci však boli 

osobné zborové skúšky prerušené. V septembri sme začali pracovať opäť s veľkou 

oddanosťou. Pripravovali sme sa na koncerty, ale predpisy a pravidlá opäť znemožnili 

spoločné skúšky zboru. Pokračovali sme v ňom v menších skupinách. Naďalej aktívne 

pracovalo  20 spevákov (komorná skupina), s ktorými sme stihli absolvovať vystúpenie 11. 

októbra 2020 v Maďarskom Mezőörsi a Mosonmagyaróvári, kde sme boli účinkujúcimi 

predstavenia najnovšej skladby Tamása Szarku Missa Missio - Omša za najprenasledovanejšie 

náboženstvo.  https://www.facebook.com/szarkatamas.hu/posts/2628986534079989/.  

Zakladajúcim dirigentom speváckeho zboru je Mgr. Yvette Orsovics, PhD, korepetítorkou je 

doc. dr. univ. Agáta Csehiová, PhD., na flaute hrá Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD. 

 

RTF UJS 
O študentov a ich osobitné a duchovné problémy sa stará jeden z pedagogických pracovníkov 

(ThDr. Lilla Szénási, PhD.) vo funkcii spirituálky fakulty. Táto pracovníčka organizuje aj 

denné pobožnosti ráno o 9,30 hod., ako aj iné spoločné podujatia (prezeranie filmov, 

predvianočný večierok), okrem toho sleduje aj cirkevné aktivity študentov a ich správanie sa. 

Študenti na vianočné a veľkonočné sviatky chodia do zborov na tzv. „legácie“, v priebehu 

ktorých slúžia v zboroch pobožnosti. Študenti vyberajú cirkevné zbory na legácie, 

a vykonávajú bohoslužby v cirkevných zboroch na základe pokynov tamojších duchovných. 

Pred legačnou službou každý náš študent je pripravený na konkrétnu legačnú službu. Vo fáze 

prípravy za zaoberajú so študentami učitelia praktickej teológie. V roku 2020 naši študenti na 

veľkú noc a a svätodušné sviatky sa nemohli venovať legácii z dôvodu pandémie, ale na 

Vianoce sa už zúčastnili legácií. V priebehu štúdia študenti chodia na 2-týždňovú prax do 

cirkevných zborov, ktoré ale organizuje Predsedníctvo synody Reformovanej kresťanskej 

cirkvi na Slovensku. Pedagogickí pracovníci fakulty majú vypísané konzultačné hodiny, na 

https://nepfolakitelek.hu/
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ktoré sa môžu študenti prihlásiť. Študenti študijného programu MDSS sa počas štúdia majú 

zúčastniť podľa študijného plánu 2-krát dvojtýždňovej praxe, z ktorej jedna ja prázdninová 

prax a má sa uskutočniť v štátnom sociálnom ústave, druhá je dvojtýždňová prax, ktorá sa 

uskutočňuje v cirkevných ustanovizniach. Fakulta organizuje rôzne konferencie, ktorých sa 

môžu (aj aktívne s prednáškou) zúčastniť aj študenti doktorandského štúdia.  

V roku 2015 bol na UJS vytvorený a zavedený do prevádzky e-learningový systém na báze 

open-source LMS Moodle. Systém ponúka zverejňovanie študijných a pomocných materiálov 

k jednotlivým predmetom, možnosti zadávania domácich úloh a elektronického otestovania 

vedomostí v autorizovanej zóne.  

Študenti so špecifickými potrebami majú nárok podľa ich špecifických potrieb na podporné 

služby. Na UJS sa o študentov so špecifickými potrebami stará univerzitný koordinátor. Pre 

záujemcov a študentov sú všetky potrebné informácie dostupné na webovej stránke univerzity. 

Permanentne sa pracuje na dizajne webovej stránky a na jej anglickej verzii. Všetky informácie 

ohľadom štúdia sa sprístupňujú interným a externým záujemcom prostredníctvom AIS-u 

a webovej stránky. RTF UJS pravidelne sleduje, analyzuje a eliminuje príčiny prípadných 

nespokojností. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu v roku 2020, UJS zabezpečila technické pozadie na on-line 

výučbu prostredníctvom platformy BigBlueButton, ktorú používajú učitelia a študenti RTF. 

Do života RTF UJS a rozvoja voľnočasových aktivít sa aktívne zapája aj Študentská 

samospráva RTF UJS. Je to samosprávny orgán, ktorý reprezentuje študentov na fakultnej a 

univerzitnej úrovni. 
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IX. Podporné činnosti UJS 

Informačné systémy a elektronické služby UJS  

CIS zabezpečuje technické zázemie elektronických služieb a prevádzku informačných 

systémov. 

CIS zabezpečilo v roku 2020 vývoj a aktualizáciu webovej stránky univerzity (ujs.sk), 

jej podstránok (napr.: erasmus.ujs.sk, tdk.ujs.sk, ...), ďalej vývoj a aktualizáciu webových 

stránok fakúlt (ef.ujs.sk, pf.ujs.sk, rtf.ujs.sk) s dôrazom na „mobile friendly“ dizajn. 

Rok 2020 bol rokom vybudovania technického zázemia pre potreby dištančného 

vzdelávania. Postupne bolo zrealizovaných sedem videokonferenčných serverov, ktoré 

zabezpečujú vyučovací proces na všetkých fakultách univerzity od prednášok a seminárov, až 

po štátne záverečné skúšky. 

Pre učiteľov, študentov a zamestnancov bol sprístupnený kancelársky balík Microsoft 

Office 365 A1, súčasťou ktorého je aj Microsoft Teams. Táto aplikácia vytvára vhodnú 

alternatívnu platformu na podporu online vzdelávacieho procesu. 

UJS používa Akademický informačný systém AIS2, ktorý umožňuje riadenie štúdia v 

súlade s legislatívnym prostredím SR, je štandardným nástrojom skoro vo všetkých rozmeroch 

administrácie vysokoškolského vzdelávania na UJS (plánovania, organizovania a evidencie 

štúdia, ubytovania). V roku 2020 v spolupráci s vývojovým tímom bolo aj naďalej 

zabezpečené, aby boli kľúčové moduly z pohľadu študenta a vyučujúceho dostupné aj v 

maďarskom jazyku. (ais2.ujs.sk).  

Vo všetkých budovách UJS je WiFi pokrytie s možnosťou prístupu na internet. 

Pripojenie k sieti požaduje autentifikáciu osoby (prihlasovacie meno a heslo). Na vstup do 

WiFi siete sa používajú rovnaké prístupové údaje ako do mailového systému. UJS vyvíja úsilie 

o spojenie autentifikačných služieb jednotlivých systémov tak, aby si používatelia mali 

zapamätať len jedno používateľské meno s jedným heslom.  

V roku 2016 bol dokončený a do ostrej prevádzky nasadený nový univerzitný emailový 

server (mail.ujs.sk), prostredníctvom ktorého UJS zabezpečila pre svojich zamestnancov a 

študentov e-mailové konto aj v 2020. Na tomto serveri sú už separované zamestnanecké kontá 

od študentských kont do dvoch domén. Touto metódou sa zabezpečuje vyššia miera 

overiteľnosti odchádzajúcich mailov tak v rámci univerzity ako aj externým partnerom 

(jednoducho sa dá rozpoznať e-mailová adresa študenta od adresy zamestnanca). Server bol 

nasadený tak, aby ďalej umožnil integráciu prístupu do rôznych informačných systémov. V 

roku 2020 bolo možné sa prihlásiť s centrálnym univerzitným loginom do mailového servera, 

do AIS, do WiFi siete, do centrálneho tlačového systému SafeQ, do e-learningového systému, 

do portálu informačných služieb a do niektorých ďalších webových rozhraní. 

UJS vydáva svojim študentom a zamestnancom bezkontaktné čipové karty (Preukaz 

študenta s alebo bez licencie ISIC, Preukaz učiteľa ITIC, Preukaz zamestnanca).  

V roku 2020 bol ďalej prevádzkovaný centrálny tlačový systém založený na 

aktualizovanej verzie systému SafeQ nasadenej v roku 2016, ktorá prostredníctvom moderných 

veľkokapacitných multifunkčných zariadení zabezpečuje okrem tlače aj možnosť kopírovania. 

Univerzita v roku 2020 v rámci svojej hlavnej činnosti prevádzkovala spolu okolo 

šesťstopäťdesiat osobných počítačov, notebookov a tabletov. 

Chrbticová sieťová infraštruktúra a WiFi sieť, ktorá bola vybudovaná v roku 2017 v 

rámci rozvojového projektu s číslom 002UJS-2-3/2016 a názvom „Rozvoj sieťovej 

infraštruktúry Univerzity J. Selyeho” podporovaného MŠVVaŠ SR, bola udržaná v prevádzke 

aj v roku 2020. 
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Ubytovanie 

UJS zabezpečuje ubytovacie služby vo svojich ubytovacích zariadeniach „ŠD Čajka“ a 

„Prístavba k ŠD Čajka“, ktoré sú účelovými zariadeniami univerzity. ŠD Čajka a Prístavba 

k ŠD Čajka sa nachádza pri PF na Bratislavskej ceste. ŠD vytvárali študentom univerzity 

všetkých stupňov štúdia, zahraničným študentom, zahraničným lektorom, zamestnancom a 

hosťom ubytovacie služby podľa požiadaviek univerzity a podľa možností ŠD. Ďalej vytvárali 

podmienky pre štúdium a odpočinok študentov, podmienky pre ich kultúrny rozvoj, 

spoločensky a športový život a podporovali záujmovú činnosť študentov v súlade so zásadami 

morálky, etiky a harmonického rozvoja osobnosti. 

 

Ubytovacie možnosti pre študentov 

S cieľom zvýšiť objektivitu a zjednotiť kritéria prideľovania ubytovania na jednotlivých 

fakultách je od roku 2008 ubytovanie poskytované pomocou jednotného elektronického 

systému, ktorý zahŕňa elektronické podávanie i vyhodnocovanie žiadostí. Ubytovanie v ŠD sa 

poskytuje na základe žiadosti o ubytovanie, ktorú podáva študent v určenom termíne. Na 

posúdenie a prerokovanie žiadosti je zriadená komisia UJS pre ubytovanie, ktorá postupuje na 

základe Domového a ubytovacieho poriadku ŠD UJS. 

 

Ubytovanie v ubytovacích zariadeniach bolo riešené nasledovne: 

Na základe prevádzkového poriadku celková kapacita ubytovania pre ŠD Čajka bola 

stanovená na 413 a celková kapacita ubytovania pre Prístavbu k ŠD Čajka na 354 ubytovaných 

v dvoj- a trojposteľových izbách počnúc od akademického roka 2020/2021. 

 

Ubytovací poplatok študentov UJS počas akademického roka v ŠD Čajka bol stanovený 

nasledovne: dvoj- a trojposteľová izba 60 €/mesiac. 

Počas akademického roka 2020/2021 bol celkový počet ubytovaných študentov v ŠD Čajka 

305 (k 31. 12. 2020). 

Ubytovací poplatok študentov UJS počas akademického roka v Prístavbe k ŠD Čajka: 60 

€/mesiac. 

Počas akademického roka 2020/2021 bol celkový počet ubytovaných študentov v Prístavbe 

k ŠD Čajka 138 (k 31. 12. 2020). 

Počas akademického roka 2020/2021 bol počet ubytovaných podľa fakúlt nasledovný (k 

31.12.2020): PF: 255 ubytovaných, FEI: 188 ubytovaných, RTF: 0 ubytovaných. 

 

Na podporu športových a voľnočasových aktivít študentov je prevádzkované 

multifunkčné ihrisko pri ŠD Čajka. 

 

Prevádzková činnosť 

Študentské domovy UJS majú vypracované prevádzkové poriadky schválené Regionálnym 

úradom verejného zdravotníctva v Komárne. Sú odsúhlasené a dodržané všetky náležitosti 

prevádzky ubytovacích zariadení a to: 

 identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, 

 druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb, 

 podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov 

ubytovacieho zariadenia, 

 spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny, 
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 spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho 

zariadenia, 

 postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu, 

 spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, 

ich čistenia a dezinfekcie. 

 

Z hľadiska nerušenej, nepretržitej prevádzky ŠD je vypracovaný rozvrh pracovnej činnosti – 

časový rozpis zadelenia služieb, prevádzkovanie jednotlivých častí (študovne, fitnescentrum, 

PC miestnosť, malé kuchynky a podobne). 

 

Pre činnosť ŠD bol v roku 2020 schválený rektorom Domový a ubytovací poriadok ŠD UJS. 

Tento dokument je právoplatný aj v akademickom roku 2020/2021. 

 

Stravovanie 

UJS pre svojich študentov a zamestnancov zabezpečuje stravovanie dodávateľským 

spôsobom. UJS používa stravovací systém Anete. V roku 2020 pre študentov UJS bolo 

zabezpečených spolu 2217 teplých jedál. 

 

UK UJS – knižničné služby 

Cieľom UK UJS je informačné zabezpečenie výučby, pedagogickej a 

vedeckovýskumnej činnosti na fakultách a pracoviskách univerzity. Významnou úlohou je 

vytváranie podmienok pre podporu celoživotného vzdelávania. Pomocou knižnično-

informačných služieb UK UJS zabezpečuje odbornú literatúru, informačné zdroje a priestor pre 

vyučovanie, štúdium a riešenie projektov. Registrovaní používatelia majú možnosť využívať 

24 hodín denne prístup k online katalógu a online službám, ako sú napr. prihlasovanie do konta 

používateľa, prolongácia výpožičiek, informačná podpora atď. 

Podrobné údaje o rozvoji UK UJS v roku 2020 obsahuje X. kapitola výročnej správy. 

 

RTF UJS 

Fakulta používa okrem UK UJS aj knižnicu Teologického inštitútu J. Calvína 

špecializovanú na teologickú literatúru, ktorá zo získaných zdrojov menovaného inštitútu sa 

snaží – podľa možností – o nadobúdanie najnovšej teologickej literatúry, ako aj informačných 

systémov. 

 

 



Výročná správa o činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2020 79 

  

 

X. Rozvoj vysokej školy 
 

UJS aj v roku 2020 pokračovala v plnení svojich cieľov, vyplývajúcich zo základných 

strategických zámerov a cieľov Dlhodobého zámeru UJS na roky 2016-2021.  

Univerzita sa aj naďalej zameriavala na skvalitňovanie procesov riadenia, 

skvalitňovanie a rozširovanie priestorových možností univerzity, a to nielen priestorov pre 

vzdelávanie, ale aj pre vedeckovýskumné účely, rozvoj a ubytovanie študentov.  

 

Kapitálové výdavky UJS v roku 2020 

 Fakulta 

Predmet 

kapitálových 

výdavkov 

Zdroj v €: 

Spolu v € 
Vlastné 

Z 

refundácie 

proj. 

NANO 

Dotácia 

PF UJS 

Projektová 

dokumentácia - 

požiarny únikový 

východ 

0,00 0,00  2 000,00  2 000,00  

PF UJS 

Statický posudok - 

požiarny únikový 

východ 

0,00  0,00  1 083,60  1 083,60  

ŠD UJS 
Rekonštrukcia 

podlahy v ŠD UJS 
0,00  0,00  25 649,78  25 649,78  

FEI UJS 

Projektor EPSON 

EB-2265 - držiak 

stropný 

2 420,64  0,00  0,00  2 420,64  

FEI UJS 

Softvér SW 

MATLAB Campus - 

Wide Suite 

0,00  26 400,00  0,00  26 400,00  

Spolu 2 420,64  26 400,00  28 733,38  57 554,02  

Tabuľka č. 2: Kapitálové výdavky UJS v roku 2020 
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Výdavky na vybudovanie nových počítačových učební na FEI UJS, ktoré na základe 

zaradenia do rozpočtovej klasifikácie nepatria do kapitálových výdavkov (okrem položky 

projektor EPSON a softvér MATLAB):  

Fakulta Predmet výdavkov 

Zdroj v €: 

Spolu v € 
Vlastné 

Z 

refundácie 

proj. 

NANO 

Dotácia 

FEI UJS  

 

2 ks Počítače HP Pro 

One 440 G5 
- 1 865,76   - 1 865,76  

FEI UJS  

 

64 ks PC HP ProOne 

440 G5, projektor 

EPSON s držiakom, 

projekčné plátno, 

keramická tabuľa 

2 420,64  55 065,60   -  57 486,24   

FEI UJS  

 

Nábytok (64 ks 

pracovný stôl, 64 ks 

stoličky otočné, 2 ks 

katedra učiteľská, 2 ks 

kancelárska stolička) 

- 10 299,00   - 10 299,00   

FEI UJS 

  

Softvér SW IBM 

SPSS Statistics Base + 

Academy 8 ks 

- 14 640,00 €  - 14 640,00   

FEI UJS  

 

IKT predmety (káble, 

moduly, kryty, žľaby, 

zásuvky, prúdové 

chrániče..) 

1 850,00   - - 1 850,76  

FEI UJS  

 
Softvér SW MATLAB 

Campus-Wide Suite 
- 26 400,00   - 26 400,00   

FEI UJS 

 
Inštalácia LAN, 

montáž, elektrorevízia 
3 000,00   - - 3 000,00  

SPOLU výdavky na zriadenie 

nových počítačových učební na 

FEI UJS 

7 270,64   108 270,36   - 115 541,76   

Tabuľka č. 3: Výdavky nových počítačových učební na FEI UJS  

 

Rozvoj CIS UJS 

Rok 2020 bol rokom vybudovania technického zázemia pre potreby dištančného 

vzdelávania. Postupne bolo zrealizovaných sedem videokonferenčných serverov, ktoré 

zabezpečujú vyučovací proces na všetkých fakultách univerzity od prednášok a seminárov, až 

po štátne záverečné skúšky.  Na šiestich serveroch je nainštalovaný softvér BigBlueButton a na 

jednom videokonferenčný systém Jitsi. Každá fakulta má vytvorený vlastný videokonferenčný 

server a ďalšie slúžia pre potreby štátnych záverečných skúšok a na podporu dištančného 

vzdelávania partnerských cvičných škôl. V dôsledku pandemickej situácie zabezpečujeme 

online prenosy z významných udalostí akademickej obce (slávnostné otvorenie akademického 
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roka, voľba rektora, voľba dekana, atď.). Pre skvalitnenie dištančného vzdelávania boli 

vyučujúci vybavení grafickými tabletmi. 

UJS spravuje uzol Slovenskej akademickej siete SANET. V roku 2020 bolo 

zrealizované za technickej pomoci CIS pripojenie Spojenej cirkevnej školy MARIANUM a 

Mestského kultúrneho strediska Béni Egressyho do siete SANET, čím sa počet klientov 

zapojených do siete zvýšil na 11.   

Na FEI UJS boli inštalované 2 servery pre podporu  bezpečnej archivácie.  Vytvorili 

sme 2 nové učebne informatiky pre zvýšenie úrovne praktického vzdelávania. Každá učebňa je 

vybavená 32 počítačmi s operačným systémom WIN10/Ubuntu 20.04.  V ŠD „Čajka 1“  

prebehla výmena dátových zásuviek na izbách študentov, čím sa zvýšila kvalita infraštruktúry 

objektu. 

Prebieha postupná modernizácia a rozšírenie funkčností webových stránok univerzity, 

s dôrazom na „mobil friendly“ dizajn. Bola vytvorená možnosť online prihlasovania na 

univerzitné kolo ŠVOČ a na vysokoškolskú mobilitu Erasmus+. Vytvorili sme novú stránku 

s multimediálnym rozhraním pre informovanie uchádzačov o štúdium na našej univerzite. 

Pomocou tejto stránky majú možnosť spoznať študijné odbory na jednotlivých fakultách 

a všetky dôležité informácie súvisiace so štúdiom u nás. 

Pre učiteľov, študentov a zamestnancov sme sprístupnili kancelársky balík Microsoft 

Office 365 A1, súčasťou ktorého je aj Microsoft Teams. Táto aplikácia vytvára vhodnú 

alternatívnu platformu na podporu online vzdelávacieho procesu. Na podporu e-learningu sa 

postupne aktualizoval systém Moodle a bolo modernizované centrálne úložisko dát na 

cloud.ujs.sk.  

 

Rozvoj UK UJS 

Neustále skvalitnenie knižničných služieb je základom konkurencieschopnej univerzity. 

Našimi používateľmi sú akademickí zamestnanci, výskumníci, študenti univerzity aj stredných 

škôl, ako aj široká verejnosť. UK UJS podporuje nielen vyučovací proces, ale aj výskumnú 

činnosť akademických zamestnancov. Pomocou knižnično-informačných služieb a IKT 

zariadení zabezpečuje UK UJS všetky informačné zdroje a priestor pre vyučovanie, štúdium a 

celoživotné vzdelávanie. Hlavnou aktivitou UJS je podpora vedeckovýskumnej činnosti a 

informačného vzdelávania. Zabezpečenie kvalitných knižnično-informačných služieb je 

nevyhnutné. Knižnica je otvorená priemerne 43 hodín týždenne. Registrovaní používatelia 

majú možnosť využívať 24 hodín denne prístup k online katalógu a online službám, ako sú 

napr. prihlasovanie do konta používateľa, prolongácia výpožičiek, informačná podpora atď. 

 

Budovanie knižničného fondu a jeho ochrana 

Prírastok knižničného fondu v roku 2020 bol 9 491 knižničných jednotiek. Knižnica 

odoberala 59 titulov odborných periodík. Celkový stav knižničného fondu k 31. 12. 2020 bol 

109 356, z čoho 108 712 k. j. je spracovaných automatizovane v knižnično-informačnom 

systéme DaWinci a 86 006 k. j. je vo voľnom výbere. 

 Knihy a zviazané periodiká 97 821 kn. j. 

 Audiovizuálne a elektronické dokumenty 1 266 kn. j. 

 Záverečné a kvalifikačné práce 10 244 kn. j. 

 Iné špeciálne dokumenty 25 kn. j. 

 

Spracovanie dokumentov a tvorba interných databáz 

Do databázy publikačnej činnosti bolo v roku 2020 spracovaných 650 záznamov. 

Archív podkladov obsahoval k 31. 12. 2020 celkovo 7855 podkladov k publikačnej činnosti, 

7737 podkladov k ohlasom. Spoluprácu s akademickými zamestnancami, doktorandami a 

asistentami jednotlivých fakúlt a katedier zefektívňujeme vo forme konzultácií a workshopov.  
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Bibliografická databáza publikačnej činnosti a ohlasov je voľne prístupná cez online katalóg 

UK UJS. Od 1. 4. 2018 vykazovanie publikačnej činnosti je možné v CREPČ 2. Podstatná 

zmena tejto funkcionality je, že údaje publikácií sa zapisujú do CREPČ 2 a každý deň systém 

automaticky preberie nové dáta do KIS. 

 

Používatelia knižnice a poskytované služby 

K 31. 12. 2020 mala UK UJS celkom 1 384 aktívnych používateľov, ktorí v priebehu 

roka uskutočnili 2 973 fyzických návštev a 18 056 virtuálnych návštev. Používatelia knižnice 

zrealizovali 33 prezenčných a 6 704 absenčných výpožičiek. Možnosť online prístupu k 

záverečným a kvalifikačným  prácam je možným dôvodom menšieho záujmu o absenčné 

výpožičky spomenutých dokumentov. V roku 2020 UK UJS evidovala 86 medziknižničných 

výpožičiek z iných knižníc SR a poskytovala 14 výpožičiek iným knižniciam. 

 

Prístup k elektronickým informačným informačným zdrojom 

Prístup  pre pedagogických a vedeckých pracovníkov a pre doktorandov k 

licencovaným databázam UK UJS naďalej poskytovala prostredníctvom projektu NISPEZ 

(Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým 

informačným zdrojom).  

 

Projektová činnosť UK UJS 

V roku 2020 významným projektom bola akvizícia UK UJS z Fondu na podporu 

umenia v hodnote 3500 € s názvom Budovanie knižničného fondu UK UJS (č. projektu: č. 20-

514-04064).  

Z dotácie z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín s názvom Budovanie, 

skvalitnenie knižničného fondu Univerzitnej knižnice UJS (č. projektu: 20-214-00298) sme 

získali knihy v hodnote 2000 €. 

 

Podujatia UK UJS 

V roku 2020 boli kvôli opatreniam proti pandémii COVID-19 v UK UJS zrušené všetky 

podujatia, školenia, ktoré by mali prebiehať v prezenčnej forme. Nemohli sme sa zapojiť ani do 

medzinárodného projektu Noc s Andersenom, ktorý každý rok organizujeme  v spolupráci s 

Katedrou predškolskej a elementárnej pedagogiky. 

 

Technické a priestorové vybavenie UK UJS 

Priestor knižnice je vybavený počítačmi s pripojením na internet, okrem toho sa 

používatelia môžu na internet pripojiť pomocou wifi signálu. Knižnica má k dispozícii 122 

študijných miest a 35 počítačových staníc. 

 

Rozvoj ŠD UJS  

UJS v roku 2020 realizovala v ŠD Čajka rozvoj vo výške  25 649,78 €. V ŠD sa 

uskutočnila rekonštrukcia podláh v 54 študentských izbách. V týchto izbách sa nachádzali 

zastaralé koberce, ktoré už neboli vhodné na používanie. Koberce boli z izieb odstránené 

a namiesto nich boli položené PVC podlahy. Výhoda PVC podlahových krytín spočíva oproti 

kobercom v dlhšej životnosti. Ďalšou výhodou PVC podláh je ich ľahká údržba. 

Rekonštruované izby boli odovzdané na užívanie v auguste 2020.  
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XI. Medzinárodné aktivity UJS  

Predkladaná správa predstavuje sumarizáciu aktivít, vzťahov a výsledkov UJS 

v medzinárodnej oblasti za rok 2020. Venuje sa hodnoteniu medzinárodných aktivít univerzity 

spojených s riešením vzdelávacích a vedeckovýskumných činnosti v podobe projektov, zmlúv, 

akademických mobilít. Správa prezentuje údaje o medzinárodných mobilitných aktivitách 

vrátane výsledkov v programe ERASMUS+, analyzuje vývoj týchto aktivít a porovnáva ich 

s predchádzajúcimi obdobiami. 

V zmysle dlhodobého zámeru v oblasti internacionalizácie UJS bolo cieľom naďalej 

participovať prostredníctvom medzinárodných multilaterálnych a bilaterálnych zmlúv na 

akademických aktivitách v medzinárodnom priestore. Súčasťou budovania internacionalizácie 

UJS je nadväzovanie nových kontaktov zameraných na rozvoj spolupráce, na podporu 

medzinárodných aktivít študentov a zamestnancov a  na  zapojenie sa do riešenia 

medzinárodných i domácich vedeckovýskumných a vzdelávacích projektov.  Prostredníctvom 

svojich zástupcov sa UJS podieľa na spolupráci svojim pôsobením v národných a 

medzinárodných odborných, vedeckých organizáciách a v zahraničných redakčných 

a vedeckých radách.  

Medzinárodná spolupráca pri riešení vzdelávacích a výskumných projektov patrí medzi 

kľúčové aktivity univerzity. UJS pôsobí v medzinárodnej sieti vysokoškolských inštitúcií 

programu ERASMUS+, Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdiá 

CEEPUS a ďalších vzdelávacích programov, ako rámcový program Makovecz. Výsledky 

dosiahnuté v rámci riešenia vzdelávacích projektov sú implementované do vzdelávacieho 

procesu na UJS.  

  Rok 2020 naplno zasiahla celosvetová pandémia koronavírusu, ktorá výrazne ovplyvnila 

súkromný aj verejný sektor. Nepriaznivo zasiahla aj do medzinárodných vzdelávacích aktivít 

univerzít a edukačných inštitúcií. Negatívne ovplyvnila prebiehajúce a plánované činnosti 

medzinárodných vzdelávacích mobilitných aktivít aj na UJS a žiaľ zásadným spôsobom 

zasiahla do využitia dotácií a grantov vzdelávacích projektov. S cieľom zabránenia prenosu 

ochorenia Covid-19 boli zrušené všetky zahraničné i domáce služobné cesty, účasti na 

domácich a zahraničných konferenciách, stretnutiach, kultúrnych a športových podujatiach. 

Nepredvídaná situácia ovplyvnila aj vzdelávací proces študentov a pracovný proces 

zamestnancov. V letnom semestri a. r. 2019/2020 na všetkých univerzitách sa v dôsledku 

pandémie Covid-19 prezenčná forma výučby preniesla  do online priestoru. Väčšina aktivít 

medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu sa taktiež presunula do virtuálneho 

prostredia. V súvislosti s mimoriadnou situáciou a prijatými preventívnymi opatreniami na 

predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a kvôli prerušeniu prezenčnej výučby a prechodu 

na dištančné vzdelávanie na partnerských inštitúciách boli všetky plánované zahraničné 

mobility a medzinárodné stretnutia na UJS kvôli pandémii Covid-19 zrušené, prípadne 

posunuté na neskoršie obdobie podľa vývoja epidemiologickej situácie.  

 

Medzinárodná spolupráca v rámci bilaterálnych zmlúv   

 V oblasti medzinárodných vzťahov medzi prioritné ciele UJS patrí rozvíjanie a podpora 

efektívnych vzťahov so zahraničnými univerzitami a vysokoškolskými inštitúciami, ktoré majú 

pre UJS strategický význam. Medzinárodné dohody a uzatvorené partnerstvá sú predpokladom 

na rozvoj zahraničnej spolupráce univerzity, fakúlt a katedier, ktoré sa orientujú na spoločnú 

vedeckovýskumnú a edukačnú činnosť a na vzájomnú výmenu študentov, učiteľov 

a výskumníkov. 
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Evidencia uzatvorených medzinárodných zmlúv sa realizuje na úrovni univerzity. 

V roku 2020 bolo na UJS evidovaných spolu 50 uzatvorených  rámcových dohôd a memoránd 

s inštitúciami v 14 štátoch sveta.  

V nadväznosti na stanovené ciele sa v hodnotenom roku v rámci univerzitných 

zahraničných partnerstiev uzatvorili 3 nové memorandá o spolupráci :  

 Memorandum o spolupráci medzi UJS a 13 zahraničnými inštitúciami, nadáciami, 

spoločnosťami a združeniami rôzneho typu činnosti, podpísaná vo februári 2020; 

 Memorandum o spolupráci medzi UJS a 10 zahraničnými univerzitami, vysokoškolskými 

inštitúciami a fakultami, podpísaná vo februári 2020; 

 Zakladateľská zmluva konzorcia vysokých škôl medzi UJS a 9 domácimi univerzitami, 

podpísaná v novembri 2020.  

 

Graf. č. 37: Vývoj počtu uzavretých bilaterálnych dohôd na UJS v rokoch 2018-2020 

Jedným z merateľných ukazovateľov naplňujúci uvedený cieľ sú počty platných 

uzatvorených medziinštitucionálych dohôd v rámci medzinárodných vzdelávacích programov. 

V porovnaní s predchádzajúcim obdobím UJS rozšírila celkový počet partnerských inštitúcií 

v rámci programu ERASMUS+, s ktorými má spoluprácu z 52 na 63. Koncom novembra 2020 

bol finálny celkový počet rámcových dohôd 118 s 63 partnerskými inštitúciami v 15 krajinách 

Európy: Maďarsko (29), Česká republika (9) Poľsko (5), Rumunsko (5), Turecko (2), 

Chorvátsko (2), Rakúsko (2), Nemecko (2), Dánsko (1), Holandsko (1), Taliansko (1), Srbsko 

(1), Macedónsko (1), a 2 medziinštitucionálne dohody v partnerských krajinách rámci aktivity 

KA107 Ukrajina (1) a Azerbajdžan (1).  

V rámci programu Makovecz UJS rozšírila celkový počet partnerských inštitúcií z 7 na 

14 v krajinách Maďarsko (10), Rumunsko (1), Srbsko (2) a Ukrajina (1).  

 

Nové medziinštitucionálne dohody a partnerské univerzity pribudli z členských štátov 

v rámci Európy:  

1 z Rakúska (Pädagogische Hochschule, Krems), 1 z Českej republiky (Charles 

University);  2 z Poľskej republiky (Koszalin University of Technology;  Pomeranian 

University in Slupsk; 3 z Rumunska (Universitatea Babes-Bolyai, Universitatea Sapientia din 
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Cluj-Napoca, Partium Christian University); 1 zo Srbska (University of Novi Sad);  11 z 

Maďarska (Lutheran Theological University, Budapest;  University of Physical Education, 

Budapest; John Von Neumann University, Kecskemét; Debrecen Reformed Theological 

University; Edutus College, Tatabánya; Apor Vilmos Catholic College, Vác; University of 

Nyíregyháza; Eötvös Loránd University, Budapest; Károli Gáspár University of the Reformed 

Church in Hungary, Budapest; Széchenyi István University, Győr; University of Szeged);  1 z 

Turecka (Balikesir University) a cez program KA107 z Ukrajiny (Ferenc Rakoczi II. 

Transcarpathian Hungarian College of Higher Education), pričom sa podľa požiadaviek 

jednotlivých fakúlt, resp. akademických pracovníkov aj študentov priebežne podpísalo 49 

nových medziinštitucionálnych dohôd za účelom rozšírenia spolupráce v daných odboroch na 

fakultách UJS.  

V priebehu roka 2020 sa pokračovalo v aktívnom zapájaní UJS do stredoeurópskeho 

výmenného programu CEEPUS, prostredníctvom ktorého sa realizuje vedeckovýskumná 

spolupráca v 6 akademických sieťach. V rámci schválených sietí multilaterálneho programu 

UJS spolupracuje so zapojenými vysokoškolskými inštitúciami z 15 krajín Európy.  

 

 

Medzinárodné vzdelávacie aktivity – projekty, medzinárodné mobility 

 

ERASMUS+ program  

 

 V hodnotenom období pre rozvoj internacionalizácie sa UJS naďalej zapájala do riešenia 

medzinárodných projektov zameraných na vzdelávacie a vedeckovýskumné aktivity. 

Vzdelávacie projekty podporujú akademické mobility všetkých účastníkov vzdelávacieho 

procesu – študentov, akademických i neakademických zamestnancov v rámci podpísaných 

bilaterálnych zmlúv.  

Rovnako, ako v predchádzajúcich rokoch, najvyužívanejším grantovým programom na 

UJS je program Európskej únie ERASMUS+, ktorý podporuje prostredníctvom pridelenej 

Erasmus Charty pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) aktivity v oblasti vzdelávania 

a odbornej prípravy študentov a zamestnancov v celom programovom období 2014-2020. 

Súčasné sedemročné obdobie sa v roku 2020 skončilo, ale od roku 2021 program Erasmus+ 

vstupuje do nového obdobia s novými príležitosťami pre účastníkov. V súlade s výzvou UJS 

predložila v máji 2020 Európskej komisie žiadosť o pridelenie ECHE na nové programové 

obdobie 2021-2027. Tento charter oprávňuje našu univerzitu ďalej participovať na 

akýchkoľvek aktivitách kľúčovej akcie KA103 Spolupráca medzi krajinami programu a 

KA107 Spolupráca medzi programovými a partnerskými krajinami programu ERASMUS+ a 

žiadať o finančné prostriedky počas celého programového obdobia na tieto aktivity. 

V roku 2020 UJS pokračovala v implementácií projektov programu ERAMUS+.              

V hodnotenom roku boli na univerzite riešené 4 medzinárodné vzdelávacie projekty v rámci 

programu, z čoho projekt 2018-1-SK01KA103-045969 s dobou trvania 01. 06. 2018 - 31. 05. 

2020 by mal byť v danom roku ukončený. V rámci končiaceho sa projektu zostalo k dátumu 

ukončenia 13 nezrealizovaných mobilít, 10 za účelom výučby a 3 za účelom školenia, 

nevyčerpaný zostatok 11 580 €. V rámci prebiehajúceho sa projektu 2019-1-SK01-KA103-

060384 podarilo v hodnotenom roku zrealizovať z pôvodne schválených 219 mobilít 95, ďalšie 

44 študentské mobility boli za účelom štúdia (20) a stáže (24) z dôvodu Covid-19 prerušené, 

a 80 (21 stáže, 34 výučba, 25 školenia) nebolo možné uskutočniť. V súvislosti s pandémiou 

ochorenia Covid-19 boli granty predĺžené pre projekty ERASMUS+ schválených v rámci 

výziev v roku 2018 a 2019 o 12 mesiacov. Upravený termín na ukončenie realizácie projektu 

2018-1-SK01KA103-045969 je 31. 5. 2021 a projektu 2019-1-SK01-KA103-060384 je 31. 5. 

2022. V hodnotenom roku  vo výberovom procese projektov KA103 bol schválený v rámci 
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Výzvy 2020 ďalší dvojročný projekt 2020-1-SK01-KA103-078130 pre UJS na obdobie 01. 06. 

2020 - 31. 05. 2022. Celková suma finančných prostriedkov na financovanie projektových 

aktivít v rámci projektu predstavuje 317 575 €. Z projektu bolo podporených spolu 198 mobilít 

(56 výučba, 35 školenie, 14 štúdium, 93 stáž), ktoré nebolo možné v hodnotenom roku 

zrealizovať.  V rámci Výzvy 2020 pre projekty ERASMUS+ KA107 Medzinárodná kreditová 

mobilita bol pre UJS schválený dvojročný projekt č. 2020-1-SK01-KA107-078181 

s finančným príspevkom v sume 9 300 € na projektové aktivity (2 štúdium)  na projektové 

obdobie 01. 08. 2020 - 31. 07. 2022, ktoré z dôvodu pandémie Covid-19 nebolo možné 

zrealizovať. 

V roku 2020 UJS naďalej zaznamenala rastúci trend v počte záujemcov o  mobility 

programu ERASMUS+ z radov študentov, učiteľov a zamestnancov UJS, čo je podporované 

nárastom finančných prostriedkov alokovaných na tieto mobility zo zdrojov Európskej 

komisie.  Nasledujúci graf poskytuje prehľad o objeme pridelených finančných prostriedkov na 

akademické mobility UJS z programu ERASMUS+ v rámci projektov riešených na UJS za 

posledných 7 rokov. Rozpočet programu na mobilitné aktivity pre študentov, učiteľov a 

zamestnancov sa počas programového obdobia (2014-2020) zvýšil takmer trojnásobne (2,76 

násobné zvýšenie o 246 531 €). 

 

Graf. č. 38: Finančné prostriedky získané na vzdelávacie projekty v rámci Erasmus+ projektov 

na UJS na obdobie 2014-2020 

   

 Pri vývoji rozpočtu projektov v rámci programu ERASMUS+ na UJS z nasledujúceho 

grafu vidíme každoročný rast objemu poskytnutých finančných prostriedkov podľa typu 

akademických mobilít. Z nich je pravdepodobne najpozoruhodnejší rast časti rozpočtu určenej 

na stáže študentov, pričom najvýraznejší pokrok bol zaznamenaný v roku 2019, čo predstavuje 

dvojnásobný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Od začiatku programového obdobia 

(2014) sa celkový objem schváleného rozpočtu na tieto aktivity zvýšil 17-násobne.  
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 V roku 2020 bol zaznamenaný mierny prepad pridelených financií na študentské 

mobility oproti roku 2019, spojený so šírením koronavírusu a neistotou s cestovaním do 

zahraničia. 

 

 

Graf č. 39: Vývoj objemu získaných finančných prostriedkov na mobilitné aktivity v rámci 

projektov ERASMUS+ riešených na UJS za obdobie 2014-2020 

 

V súvislosti s navýšením rozpočtu na mobility do roku 2020 vzrástol aj počet 

účastníkov v aktivitách KA1. V hodnotenom období UJS zaznamenala vysoký počet prihlášok, 

avšak v dôsledku pandémie Covid-19 sa väčšina akademických mobilít študentov 

a zamestnancov v rámci štipendijných programov presunula na neskoršie obdobie podľa 

vývoja epidemiologickej situácie.  

Pandémia koronavírusu sa v hodnotenom období negatívne zasiahla aj do realizácie 

propagačných podujatí. V jej dôsledku museli byť viaceré podujatia (Deň otvorených dverí, 

Komárňanské univerzitné dni, Tábor pre študentov 1. ročníka) úplne zrušené. Pandemická 

situácia nás donútila intenzívnejšie rozmýšľať o novej marketingovej stratégií, o digitálnych 

nástrojoch propagácie (sociálne siete, digitálna reklama). 

 Zmluvné partnerstvá sú pre UJS základným predpokladom na nadväzovanie rôznych 

druhov spolupráce pri riešení vzdelávacích a vedeckovýskumných projektov. UJS 

v hodnotenom období podporila aktivity v rámci vysokoškolského vzdelávania programu 

Erasmus+ zamerané aj na budovanie Strategických partnerstiev s cieľom posilniť zručnosti 

a podporiť zavádzanie praktických skúseností do vzdelávania. Výsledkom v roku 2020 boli na 

UJS riešené 2 medzinárodné vzdelávacie projekty, ktoré boli podporené v rámci 

decentralizovanej akcie Erasmus+ KA203 - Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského 
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vzdelávania. Fakulty UJS sa v roku 2019 podieľali na riešení 2 zahraničných projektov v rámci 

programu KA2 – strategické partnerstvá.  

 

Prehľad projektov, ktoré boli podané a schválené v KA2 v rámci Výzvy 2020, uvádza 

nasledovná tabuľka:  
EU 

Programme 

Project ID or 

Contract 

Number 

Title of the 

Project 

 

Applicant/Beneficiary Name 

Schválené    

KA203 Strategic 

Partnerships for 

Higher Education 

2020-1-HU01-

KA203-078810 

 

01.09.2020-

31.08.2023 

Poly-UNiverse in 

Teacher Training 

Education  

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM, Eger 

HU, Partneri: VISLOKA TECHNICKA 

SKOLA Subotica, Poly-Umiverse Ltd. (HU), 

Univerzita J. Selyeho, Universidade de 

Coimbra (PT), Univers. Crestina Parium (RO), 

Experience Workshop (FI) 

KA201 Strategic 

Partnerships for 

school education 

2020-1-SK01-

KA201-078250 

01.09.2020-

31.08.2023 

Mentor Training Constantine the Philosopher University in 

Nitra, J. Selye University, Ostrava University, 

University of Economics in Prague, Eszterházy 

University in Eger, University of Novi Sad 

Podané    

KA203 Strategic 

Partnerships for 

Higher Education 

2020-1-HU01-

KA203-078844 
Developing Flipped 

Methods for Teaching 
University of Neumann János, 

 J. Selye University 

KA203 Strategic 

Partnerships for 

Higher Education 

2020-1-RO01-

KA203-079899 
Enhancing volunteering 

and its recognition in 

higher education 

curricula and on the 

labour market in Eastern 

Europe 

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca, 

University of Debrecen, J. Selye University 

KA203 Strategic 

Partnerships for 

Higher Education 

2020-1-RO01-

KA203-A3F86675 

 

Improving the teaching 

competences of future 

teachers to work with 

gifted students 

Univerzitet u Novom Sadu, Ss. Cyril and 

Methodius University in Skopje, Univerza v 

Ljubljani, Univerzita Konštantina Filozofa v 

Nitre, Jihočeská Univerzita v Ceských 

Budejoviciach 
Tabuľka č. 4: Prehľad mobilitných projektov kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+ (KA2) 

 na UJS v roku 2020 

 

Program CEEPUS 

 

Okrem riešenia a zapojenia do projektov programu ERASMUS+ je dôležitá aj 

spolupráca fakúlt UJS v medzinárodných akademických sieťach. UJS je zapojená do 

významného programu podporujúceho akademické mobility v strednej, východnej a 

juhovýchodnej Európe. Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 

umožňuje rozvíjať spoluprácu vysokých škôl pomocou akademických sietí v rámci ktorých sa 

uskutočňuje vedeckovýskumná spolupráca a realizujú sa akademické mobility študentov, 

doktorandov a vysokoškolských učiteľov.  

V septembri 2020 sa FEI UJS zapojila do novej siete programu s názvom CIII-AT-

0042-16-2021  Image Processing, Information Engineering & Interdisciplinary Knowledge 

Exchang, a tým sa zvýšil počet schválených sietí multilaterálneho programu na 6:  

- CIII-RO-0010-14-1920 s názvom Teaching and Learning Bioanalysis – AT, BG, CZ,  HR, 

HU, MD, MK, PL, RO, SK, RKS. Koordinátor za UJS: Dr. habil. PaedDr. György Juhász, 

PhD. 

callto:0042-16-2021
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- CIII-HU-0019-15-1920 s názvom International Cooperation in Computer Science – AL, 

AT, BG, CZ, HR, HU, MK, RO, RS, SI, SK. Koordinátor za UJS: RNDr. Štefana Gubo, 

PhD. 

- CIII-PL-0701-08-1920 s názvom Engineering as Communication Language in Europe – AT, 

BA, BG, CZ, HR, HU, MD, ME, MK, PL, RO, RS, SI, SK, RKS. Koordinátor za UJS: Ing. 

Ondrej Takáč, PhD. 

 V hodnotenom roku sa UJS  nezapojila do žiadnych aktivít v rámci sietí CIII-SK-0405-

11-1920 s názvom Renewable energy sources a v rámci sietí so statusom „Umbrella“ CIII-HU-

1201-03-1920 s názvom Dyslexia in Learning and Teaching of Foreign Language. 

Okrem akademických mobilít v rámci schválených sietí majú záujemcovia UJS 

možnosť  uchádzať sa o pobyt v rámci kategórie mimosieťovej mobility „freemover“.  

 

 

Program Makovecz    
 

UJS sa v roku 2020 zapájala aj do rámcového programu pre maďarskú vysokoškolskú 

spoluprácu v Karpatskej kotline s názvom Makovecz, ktorý je podporovaný Ministerstvom 

ľudských zdrojov Maďarska (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest). Štipendijný 

program umožňuje študentom a doktorandom realizovať dlhodobé a krátkodobé mobility do 

partnerských inštitúcií, s ktorými má UJS podpísané bilaterálne dohody v rámci programu 

Makovecz. Mobility študentov a doktorandov sa realizujú za rovnakých všeobecných pravidiel 

a postupov ako mobility v rámci programu ERASMUS+.   

 

 

Medzinárodné vedeckovýskumné aktivity 

 

Ďalším dôležitým aspektom internacionalizácie je zvýšiť participáciu na zahraničných 

aj na domácich vedeckovýskumných projektoch. Aktívna spoluúčasť pracovísk univerzity sa 

prejavovala pri podávaní žiadostí a výziev aj domácich grantových agentúr KEGA, VEGA.  

V hodnotenom období sa UJS aktívne zapojila do riešenia projektov v rámci programu 

INTERREG VA SK-HU-2020 a Operačný program Výskum a inovácie:  

 
Program EU Year Project Identification or 

Contract Number 

Akronym 

 

Applicant/Beneficiary Name 

INTERREG 

VA SK-HU- 

2020-

2021 

SKHU/1802/3.1/051 WORKFORCE 

PIPELINE 

Tata Város 

Önkormányzata 

Komárom-Esztergom 

Megyei 

Kormányhivatal 

INTERREG 

VA SK-HU- 

2020-

2021 

SKHU/1802/3.1/015 AUTOTECH 

INFRA 

Fogaskerékgyár 

Kivitelező, Gyártó, 

Fejlesztő Kft., 

Appentum Kft., Győr,  

WADO s.r.o.  

J. Selye University 

Operačný 

program 

Ľudské 

zdroje 

2020-

2023 

ITMS2014+ 

312011Z205 

Poďme sa učiť lepšie 

učiť 

J. Selye University 

Tabuľka č. 5: Prehľad projektov UJS za obdobie 2016-2020 
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 V hodnotenom období pokračovala medzinárodná spolupráca v rámci 

vedeckovýskumných projektov medzinárodných grantových schémach Horizont 2020: 

 

Program EU Year Project 

Identification or 

Contract 

Number 

Akronym 

 

Applicant/Beneficiary 

Name 

Horizont2020 2020-

2024 

Inclusion4Schools School-community 

partnership for reversing 

inequality and 

exclusion: 

transformative practises 

of segregated schools 

John Wesley 

Theological College, 

Selye University 

Tabuľka č. 6: Prehľad vedeckovýskumných projektov Horizon2020 za obdobie 2016-2020 
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XII. Systém kvality 
 

a. Manažment vysokej školy  

UJS v roku 2013 vytvorila vlastný vnútorný systém kvality. Predpis „Vnútorný systém 

zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS“ (ďalej len „VSZKV“) bol vypracovaný na základe 

štandardov Európskych noriem a smerníc na zabezpečenie kvality vysokoškolského 

vzdelávania, ale boli doňho zabudované aj skúsenosti z prechádzajúceho systému 

zabezpečovania kvality. Vnútorný predpis VSZKV bol prerokovaný v poradných orgánoch 

vedenia univerzity. V AS UJS bol schválený 19. 12. 2013, a následne zavedený na 

celouniverzitnej úrovni v roku 2014.  

Jednotlivé fakulty a súčasti univerzity vypracovali vlastné dokumenty, ktoré určujú 

vlastné, už konkrétne postupy v rámci zabezpečovania kvality vzdelávania. Taktiež zaviedli, 

aplikovali a priebežne hodnotia procesy zabezpečovania kvality vzdelávania. Fakulty vytvorili 

vlastné vnútorné dokumenty, riadiace schémy a opísali vlastné konkrétne procesy a postupy, 

súčasti univerzity sformulovali vlastné konkrétne procesy a postupy v oblasti zabezpečovania 

kvality. 

Celkový systém zabezpečenia kvality pozostáva z komplexu týchto dokumentov a 

ďalších vnútorných predpisov UJS. Uvedeným spôsobom boli fakulty a súčasti UJS aktívne 

zapojené do procesu vytvárania, hodnotenia systému, pričom mali možnosť vyvíjať svoje 

procesy a postupy v kontexte špecifík vlastných študijných odborov.  

Na FEI UJS boli ich procesy zabezpečenia kvality vzdelávania sumarizované do jedného 

dokumentu. Vypracovaný dokument bol vydaný ako Príkaz dekana EF č. 1/2014 Procesy 

zabezpečenia kvality vzdelávania na FEI UJS. 

Na PF UJS na účely zabezpečenia kvality vzdelávania boli vypracované dva dokumenty: 

Politika kvality vzdelávania na PF UJS a Proces a postupy riadenia a kontroly kvality 

vzdelávania na PF UJS. Obidva dokumenty boli prerokované a schválené v AS PF UJS. 

Dokumenty boli vydané a zverejnené ako Smernica dekana č. 2 Politika kvality vzdelávania na 

PF UJS a Smernica dekana č. 3 Proces a postupy riadenia a kontroly kvality vzdelávania na PF 

UJS. 

Na RTF UJS bola vypracovaná Smernica dekana č. 1/2014 Systém vnútorného 

zabezpečenia a procesných schém RTF UJS, ktorú vydal dekan RTF UJS. 

Dôvodom na vydávanie dokumentov o postupoch fakúlt UJS v oblasti zabezpečenia 

kvality vo forme vnútorných riadiacich aktov (príkaz, smernica) je vnímanie systému 

zabezpečenia kvality vzdelávania ako živého, neustále sa meniaceho procesu, ktorý po 

zavedení treba reflektovať so získanými skúsenosťami a v prípade zistenia nedostatkov zmeniť 

a doplniť ho v takom znení, aby popísané postupy, schémy boli naozaj uplatniteľné v praxi 

fakúlt. Vnútorné riadiace akty majú väčšiu pružnosť pri vydávaní novej, upravenej verzie 

dokumentu. 

Súčasti UJS (UK, CIS a ŠD) tiež vypracovali svoje procesy zabezpečenia kvality.  

UJS zverejňuje všetky vnútorné legislatívne predpisy univerzity, fakúlt a ďalších súčastí 

(vrátane všetkých predpisov a dokumentov systému pre zabezpečovanie kvality vzdelávania 

UJS), podklady na rokovania a zápisnice všetkých orgánov univerzity a fakúlt v 

Administratívnom podsystéme AIS pre členov akademickej obce a zamestnancov UJS, aby 

procesy boli transparentné a dostupné pre všetkých, ktorých sa to týka. Informácie, v ktorých 
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nie sú obsiahnuté osobné údaje fyzických osôb, sú zverejnené kvôli transparentnosti pre 

všetkých členov akademickej obce a zamestnancov UJS. 

 

Finančné riadenie 

UJS od svojho vzniku hospodári ako celok. Na zabezpečenie ekonomických činností 

využíva Finančný informačný systém SOFIA, ktorý umožňuje komplexnú evidenciu nákladov 

a výnosov, resp. príjmov a výdavkov jednotlivých organizačných zložiek. 

Účtovníctvo o hospodárení univerzity bolo vedené v súlade so zákonom o účtovníctve, 

pričom sa dodržiavali opatrenia MF SR, na základe ktorých sa ustanovujú podrobnosti 

o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo 

zriadené za účelom podnikania, ako aj účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej 

závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom 

podnikania. 

Hlavným zdrojov financovania univerzity bola dotácia zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom kapitoly ministerstva. Na základe dotačnej zmluvy boli univerzite poskytnuté 

tieto dotácie: 

 dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 

 dotácia na výskumnú a vývojovú alebo umeleckú činnosť, 

 dotácia na sociálnu podporu študentov. 

Univerzita má možnosť pre svoju činnosť použiť aj zostatok dotácie z predchádzajúcich 

rokov, vlastné zdroje, ako aj zdroje zo zahraničia. 

Vedenie univerzity aj v roku 2020, podobne ako po iné roky, venovalo mimoriadne 

veľkú pozornosť čerpaniu finančných prostriedkov s dôrazom na zabezpečenie maximálnej 

účinnosti vynaložených prostriedkov, úspory energií racionalizáciou vykurovania, 

zabezpečením priebežnej údržby budov a zariadení.  

UJS použila finančné prostriedky poskytnuté z dotácií zo štátneho rozpočtu a zo 

zahraničia v súlade s účelom ich použitia a v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti, 

účelnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami. UJS počas kalendárneho roka 

využíva okrem dotačných zdrojov zo štátneho rozpočtu aj iné – alternatívne zdroje 

financovania. UJS v budúcnosti mieni využívať nové funkcionality z informačného systému 

SOFIA, ktoré súvisia s legislatívnymi zmenami a požiadavkami MŠVVaŠ SR na predkladanie 

rôznych informácií o hospodárení verejnej vysokej školy. Univerzita aj naďalej mieni využívať 

zdroje financovania zo štrukturálnych fondov EÚ realizáciou projektov v oblasti vzdelávania 

ako aj v oblasti vedeckej činnosti. 

 

b. Vzdelávanie  

Hodnotenie úrovne UJS vo vzdelávacej činnosti z pohľadu Vedeckej rady UJS 

Vedecká rada UJS na svojom riadnom zasadnutí dňa 2. 6. 2020 prerokovala a vzala na 

vedomie Hodnotenie úrovne UJS vo vzdelávacej činnosti za rok 2019 (Uznesenie  

č. 6/2. 6. 2020-VR). 

 

Pravidlá zabezpečovania a monitorovania kvality UJS 

Základné princípy a pravidlá zabezpečenia kvality vzdelávania sú zakotvené vo 

vnútornom predpise Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na UJS, ktorý schválil 

AS UJS dňa 19. 12. 2013.  

Akreditačná komisia posúdila vnútorný predpis UJS upravujúci vnútorný systém kvality 

a podklady na jeho uplatnenie, ktorý predkladá raz za 6 rokov v rámci komplexnej akreditácie 
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činností vysokej školy. Pri posudzovaní vnútorného systému kvality vysokej školy Akreditačná 

komisia vyhodnotila  

a) politiku vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania,  

b) postupy vysokej školy v oblasti zabezpečovania kvality.  

Hodnotiaca správa komplexnej akreditácie činnosti UJS schválená na 93. zasadnutí 

Akreditačnej komisie VSR v dňoch 6. – 7. apríla 2016 konštatuje, že vnútorný systém 

hodnotenia kvality UJS vyhovuje požadovaným kritériám. Na základe hodnotenia kritérií 

KVSK A1 až A6 a kritérií KVSK B1 až B6 Akreditačná komisia konštatuje, že UJS má v 

súčasnosti vyhovujúci vnútorný systém kvality a jeho uplatňovanie je na dostatočnej úrovni. 

V súlade s týmto predpisom za účelom zabezpečenia mechanizmov a funkčnosti 

systému v roku 2014 fakulty a jednotlivé súčasti vypracovali vlastné dokumenty a procesné 

schémy.  

Koncom roka 2013 bola zriadená Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania UJS ako 

poradný orgán rektora UJS. Rada koordinuje činnosť fakúlt a súčastí univerzity v týchto 

oblastiach: monitoruje, hodnotí, procesy súvisiace so vzdelávaním a na základe výsledkov a 

zistení pripravuje opatrenia na odstránenie nedostatkov. Členmi Rady pre kvalitu vzdelávania 

sú prorektor pre vzdelávanie, prorektor pre vedu, výskum a akreditáciu, zástupcovia fakúlt 

(dekanmi poverení prodekani, ktorí sú predsedami fakultných rád), zástupcovia súčastí 

univerzity (riaditelia). Týmto spôsobom je zabezpečený obojstranný prenos medzi článkami 

systému zabezpečovania kvality univerzity. Na jednotlivých fakultách UJS boli podobne 

zriadené fakultné rady zabezpečenia kvality vzdelávania. 

V roku 2020 Rada pre zabezpečenie kvality vzdelávania UJS rokovala jedenkrát. 

Termín a program zasadnutia: 

21.-23. 04. 2020; Program: Výročná správa o systéme zabezpečenia kvality vzdelávania UJS 

za rok 2019 (prediskutovanie pripomienok k výročnej správe, zapracovanie pripomienok, 

následne prijatie a schválenie výročnej správy). 

Podľa VSZKV „Výsledky monitoringu  materiálneho, technického a informačného a  

sociálneho zabezpečenia na podporu vzdelávania študentov sú súčasťou výročných správ UJS 

a jej fakúlt a sú prerokovávané aspoň raz ročne príslušnými vedeckými radami.“ (Čl. 11 

ods. 4). Podľa VSZKV Rada pre zabezpečovanie kvality vzdelávania UJS vypracovala 

Výročnú správu o kvalite vzdelávania na UJS za rok 2019, ktorá je zverejnená  v AIS2 

v Administratívnom systéme. 

 

Výsledky študentských ankiet na UJS v roku 2020 

Podľa vnútorného predpisu Systém zabezpečenia kvality vzdelávania UJS od roku 2014 

študentské ankety realizujú (vyhlasujú, zabezpečujú a vyhodnocujú) fakulty.  

Cieľom pravidelného hodnotenia kvality výučby je prispieť k zefektívneniu študijných 

programov a k výučbe na fakultách UJS. Prostriedkami hodnotenia sú v každom semestri 

akademického roka elektronicky sprístupnené anonymné študentské ankety. Študenti majú 

možnosť anonymne sa vyjadriť k obsahu, forme a úrovni pedagogického procesu. Študentské 

ankety sú sprístupnené pre študentov jednotlivých študijných programov cez Akademický 

informačný systém UJS, kde majú možnosť hodnotiť všetky predmety a ich vyučujúcich, ktoré 

mali zapísané v danom akademickom roku, resp. semestri.  

Dotazníky boli študentom elektronicky sprístupnené dvakrát v roku, v letnom semestri 

akademického roka 2019/2020 a v zimnom semestri 2020/2021. Termíny sprístupnenia 

nastavili fakulty. Každý študent mal možnosť po prihlásení sa vlastným identifikačným kódom 

do Akademického informačného systému UJS vyplniť dotazník len raz, pričom anonymita 
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respondenta bola zabezpečená elektronickým systémom. Všetky dotazníky boli vygenerované 

len pre daného užívateľa, t. j. danú anketu nemohol vyplniť študent iného študijného programu, 

alebo iných predmetov. Každý respondent mal možnosť vyjadriť aj svoje osobné názory 

a pripomienky ako ku kvalite výučby, tak aj k vyučujúcemu prostredníctvom na to určeného 

pola dotazníka. 

Dotazník sa skladá z 3 hlavných častí: 

I. časť – všeobecná časť – informácie ohľadne úrovne výučby – 1 otázka, 

II. časť – hodnotenie vyučovacieho procesu a predmetov – informácie ohľadne aktuálnosti, 

zaujímavosti, užitočnosti a možnosti zužitkovania témy daného predmetu, ako aj údaje 

o vystupovaní, pripravenosti, ochote pomoci, korektnosti, metóde výučby a prístupu učiteľa – 2 

otázky, 

III. časť – pripomienky a námety respondentov. 

 Na položené otázky mali možnosť respondenti, resp. študenti odpovedať na stupnici od 

1- 5, kde jednotlivé čísla škály vyjadrovali nasledovné možnosti: 

1- veľmi dobrý (maximálna miera súhlasu), 

2 – dobrý (vysoká miera súhlasu), 

3 – priemerný (priemerná miera súhlasu), 

4 – pod priemerom (nízka miera súhlasu), 

5 – zlý (veľmi nízka miera súhlasu).  

Pri niektorých otázkach mali hodnotiaci možnosť použiť aj kombinovanú formu 

odpovede, t. j. hodnotenie pomocou škály a otvorené hodnotenie textovou formou. 

 Na grafe č. 40 je znázornený vývoj podielu študentov v % z celkového počtu študentov 

jednotlivých fakúlt k 31. 10. daného akademického roka, ktorí sa zúčastnili vypĺňania 

anonymných dotazníkov, zvlášť pre zimný a pre letný semester. 

 

Graf č. 40 Vývoj podielu študentov v %, ktorí sa zúčastnili vypĺňania anonymných dotazníkov 

 

Na grafe č. 41 sú znázornené priemerné výsledky hodnotenia úrovne poskytnutého 

vzdelávania, hodnotenia predmetov a hodnotenia vyučujúcich za jednotlivé fakulty, zvlášť pre 
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letný semester a. r. 2019/2020 a zimný semester a. r. 2020/2021. Jednotlivé odpovede mali 

dopredu nadefinovanú váhu, podľa toho sa vypočítal priemer hodnotení.  

 

 
 

 
 

 
Graf č. 41 Priemerné výsledky hodnotenia úrovne poskytnutého vzdelávania,  

hodnotenia predmetov a hodnotenia vyučujúcich 
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Hodnotenie študijných výsledkov študentov sa na všetkých fakultách UJS 

uskutočňovalo v súlade s legislatívnymi normami a Študijným poriadkom UJS. Prehľad 

hodnotenia študentov študujúcich v I. a II., resp. spojenom I. a II. stupni štúdia (RTF) 

klasifikovaných v jednotlivých predmetoch známkami A až Fx (resp. absolvoval) poskytuje 

graf č.  42 (v letnom semestri a. r. 2019/2020) a graf č. 43 (v zimnom semestri a. r. 2020/2021). 

 

 
Graf č. 42 Výsledné hodnotenie študentov na jednotlivých fakultách UJS  

v letnom semestri a.r. 2019/2020 
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RTF 43,2% 23,1% 15,6% 9,5% 5,2% 0,4% 3,0%
 

Graf č. 43 Výsledné hodnotenie študentov na jednotlivých fakultách UJS  

v zimnom semestri a.r. 2020/2021 

 

FEI UJS 
Vedenie FEI UJS si stanovilo za cieľ venovať prioritnú pozornosť dotazníkovým 

prieskumom. Do uvedeného prieskumu majú možnosť študenti sa zapojiť od roku 2011. 

Výsledky študentskej ankety na FEI UJS v letnom semestri akademického roka 2019/2020 a 

v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 sú vypracované v dokumente Výročná 

správa FEI UJS za rok 2020.  

 

PF UJS 
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Na PF UJS boli v letnom semestri akademického roku 2019/2020, ako aj v zimnom 

semestri akademického roku 2020/2021 skúmané hodnotenia pedagogického procesu a úrovne 

vyučovania predmetov z hľadiska študentov. Predpokladom zvyšovania kvality 

pedagogického pôsobenia učiteľov ako aj výučby jednotlivých predmetov na fakultách je 

pravidelné hodnotenie kvality práce na základe výsledkov anonymných ankiet študentov a 

sebahodnotiacich procedúr. Študentské ankety, v rámci ktorých sa študenti môžu vyjadrovať k 

obsahu, forme a úrovni pedagogického procesu má za cieľ získať spätnú väzbu od študentov 

na rôzne aspekty vyučovacieho procesu. Každý študent tak môže prispieť k zlepšeniu 

študijného programu a výučby na univerzite.  

V roku 2020 v letnom, ako aj v zimnom semestri bol pre študentov PF UJS pripravený 

elektronický dotazník, prostredníctvom ktorého študenti jednotlivých študijných programov 

cez Akademický informačný systém UJS (AIS2) mali možnosť hodnotiť všetky predmety, 

ktoré mali zapísané v danom akademickom roku ako aj hodnotiť ich učiteľov.   

Výsledky študentskej ankety na PF UJS v letnom semestri akademického roka 

2019/2020 a v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 sú vypracované v dokumente 

Výročná správa PF UJS za rok 2020. 

 

RTF UJS 
Výsledky študentských dotazníkov sú štatisticky spracované, prerokované v poradných 

orgánoch vedenia UJS a boli zverejnené vo Výročnej správe o činnosti RTF UJS za daný rok. 

 

Prístup k internetu, počítačové vybavenie UJS s prístupom pre študentov 

UJS disponuje 3 počítačovými učebňami na PF UJS, 5 počítačovými učebňami na FEI 

UJS a 1 počítačovou učebňou v konferenčnom centre. 

Študenti majú voľný prístup k internetu vo všetkých budovách univerzity formou 

verejne prístupných počítačových terminálov. Takisto je zabezpečené WiFi pripojenie s 

voľným prístupom k internetu s autentifikáciou. 

 

 

c. Tvorivá činnosť  
 

Aktívna vedeckovýskumná činnosť je základným atribútom vysokoškolského 

vzdelávania. Vzdelávanie, založené na vedeckom bádaní a vychádzajúce z aktívnej vedeckej 

činnosti je základným predpokladom kvality našich vysokých škôl a pripisuje sa tejto činnosti 

čoraz väčší dôraz.  

  Pri nastolení otázky, aké je postavenie UJS v sieti slovenských vysokých škôl z hľadiska 

kvality výskumnej činnosti, odpoveď nie je jednoduchá, ale trendy sú dobré. UJS po svojom 

vzniku v roku 2004 začala s vedeckým výskumom úplne od základov. Musela vytvoriť 

podmienky pre základný a aplikovaný výskum a následne zabezpečiť finančné podmienky pre 

realizáciu výskumu. Od roku 2009, po skončení prvej komplexnej akreditácie, je badateľný 

výrazný kvantitatívny vzrast pri jednotlivých scientometrických ukazovateľoch vedeckého 

výskumu na UJS. Jedným z ukazovateľov je aj objem pridelených financií UJS v rámci 

rozpočtu vysokých škôl SR. Pri delení dotácií na jednotlivé vysoké školy na podprogram veda 

a výskum sa berie do úvahy okrem výsledkov hodnotenia vedných oblastí v predchádzajúcej 

komplexnej akreditácii aj objem získaných zahraničných grantov, počet doktorandov a kvalita 

publikačných výstupov jednotlivých pracovísk. V poslednej menovanej oblasti, ktorá sa týka 

zvyšovania počtu a kvality výstupov výskumu, môžeme skonštatovať, že vedecko-pedagogickí 

pracovníci UJS v poslednom období vyvinuli značné úsilie na zlepšenie stavu. O tom, že ich 

úsilie nebolo márne, svedčí aj skutočnosť, že suma v rozpočte ministerstva pre rozpis dotácií 



Výročná správa o činnosti Univerzity J. Selyeho za rok 2020 98 

  

podľa výskumno-vývojovej kapacity (v rámci podprogramu 077 12 01 – Prevádzka a rozvoj 

infraštruktúry pre výskum a vývoj) sa zvýšila zo sumy 82.095 € v roku 2009 na 870.885 € za 

výskum a vývoj za rok 2020 (v predchádzajúcom roku, za rok 2019 táto čiastka predstavovala 

745.773 €).  

Vláda SR každý rok prerokuje Výročnú správu o stave vysokého školstva za 

predchádzajúci kalendárny rok. Súčasťou správy je aj Výkaz o publikačnej činnosti verejných 

vysokých škôl, kde v počte publikačných výstupov na prepočítaný počet zamestnancov 

verejných vysokých škôl sa UJS opätovne umiestnila na poprednom mieste. V počte 

publikovaných výstupov sa UJS spomedzi 20 verejných vysokých škôl umiestnila na 8. mieste, 

v počte vedeckých prác a odborných článkov v karentovaných časopisoch získala 8. miesto. 

Výkon UJS v publikačnej činnosti je na veľmi dobrej úrovni.  

Okrem postupov kvality sa v rámci vnútorného systému kvality pre zabezpečovanie 

požadovanej úrovne vnútorného systému kvality využívajú organizačné vnútorné smernice, 

ktoré na základnej úrovni vnútorného systému riadenia kvality podporujú bezpečnostné 

predpisy a interné smernice. Súbor takto definovaných navzájom prepojených a previazaných 

formalizovaných dokladov vytvára a zabezpečuje podmienky systémového fungovania 

vnútorného systému kvality univerzity. Príprava a riešenie projektov sa riadi smernicou rektora 

UJS č. 7/2015 o príprave a riešení projektov, účelom prijatia ktorej bolo zabezpečenie 

jednotného postupu a zodpovednosti pri príprave, schvaľovaní a riešení výskumných, 

kultúrnych a edukačných projektov. UJS má zavedený elektronický systém evidovania a 

administrácie projektov, čím sa sprehľadnili administratívne procesy podávania projektov na 

UJS. Základné údaje o projektoch sú sprístupnené aj širokej verejnosti na webových stránkach 

UJS.  

Treba však skonštatovať, že v počte získaných vedeckovýskumných grantových 

projektov má univerzita stále nedostatky, ale v roku 2020 sa podarilo priaznivý stav 

z predchádzajúceho roku stabilizovať. Aj v budúcnosti bude nevyhnutné zvýšiť úsilie o 

získanie zahraničných projektov a grantov. UJS podala v roku 2015 v rámci výzvy žiadosť o 

NFP s kódom OPVaV -2015/1.1/03-SORO, ktorá bola zameraná na obnovu a budovanie 

technickej infraštruktúry výskumu a vývoja. Projekt s názvom Modernizácia a skvalitnenie 

technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného 

priestoru bol úspešný. Výskum v nanochemickom a supramolekulovom laboratóriu, v 

inteligentnom robotickom centre sa začal v roku 2016, dosiahnuté vedecké výsledky a výstupy 

sú priebežne publikované. Na podporu vedeckého výskumu v modernej infraštruktúre boli 

zamerané projekty v rámci Operačného programu Výskum a inovácie: Podpora výskumno-

vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a 

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti nanochemických a supramolekulárnych 

systémov, administratívne práce súvisiace s vykazovaním činností za predchádzajúce roky boli 

ukončené v roku 2020. 

V oblasti publikačnej činnosti je univerzita približne na rovnakej úrovni ako v 

predchádzajúcom roku. Dôraz sa kladie na publikácie v tzv. karentovaných časopisoch, a 

publikácie v indexovaných v databázach Scopus a WOS, čo je jedným z najdôležitejších 

kritérií pre komplexnú akreditáciu ale aj pre akreditáciu študijných programov a ovplyvňuje aj 

pridelenie dotácií na vedeckovýskumnú činnosť. Presné porovnanie nie je možné spraviť, lebo 

v minulom roku bol stanovený koniec vykazovacieho obdobia za publikácie 

z predchádzajúceho roku na 31. január nasledujúceho roku.  

 V oblasti habilitačných konaní a konaní vymenúvania za profesorov vykazujeme 

zlepšujúcu tendenciu, a to i napriek tomu, že sa na UJS doteraz nerealizovalo žiadne konanie. 

V roku 2020 evidujeme kvalifikačný nárast 5 pracovníkov UJS, 2 vysokoškolskí učitelia 

získali titul profesor, 1 vysokoškolský učiteľ titul Dr. habil., 1 vysokoškolský učiteľ titul 

docent a 1 výskumný pracovník získal akademický titul PhD. V rámci výberových konaní bola 
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skvalitnená kvalifikačná štruktúra zamestnancov, čo je nevyhnutným predpokladom pre 

úspešnú akreditáciu študijných programov jednotlivých fakúlt UJS. V nasledujúcom období je 

naďalej potrebné zvýšiť počet úspešných habilitačných konaní a konaní na vymenúvanie za 

profesorov z radov pedagogických zamestnancov univerzity a priblížiť sa k stavu, aby všetci 

pedagogickí zamestnanci univerzity boli nositeľmi aspoň vedecko-akademického titulu PhD.  

Ďalším nástrojom, ktorého úlohou je podporovať vedeckú činnosť na UJS a oceňovať 

vysokoškolských učiteľov UJS za výkony, ktoré sú najviac oceňované v pravidlách hodnotenia 

vysokých škôl a za dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a výskumu je Cena rektora UJS, ktorú 

udeľuje rektor tvorivým zamestnancom univerzity. Podkladom pre udelenie ceny rektora je 

významný prínos vo vede, za ktorý sa považuje vedecká monografia alebo vedecký článok 

uverejnený  vo vedeckom časopise indexovanom v databáze Web of Science v kvartile Q1 až 

Q4. Rektor UJS udelil v roku 2020 Cenu rektora UJS 23 vedecko-pedagogickým 

zamestnancom UJS za publikačnú činnosť. 

Vedenie UJS každý rok analyzuje výsledky vedeckej činnosti a následne prijíma 

opatrenia na zlepšenie stavu. Základné kritériá, ktoré vedenie UJS sleduje a ktoré sú 

považované aj za najhodnovernejšie pri hodnotení kvality výskumnej činnost,i sú metódy 

založené na scientometrii. Medzi tieto kritériá patrí predovšetkým sledovanie publikácií v 

karentovaných časopisoch a v databázach WOS a Scopus s uvedením impakt faktora (IF, 

SNIP) a citačnej odozvy v Science Citation Index. Sleduje sa aj úspešnosť v grantovej činnosti 

a kvalita ostatnej publikačnej činnosti neregistrovanej v uvedených databázach. Bibliografická 

databáza publikačnej činnosti a ohlasov je voľne prístupná cez online katalóg UK UJS. Od 1. 

4. 2018 je vykazovanie publikačnej činnosti možné prostredníctvom CREPČ 2. Zavedenie 

novej evidencie výrazne ovplyvnilo aj spracovávanie publikácií a ohlasov. UJS financovala 

nový modul synchronizácie KIS DAWINCI a CREPČ 2, ktorej podstata spočíva v tom, že 

údaje publikácií sa zapisujú do CREPČ 2 a systém každý deň automaticky preberie nové dáta 

do KIS. Prístup k licencovaným databázam UJS naďalej poskytovala prostredníctvom projektu 

NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým 

informačným zdrojom). 
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XIII. Kontaktné údaje 

Adresa: 

Univerzita J. Selyeho 

Bratislavská cesta 3322 

945 01 Komárno 

 

IČO: 37 961 632  

DIČ: 2021771543 

 

Webové sídlo: ujs.sk 

 

Kontakt: 

tel.: +421 35 3260 848  

e-mail: info@ujs.sk 
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XIV. Sumár (Executive summary) 

Základným poslaním UJS je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro 

a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho 

celej spoločnosti. UJS je právnickou osobou. UJS ako verejná vysoká škola je verejnoprávna a 

samosprávna inštitúcia. Hlavnou úlohou UJS pri napĺňaní jej poslania je poskytovanie 

vysokoškolského vzdelávania a vykonávanie tvorivej vedeckej činnosti. Vyučovacím jazykom 

univerzity je jazyk maďarský, jazyk slovenský a iné jazyky.  

UJS podľa počtu študentov patrí medzi menšie vysoké školy na Slovensku, k 31. 10. 

2020 mala celkom 1894 študentov. Z uvedeného počtu najviac študentov študovalo na PF UJS 

– 930 (49,10 %). Na FEI študovalo 903 študentov (47,68 %) a na RTF študovalo 61 študentov 

(3,22 %). 1457 študentov (76,93 %) študovalo v dennej a 437 (23,07 %) v externej forme 

štúdia. 

Univerzite boli k 1. 9. 2020 priznané práva uskutočňovať vysokoškolské štúdium a 

udeľovať príslušné akademické tituly absolventom štúdia: 

1. v 1. a 2. stupni štúdia v študijnom odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy 

v učiteľských študijných programoch tvorených dvojkombináciou z 10-tich študijných 

programov (predmetov), ďalej v študijných programoch predškolská a elementárna 

pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, pedagogika a vychovávateľstvo,  

1. v 6 študijných programoch neučiteľského smeru v 1. stupni štúdia, 

2. v 1 študijnom programe spojeného 1. a 2. stupňa štúdia, 

3. v 3 študijných programoch neučiteľského smeru v 2. stupni štúdia, 

4. v 5 študijných programoch doktorandského štúdia (3. stupňa štúdia). 

Všetky študijné programy boli zabezpečené v jazyku maďarskom a slovenskom. 

  

Porovnanie počtu študentov za rok 2020 s počtom v roku 2019 vykazuje zvýšenie, je  

o 63 študentov viac ako v roku 2019. Počet študentov v dennej forme štúdia za rok 2020 

vykazuje menšie zníženie v porovnaní s rokom 2019. Na externej forme v porovnaní s rokom 

2019 vykazuje zvýšenie o 80 študentov. Vzhľadom k predchádzajúcim rokom sa nám podarilo 

aj vďaka zvýšenému úsiliu v oblasti marketingu stabilizovať počet študentov aj napriek 

nepriaznivým demografickým zmenám v posledných rokoch.  

Aktívna vedeckovýskumná činnosť je základným atribútom vysokoškolského 

vzdelávania. Vzdelávanie, založené na vedeckom bádaní a vychádzajúce z aktívnej vedeckej 

činnosti je základným predpokladom kvality našich vysokých škôl a pripisuje sa tejto činnosti 

čoraz väčší dôraz. Do vedeckého výskumu sa zapájajú okrem mnohých vysokoškolských 

učiteľov aj študenti UJS v rámci ŠVOČ.  V dôsledku celosvetovej pandémie Covid-19 sa 

medzinárodná vedecká konferencia univerzity a vedecká konferencia študentov (ŠVOČ) 

uskutočnili v online forme. 

V roku 2020 bolo na univerzite riešených 13 projektov podporovaných z domácich 

grantových schém. Z hľadiska vnútornej štruktúry bolo riešených 5 projektov VEGA a 3 

projekty KEGA a 1 APVV projekt (v spolupráci s UMB) na PF, jeden KEGA projekt bol 

podporený z RTF a na FEI boli riešené 2 projekty KEGA a 1 VEGA projekt.  Na PF UJS bol 

v roku 2020 podaný a financovaný jeden projekt Ministerstva spravodlivosti SR. Okrem 

výskumných a edukačných projektov významný podiel na projektovej činnosti zamestnancov 

UJS majú projekty v rámci ďalšej tvorivej činnosti. V roku 2020 pracovníci UJS riešili 6 

projektov uvedeného typu, ktoré boli financované z grantového programu Kultúry 

národnostných menšín (KNM) Úradom vlády SR.  
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Program excelentného štipendia pre študentov FEI a vedeckovýskumná činnosť fakulty 

boli podporené aj nadáciou Pallas Athéné Domus Educationis. Od septembra 2020 podporou  

Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje sa na PF UJS rieši projekt: „Poďme sa učiť lepšie učiť“. Na PF bol 

realizovaný projekt z grantového programu H2020: „School-community partnership for 

reversing inequality and exclusion: transformative practises of segregated schools”. 

 

UJS v rámci projektu z roku 2015 Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry 

výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru výzvy OPVaV -

2015/1.1/03-SORO vybudovala a obnovila modernú infraštruktúru výskumu a vývoja. Výskum 

v nanochemickom a supramolekulárnom laboratóriu, v inteligentnom robotickom centre, ktorý 

sa začal v roku 2016, pokračoval aj v roku 2020, pričom dosiahnuté vedecké výsledky sú 

priebežne publikované. Na podporu vedeckého výskumu v modernej infraštruktúre boli 

zamerané projekty v rámci Operačného programu Výskum a inovácie: Podpora výskumno-

vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel a 

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti nanochemických a supramolekulárnych 

systémov, ktoré boli uzavreté v roku 2020. 

 

   V hodnotenom období sa UJS naďalej zapájala s cieľom rozvoja internacionalizácie do 

riešenia medzinárodných projektov zameraných na vzdelávacie a vedeckovýskumné aktivity. V 

súlade so stratégiou internacionalizácie univerzity upevnila a rozvíjala efektívnu sieť vzťahov 

so zahraničnými univerzitami. V oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodnej spolupráce je 

naďalej pozornosť venovaná najmä mobilitám študentov a učiteľov a spolupráci so 

zahraničnými univerzitami pri príprave spoločných študijných programov a projektov.  

Mobilitné programy UJS realizuje najmä prostredníctvom svojho členstva v SAAIC - 

Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu a vďaka grantom prideleným v 

rámci projektu ERASMUS+, v rámci stredoeurópskeho vzdelávacieho programu CEEPUS 

a štipendijného programu Makovecz. Spolupráca sa so zahraničnými inštitúciami realizuje na 

základe celouniverzitných a fakultných bilaterálnych dohôd (50). V rámci programu 

ERASMUS+ je pre mobility študentov a učiteľov na UJS využiteľných 118 

medziinštitucionálnych dohôd na základe presahov študijných odborov. 

 V roku 2020 celosvetová pandémia Covid-19 negatívne ovplyvnila mnohé prebiehajúce 

a plánované činnosti medzinárodných vzdelávacích aktivít. Medzinárodná spolupráca sa v 

oblasti vzdelávania a výskumu presunula do virtuálneho prostredia. V dôsledku globálnej 

pandémie Covid-19 a s tým spojenými cestovnými obmedzeniami počet realizovaných mobilít 

výrazne klesol oproti minulému roku. Z pôvodne schválených 219 mobilít učiteľov v letnom 

semestri a. r. 2019/2020 bolo 124 zrušených.  

 V roku 2020 Európska komisia schválila nový program ERASMUS+. V súlade s výzvou 

UJS predložila Európskej komisie žiadosť o pridelenie Erasmus charty pre vysokoškolské 

vzdelávanie (ECHE) na programové obdobie 2021-2027. Tento charter oprávňuje našu 

univerzitu participovať na akýchkoľvek aktivitách programu ERASMUS+ a žiadať o finančné 

prostriedky na tieto aktivity počas celého programového obdobia. 

UJS od svojho vzniku hospodári ako celok. Účtovníctvo o hospodárení univerzity sa 

vedie v súlade so zákonom o účtovníctve, pričom sa dodržiavajú  opatrenia MF SR, na základe 

ktorých sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnovy pre účtovné 

jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, ako aj účtovné výkazy a 

rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú 

založené alebo zriadené za účelom podnikania. Hlavným zdrojov financovania univerzity bola  

dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva. 
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Vnútorný predpis UJS s názvom „Vnútorný systém zabezpečenia kvality vzdelávania na 

UJS“ bol schválený 19. 12. 2013 v AS UJS. V súlade s týmto predpisom bola zriadená Rada 

pre zabezpečenie kvality vzdelávania UJS. Podľa VSZKV Rada pre zabezpečovanie kvality 

vzdelávania UJS vypracovala a schválila Výročnú správu o kvalite vzdelávania na UJS za rok 

2019. 

V súlade s ustanoveniami zákona sleduje kvalitu vzdelávacieho a výskumného procesu 

aj vedecká rada. Vedecká rada UJS na svojom riadnom zasadnutí dňa 2. 6. 2020 prerokovala a 

vzala na vedomie hodnotenie úrovne UJS v oblasti vedy, techniky a umenia za rok 2019 

(Uznesenie č. 5/2. 6. 2020-VR), hodnotenie úrovne UJS vo vzdelávacej činnosti za rok 2019 

(Uznesenie č. 6/2. 6. 2020-VR) a hodnotenie úrovne UJS oblasti medzinárodných vzťahov  a 

rozvoja za rok 2019 (Uznesenie č. 8/2. 6. 2020-VR). Vedecká rada UJS na svojom zasadnutí 

dňa 2. 6. 2020 prerokovala a vzala na vedomie aj Výročnú správu o kvalite vzdelávania na UJS 

za rok 2019.   

UJS je najmladšou slovenskou verejnou vysokou školou je však zároveň aj jednou z 

najdynamickejšie sa rozvíjajúcich slovenských verejných vysokých škôl.  

Výzvou pre celú univerzitu na ďalší kalendárny rok je udržať tento rozvoj a plnením 

úloh sformulovaných v jednotlivých opatreniach Dlhodobého zámeru UJS na roky 2016-2021 

zabezpečiť kvalitu štúdia a vedeckovýskumnej práce na UJS.  
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Prílohy 
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Príloha č. 2. Tabuľková časť výročnej správy 
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Príloha č. 1. 

  

Prehľad zmien vo vnútorných predpisoch UJS, ktoré nastali v roku 2020 

Evid. číslo Názov dokumentu 
Platnosť / 

účinnosť 

Vnútorné predpisy 

2493/20/2020/RK/KR 

Zásady pre tvorbu sociálneho fondu a pre použitie 

finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre 

zamestnancov UJS na rok 2020 

09. 12. 2019 / 

01. 01. 2020 

36/26/2020/RK/KR Dodatok č. 1 Zásady udeľovania ocenení na UJS 07. 01. 2020 

210/26/2020/RK/KR Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku UJS  17. 01. 2020 

247/26/2020/RK/KR Dodatok č. 4 k Štatútu UJS 20. 01. 2020  

2559/26/2020/RK/KR 
Zásady podpory publikačnej a projektovej činnosti 

na UJS 
18. 05. 2020 

3872/26/2020/RK/KR Doplnok č. 2 k Štipendijnému poriadku UJS 19. 06. 2020 

8543/26/2020/RK/KR 
Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku 

Študentského domova UJS 
30. 09. 2020 

8544/26/2020/RK/KR 
Cenník ubytovacích služieb a ostatných poplatkov 

v Študentskom domove UJS 
01. 10. 2020 

9630/26/2020/RK/KR Rokovací poriadok Akademického senátu UJS 20. 10. 2020 

10322/26/2020/RK/KR Dodatok č. 1 k Štatútu Správnej rady UJS 10. 11. 2020 

10648/26/2020/RK/KR 

Dodatok č. 1 k Zásadám pre tvorbu sociálneho 

fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo 

sociálneho fondu pre zamestnancov UJS na rok 

2020 

02. 12. 2020 

Vnútorné akty riadenia 
 

1476/1605/2020/RK/KR/ 
 

Príkaz rektora č. 1/2020 – opatrenia prijaté UJS 

v súvislosti so sírením koronavírusu  

 

09. 03. 2020 

1540/1605/2020/RK/KR/  

Príkaz rektora č. 2/2020 – ďalšie opatrenia prijaté 

UJS v súvislosti so šírením koronavírusu  

 

12. 03. 2020 

1570/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 3/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti so šírením nákazy 

koronavírusom 

 

16. 03. 2020 

1605/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 4/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti so šírením nákazy 

koronavírusom 

 

17. 03. 2020 

1712/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 5/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti so šírením nákazy 

koronavírusom 

26. 03. 2020 

1769/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 6/2020 Metodické usmernenie 

k organizácii štúdia na UJS 

 

01. 04. 2020 
1851/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 7/2020 Usmernenie k poplatkom 

za ubytovanie a k odhláseniu a vysťahovaniu zo 

Študentského domova Čajka 1 a 2 na UJS 

 

09. 04. 2020 

1958/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 8/2020 Metodické usmernenie 

k organizácii Študentskej vedeckej a odbornej 

 

22. 04. 2020 
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činnosti na UJS 
2103/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 9/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

30. 04. 2020 

2333/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 10/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

07. 05. 2020 

2611/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 11/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

25. 05. 2020/ 

01. 06. 2020 

3545/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 12/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

05. 06. 2020 / 

08. 08. 2020 

3908/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 13/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

23. 06. 2020 

5441/1605/2020/RK/KR Príkaz rektora č. 14/2020  k organizovaniu 

zahraničných mobilít študentov v rámci programu 

Erasmus+ na UJS 

 

22. 07. 2020 

6454/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 15/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

27. 08. 2020 

6538/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 16/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

v študentských domovoch UJS v akademickom 

roku 2020/2021 

 

 

01. 09. 2020 

6568/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 17/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

31. 08. 2020 

6859/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 18/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

04. 09. 2020 

7378/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 19/2020 o nariadení ďalších 

opatrení o organizovaní vzdelávacieho procesu 

v akademickom roku 2020/2021 v súvislosti 

s ohrozením verejného zdravia šírením nákazy 

koronavírusom 

 

 

11. 09. 2020 

9101/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 20/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v akademickom roku 2020/2021 

v súvislosti s ohrozením verejného zdravia šírením 

nákazy koronavírusom 

 

14. 10. 2020 / 

15. 10. 2020 

9667/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 21/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

23. 10. 2020 

10161/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 22/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

02. 11. 2020 

10234/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 23/2020 o nariadení ďalších  
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opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

06. 11. 2020 / 

09. 11. 2020 

10279/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 24/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

09. 11. 2020 

10307/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 25/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

13. 11. 2020 / 

15. 11. 2020 

10439/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 26/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

20. 11. 2020 

10645/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 27/2020  - Plán dovoleniek na 

rok 2021 

 

02. 12. 2020 

10727/1605/2020/RK/KR/ Príkaz rektora č. 26/2020 o nariadení ďalších 

opatrení v súvislosti s ohrozením verejného 

zdravia šírením nákazy koronavírusom 

 

08. 12. 2020 / 

09. 12.  2020 

87/72/2020/RK/KR Smernica č. 1/2020 – Školné a poplatky spojené 

so štúdiom na UJS na akademický rok 2020/2021 

 

01. 09. 2020 

757/72/2020/RK/KR Smernica č. 2/2020 o uznávaní dokladov 

o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore na 

účely pokračovania v štúdiu  

 

10. 02. 2020 

1477/72/2020/RK/KR Smernica č. 3/2020, ktorou sa stanovuje obsah 

príloh k žiadosti o habilitačné konanie a štruktúra 

habilitačného spisu na UJS 

 

10. 03. 2020 

1478/72/2020/RK/KR Smernica č. 4/2020, ktorou sa stanovuje obsah 

príloh k žiadosti o konanie na vymenúvanie 

profesorov a štruktúra inauguračného spisu na 

UJS 

 

 

10. 03. 2020 

1910/72/2020/RK/KR Smernica č. 5/2020 o výške poplatkov na úhradu 

nákladov za habilitačné konanie a vymenúvacieho 

konanie za profesora na UJS 

 

21. 04. 2020 

3212/72/2020/RK/KR Smernica č. 6/2020 o postupe pri zadávaní 

zákaziek malého rozzsahu, zákaziek s nízkou 

hodnotou a bežne dostupných podlimitných 

zákaziek  

 

 

01. 06. 2020 

3733/72/2020/RK/KR Smernica č. 7/2020 o používaní služobných 

mobilných telefónov a prostriedkov pre prenos dát 

 

17. 06. 2020 

6453/72/2020/RK/KR Smernica č. 8/2020 o zabezpečovaní ochrany 

majetku a užívaných priestorov UJS, obsluha, 

prehľad a funkčnosť EZS (elektronický 

zabezpečovací systém a EPS (elektronický 

protipožiarny systém) v budovách a priestoroch 

UJS 

 

 

26. 08. 2020 

6465/72/2020/RK/KR Dodatok č. 1 k Smernici č. 2/2018 o používaní 

Admistratívneho systému AiS2 

 

27. 08. 2020 

8542/72/2020/RK/KR Smernica č. 9/2020, ktorou sa vydáva Domový 

a ubytovací poriadok Študentského domova UJS 

 

01. 10. 2020 

9563/72/2020/RK/KR Smernica č. 10/2020 o poskytovaní príspevku na 

rekreáciu  

01. 11. 2020 
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9566/72/2020/RK/KR Dodatok č. 3 k Smernici rektora č. 2/2014 

o cestovných náhradách na UJS 

 

01. 11. 2020 
10843/72/2020/RK/KR Smernica č. 11/2020, ktorou sa vydáva Dodatok č. 

1 k Domovému a ubytovaciemu poriadku 

Študentských domovov UJS 

16. 12. 2020 
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Zoznam udelených akreditácií  habilitačného konania a inauguračného konania  k 

31. 12. 2020

Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2020

Vývoj počtu študentov (stav k 31. 10. daného roka)
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Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2019/2020)

Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých štúdií v danom 
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Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2020 a porovnanie s rokom 2019
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Zoznam študijných programov - odňatie priznaného práva, skončenie platnosti 

priznaného práva alebo zrušenie študijného programu v roku 2020



občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy občania SR z toho ženy cudzinci z toho ženy spolu z toho ženy

FEI UJS 1 407 140 162 70 75 35 89 55 733 300
2 110 54 35 17 145 71

1+2 0 0
3 14 4 2 8 6 1 1 25 11

531 198 199 87 83 41 90 56 903 382
PF UJS 1 348 253 172 139 106 104 114 113 740 609

2 135 89 14 8 32 30 1 1 182 128
1+2 0 0

3 5 2 1 1 1 1 1 8 4

488 344 187 148 139 134 116 115 930 741

RTF UJS 1 10 10 7 7 17 17

2 6 4 1 1 7 5

1+2 8 4 17 8 25 12

3 3 1 1 8 1 12 2

27 18 25 16 1 1 8 1 61 36

1 765 403 341 216 181 139 203 168 1490 926

2 251 147 50 26 32 30 1 1 334 204

1+2 8 4 17 8 0 0 0 0 25 12

3 22 6 3 1 10 7 10 3 45 17

1046 560 411 251 223 176 214 172 1894 1159

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

spolu vysoká škola 

spolu podľa 

stupňov

spolu FEI

spolu PF

spolu RTF

Vysoká škola
Stupeň                        

štúdia

Spolu

Tabuľka č. 1: Počet študentov vysokej školy k 31. 10. 2020
Denná forma Externá forma



Stupeň 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 1106 1096 1055 1005 979 914

2 301 330 319 298 338 406

1+2 25 29 32 26 31 32

3 25 19 29 28 24 19

Spolu 1457 1474 1435 1357 1372 1371

Stupeň 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 384 291 304 283 251 227

2 33 51 44 73 99 121

1+2

3 20 15 12 17 18 12

Spolu 437 357 360 373 368 360

Rok 2020 2019 2018 2017 2016 2015

1 1490 1387 1359 1288 1230 1141

2 334 381 363 371 437 527

1+2 25 29 32 26 31 32

3 45 34 41 45 42 31

Spolu 1894 1831 1795 1730 1740 1731

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Tabuľka č. 1a: Vývoj počtu študentov (stav k 31.10. daného roka)
Denná forma

Externá forma

V dennej aj v externej forme spolu



obča

nia 

SR

z 

toho 

ženy

cudz

inci

z 

toho 

ženy

obča

nia 

SR

z 

toho 

ženy

cudz

inci

z 

toho 

ženy spolu

z 

toho 

ženy

FEI UJS 1 60 29 35 19 2 1 1 1 98 50

2 58 32 7 3 65 35

1+2 0 0

3 4 3 2 6 3

122 64 42 22 4 1 1 1 169 88

PF UJS 1 78 62 32 28 5 5 2 2 117 97

2 75 52 5 2 33 29 1 1 114 84

1+2 0 0

3 2 2 2 2

155 116 37 30 38 34 3 3 233 183

RTF UJS 1 4 3 4 3

2 3 2 1 1 4 3

1+2 3 1 4 1 7 2

3 1 1 0

10 6 6 2 0 0 0 0 16 8

Spolu podľa stupňov 1 142 94 67 47 7 6 3 3 219 150

2 136 86 13 6 33 29 1 1 183 122

1+2 3 1 4 1 0 0 0 0 7 2

3 6 5 1 0 2 0 0 0 9 5

287 186 85 54 42 35 4 4 418 279

1+2 - študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona

Spolu vysoká škola 

Spolu FEI

Spolu PF

Spolu RTF

Tabuľka č. 2: Počet študentov, ktorí riadne skončili štúdium v 

akademickom roku 2019/2020
Denná forma Externá forma Spolu

Vysoká škola
Stupeň 

štúdia



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Ekonómia a manažment 340 262 245 166 151 0,8 0,7 0,9 0,4

Informatika 140 113 108 95 86 0,8 0,9 0,9 0,6

Učiteľstvo a pedagogické vedy 460 307 297 246 222 0,7 0,8 0,9 0,5

Teológia 55 16 15 13 12 0,3 0,9 0,9 0,2

Spolu 995 698 665 520 471 0,7 0,8 0,9 0,5

Denná forma

Tabuľka č. 3a: Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom 

stupni v roku 2020



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Ekonómia a manažment 100 64 60 57 55 0,6 1,0 1,0 0,6

Učiteľstvo a pedagogické vedy 120 99 96 85 74 0,8 0,9 0,9 0,6

Spolu 220 163 156 142 129 0,7 0,9 0,9 0,6

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali stredoškolské vzdelanie v zahraničí

Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Ekonómia a manažment 138 122 92 89 42,3 40,0 41,3 43,2

Informatika 27 23 20 20 23,9 21,3 21,1 23,3

Učiteľstvo a pedagogické vedy 170 162 124 118 41,9 41,2 37,5 39,9

Teológia 7 7 5 5 43,8 46,7 38,5 41,7

Spolu 342 314 241 232 39,7 38,2 36,4 38,7

Externá forma



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Ekonómia a manažment 100 64 64 59 58 0,6 0,9 1,0 0,6

Informatika 40 30 30 27 27 0,8 0,9 1,0 0,7

Učiteľstvo a pedagogické 

vedy 200 81 81 71 67 0,4 0,9 0,9 0,3

Teológia 20 3 3 3 3 0,2 1,0 1,0 0,2

Spolu 360 178 178 160 155 0,5 0,9 1,0 0,4

Tabuľla č. 3b: Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2020
Denná forma



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Ekonómia a manažment 50 4 4 0 0 0,1 0,0 0,0 0,0

Učiteľstvo a pedagogické 

vedy 60 15 15 15 14 0,3 1,0 0,9 0,2

Spolu 110 19 19 15 14 0,2 0,8 0,9 0,1

Externá forma



Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Ekonómia a manažment 62 62 57 56 91,2 91,2 96,6 96,6

Informatika 28 28 25 25 93,3 93,3 92,6 92,6

Učiteľstvo a pedagogické 

vedy 84 84 84 81 87,5 87,5 97,7 100,0

Teológia 3 3 3 3 100,0 100,0 100,0 100,0

Spolu 177 177 169 165 89,8 89,8 96,6 97,6

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí

Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Ekonómia a manažment 3 3 2 2 4,4 4,4 3,4 3,4

Učiteľstvo a pedagogické 

vedy 2 2 1 1 1,2 1,2 0,7 0,6

Spolu 5 5 3 3 2,5 2,5 1,7 1,8



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Ekonómia a manažment 3 8 7 5 5 2,7 0,7 1,0 1,7

Matematika 6 7 7 6 6 1,2 0,9 1,0 1,0

Učiteľstvo a pedagogické 

vedy
2 1 1 1 1

0,5 1,0 1,0 0,5

Filológia 2 5 5 2 2 2,5 0,4 1,0 1,0

Teológia 1 2 2 1 1 2,0 0,5 1,0 1,0

Spolu 14 23 22 15 15 1,6 0,7 1,0 1,1

Denná forma

Tabuľka č. 3c: Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2020



Študijný odbor
Plánovaný 

počet

Počet 

prihlášok
Účasť Prijatie Zápis

Prihlášky/ 

plán

Prijatie/                

účasť

Zápis/            

prijatie

Zápis/                  

plán           

Ekonómia a manažment 4 5 5 4 4 1,3 0,8 1,0 1,0

Učiteľstvo a pedagogické 

vedy
2 1 1 1 1

0,5 1,0 1,0 0,5

Teológia 5 3 3 3 3 0,6 1,0 1,0 0,6

Spolu 11 9 9 8 8 0,8 0,9 1,0 0,7

Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Ekonómia a manažment 5 5 5 5 38,5 41,7 55,6 55,6

Matematika 5 5 4 4 71,4 71,4 66,7 66,7

Učiteľstvo a pedagogické 

vedy 1 1 1 1 50,0 50,0 50,0 50,0

Filológia 1 1 1 1 20,0 20,0 50,0 50,0

Teológia 1 1 1 1 20,0 20,0 25,0 25,0

Spolu 13 13 12 12 40,6 41,9 52,2 52,2

Externá forma

Z toho počet absolventov svojej vysokej školy



Študijný odbor

Počet 

prihlášok Účasť Prijatie Zápis

% z 

celkového 

počtu 

prihlášok

% z 

celkového 

počtu účasti

% z 

celkového 

počtu 

prijatia

% z 

celkového 

počtu 

zápisov

Ekonómia a manažment 3 3 1 1 23,1 25,0 11,1 11,1

Učiteľstvo a pedagogické 

vedy 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Filológia 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Teológia 3 3 2 2 0,0 0,0 0,0 0,0

Spolu 6 6 3 3 18,8 19,4 13,0 13,0

Z toho počet uchádzačov, ktorí získali vzdelanie nižšieho stupňa v zahraničí



z toho počet študentov,

stupeň

ktorým 

vznikla v ak. 

roku 

2019/2020 

povinnosť 

uhradiť školné

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

v externej 

forme

ktorým 

vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné 

za prekročenie 

štandardnej 

dĺžky štúdia

ktorým vznikla 

povinnosť 

uhradiť školné za 

štúdium v 

študijnom 

programe 

uskutočňovanom 

výlučne v inom 

ako štátnom 

cudzincov, 

ktorí 

uhrádzajú 

školné

ktorým bolo 

školné znížené

ktorým bolo 

školné 

odpustené

Denná forma 1 122 0 122 0 23 11 4 11 8

2 15 0 15 0 0 0 2 1 1

1+2 4 0 4 0 4 1 0 1 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Spolu denná forma 141 0 141 0 27 12 6 13 9

Externá forma 1 292 292 0 0 146 15 0 18 0

2 51 51 0 0 1 8 2 10 1

1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 15 15 0 0 8 4 0 4 0

Spolu externá forma 358 358 0 0 155 27 2 32 1

obe formy spolu 1 414 292 122 0 169 26 4 29 8

2 66 51 15 0 1 8 4 11 2

1+2 4 0 4 0 4 1 0 1 0

3 15 15 0 0 8 4 0 4 0

Spolu 499 358 141 0 182 39 8 45 10

Počet študentov

Forma štúdia

Tabuľka č. 4: Počet študentov uhrádzajúcich školné (ak. rok 2019/2020)
Počty študentov

Počet 

žiadostí o 

zníženie 

školného

Počet 

žiadostí o 

odpusteni

e 

školného



Študijný odbor

Stupeň 

dosiahnutéh

o vzdelania

Forma štúdia
2019 / 

2020

2018 / 

2019

2017 / 

2018

2016 / 

2017

ekonómia a manažment 1 denná 0,66 0,63 58,65 42,28

ekonómia a manažment 1 externá 0,00 0,00 6,00 59,62

informatika 1 denná 1,90 2,27 23,29 53,97

filológia 1 denná 0,00 0,00 57,14 66,67

učiteľstvo a pedagogické vedy1 denná 1,68 2,37 45,37 45,00

učiteľstvo a pedagogické vedy1 externá 1,54 3,39 7,58 68,42

teológia 1 denná 6,67 0,00 50,00 69,57

teológia 1+2 denná 8,33 0,00 22,22 38,71

ekonómia a manažment 2 denná 0,00 86,49 84,62 93,48

ekonómia a manažment 2 externá 0,00 0,00 0,00 79,17

učiteľstvo a pedagogické vedy2 denná 0,00 80,81 81,82 85,54

učiteľstvo a pedagogické vedy2 externá 7,69 61,11 92,00 85,29

teológia 2 denná 20,00 75,00 100,00 100,00

ekonómia a manažment 3 denná 0,00 0,00 100,00 100,00

ekonómia a manažment 3 externá 0,00 0,00 0,00 25,00

filológia 3 denná 0,00 0,00 100,00 100,00

teológia 3 denná 0,00 0,00 50,00 88,89

teológia 3 externá 0,00 0,00 0,00 50,00

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých 

štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2020



2015 / 

2016

2014 / 

2015

52,41 56,25

54,90 47,62

48,61 41,18

50,00 0,00

41,67 70,00

67,80 71,43

40,00 71,42

10,00 0,00

87,50 0,00

92,59 84,85

83,33 78,00

76,00 84,78

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

100,00 66,67

75,00 100,00

0,00 66,67

Akademický rok začatia štúdia

Tabuľka č. 5: Podiel riadne skončených štúdií na celkovom počte začatých 

štúdií v danom akademickom roku k 31.12.2020



V roku 2019/2020

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

PF 46 22 220,3 0 20,6 5 2 23,31 0 0

FEI 124 66 294,44 0 78,67 17 14 0 0 36,03

RTF 9 5 139,12 0 0 3 2 5,1 0 8

Spolu 179 93 653,86 0 99,27 25 18 28,41 0 44,03

V roku 2018/2019

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

PF 38 16 120,83 32,14 8 5 20,87 4,67

FEI 82 40 208,003 90,033 19 16 8,77 29

RTF 6 1 24,53 2 2 0 10

Spolu 126 57 353,363 0 124,173 29 21 39,64 0 33,67

Rozdiel 53 36 300,497 0 -24,903 -4 -3 -11,23 0 10,36

Rozdiel v % 42,1 63,2 85,0 0,0 -20,1 -13,8 -14,3 -28,3 0,0 30,8

Fyzický počet 

prijatých 

študentov

Tabuľka č. 6: Prehľad akademických mobilít - študenti v akademickom roku 2019/2020 a porovnanie s 

akademickým rokom 2018/2019

Fakulta
z toho 

ženy

Počet osobomesiacov vyslaných 

z toho ženy

Počet osobomesiacov, prijatých študentovFyzický počet 

vyslaných 

študentov

Počet osobomesiacov, prijatých študentov

Fakulta z toho ženy
z toho 

ženy

Počet osobomesiacov vyslaných Fyzický počet 

vyslaných 

študentov

Fyzický počet 

prijatých 

študentov



P.č.

Meno a priezvisko
Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania

Dátum 

začiatku 

konania

Dátum 

predloženia 

ministrovi

Zamestnanec 

vysokej školy 

(áno/nie)

Inauguračné konanie

V tom počet 

žiadostí 

mimo 

vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2020

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2020

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2020

Počet inak skončených konaní

 - zamietnutie

 - stiahnutie

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet predložených návrhov Priemerný vek uchádzačov

Tabuľka č. 7: Zoznam predložených návrhov na vymenovanie za profesora v roku 2020



P.č.
Meno a priezvisko

Odbor habilitačného konania 

a inauguračného konania

Dátum začiatku 

konania

Dátum udelenia 

titulu

Zamestnanec vysokej 

školy (áno/nie)

Habilitačné konanie

V tom počet 

žiadostí mimo 

vysokej školy

Počet neskončených konaní: stav k 1.1.2020

Počet neskončených konaní: stav k 31.12.2020

Počet riadne skončených konaní k 31.12.2020

Počet inak skončených konaní

 - zamietnutie

 - stiahnutie

 - iné (smrť, odňatie práva a pod.)

Celkový počet vymenovaných docentov Priemerný vek

Tabuľka č. 8: Zoznam vymenovaných docentov za rok 2020



Funkcia

Počet 

výberových 

konaní

Priemerný 

počet 

uchádzačov 

na obsadenie 

pozície

Priemerný 

počet 

uchádzačov, 

ktorí v čase 

výberového 

konania 

neboli v 

pracovnom 

pomere s 

vysokou 

školou

Priemerná 

dĺžka 

uzatvorenia 

pracovnej 

zmluvy na 

dobu určitú

Počet zmlúv 

uzatvorených 

na dobu 

neurčitú

Počet konaní 

bez 

uzatvorenia 

zmluvy

Počet konaní, 

do ktorých sa 

neprihlásil 

žiaden 

uchádzač

Počet konaní, kde 

bol prihlásený vš 

učiteľ, ktorý 

opätovne obsadil to 

isté miesto

Profesora 9 0,67 0,5 4 1 2 2

Docenta 12 0,92 0,3 4,82 0 6

Ostatné 30 1,03 0,59 4,05 6 6 11

Spolu 51 0,9 0,5 4,2 0 7 8 19

Zamestnanec
Fyzický 

počet

Prepočítaný 

počet

VŠ učiteľ nad 70 rokov

Ostatní 21 10,58
Spolu 21 10,58

Funkčné miesto Počet

Docent

Profesor 2

Spolu 2

Počet miest obsadených bez výberového konania

Tabuľka č. 9: Výberové konania na miesta vysokoškolských učiteľov uskutočnené v roku 2020

Počet obsadených funkčných miest docenta a 

profesora osobami bez príslušného vedecko-

pedagogického titulu alebo bez umelecko-

pedagogického titulu podľa § 77 ods. 2 zákona



Evidenčný prepočítaný počet vysokoškolských učiteľov k 31. 10. 2020

Fakulta Spolu

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti, 

bez DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc.

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti

z toho 

ženy

Profesori, 

docenti s 

DrSc.

Docenti, 

bez DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

DrSc.

Ostatní 

učitelia s 

PhD, 

CSc.

Ostatní 

učitelia bez 

vedeckej 

hodnosti

PF 61,3 8,5 18 0 28,3 6,5 28,7 3 6 0 15,5 4,2

FEI 46,85 9 11,1 0 21,7 5,05 14,2 2 1,6 0 7,05 3,55

RTF 11,35 2,5 1,5 0 7,35 0 2,4 0 0 0 2,4 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Spolu 119,5 20 30,6 0 57,35 11,55 45,3 5 7,6 0 24,95 7,75

Podiel v % 100 16,7 25,6 0,0 48,0 9,7 37,9 11,0 16,8 0,0 55,1 17,1

Spolu v roku 

2019 116,55 20,0 30,5 0,0 55,9 10,2 39,7 3,0 9,0 0,0 22,4 5,3

Podiel v % 

2019 100 17,2 26,2 0 48 8,7 34,1 7,6 22,7 0 56,4 13,4

Rozdiel 2020 - 

2019 2,95 0 0,1 0 1,45 1,4 5,6 2 -1,4 0 2,55 2,45

Rozdiel v % 

2020 - 2019 0,0 -0,5 -0,6 0,0 0,0 1,0 3,8 3,4 -5,9 0,0 -1,3 3,7

Pozn.: Percentuálny podiel  v jednotlivých kategóriách žien je z celkového počtu žien

Tabuľka č. 10: Kvalifikačná štruktúra vysokoškolských učiteľov



V roku 2019/2020

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

PF 8 5 40 0 0 19 11 97 0 0

FEI 13 4 59 0 0 21 12 101 0 26

RTF 1 0 5 0 10 6 3 23 0 0

rektorát 3 2 15 0 0 23 20 93 0 0

Spolu 25 11 119 0 10 69 46 314 0 26

V roku 2018/2019

programy ES NŠP
iné (CEEPUS, 

NIL, ..)
programy ES NŠP

iné (CEEPUS, 

NIL, ..)

PF 19 10 90 0 27 28 16 124 120 5

FEI 51 20 192 0 66 19 13 67 0 45

RTF 3 1 15 0 0 19 9 89 0 0

rektorát 19 16 95 0 0 45 39 193 0 0

Spolu 92 47 392 0 93 111 77 473 120 50

rozdiel -67 -36 -273 0 -83 -42 -31 -159 -120 -24

rozdiel v % -72,8 -76,6 -69,6 0,0 -89,2 -37,8 -40,3 -33,6 -100,0 -48,0

Tabuľka č. 11: Prehľad akademických mobilít - zamestnanci v akademickom roku 2019/2020 a porovnanie s akademickým rokom 

2018/2019

Fakulta

Fyzický 

počet 

vyslaných 

Počet osobodní vyslaných zamestnancov Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancovFyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov

Počet osobodní, prijatých zamestnancov

Fakulta z toho ženy

Počet osobodní vyslaných zamestnancov

z toho ženy

Fyzický počet 

vyslaných 

zamestnancov

Fyzický počet 

prijatých 

zamestnancov



Záverečná 

práca

Počet 

predložených 

záverečných 

prác

z toho 

počet prác 

predložený

ch ženami

Počet 

obhájených 

prác

z toho 

počet 

prác 

predlože

ných 

ženami

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác

z toho ženy

Fyzický 

počet 

vedúcich 

záverečnýc

h prác bez 

PhD.

z toho 

ženy

Fyzický počet 

vedúcich 

záverečných 

prác (odborníci 

z praxe)

z toho ženy

Bakalárska 237 160 231 159 84 36 16 6 3 2

Diplomová 194 126 192 126 65 30 0 0 0 0

Dizertačná 9 5 9 5 7 1 0 0 0 0

Rigorózna 17 14 16 13 14 7 0 0 0 0

Spolu 457 305 448 303 170 74 16 6 3 2

Tabuľka č. 12: Informácie o záverečných prácach a rigoróznych prácach predložených na obhajobu v 

roku 2020



V roku 2020

Kategória

fakulta

AAA, 

AAB,

 ABA, ABB

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, 

EAI, CAA, 

CAB, EAJ

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD

ADM, 

ADN, 

AEM, AEN

BDM, 

BDN, CBA, 

CBB

Ostatné Spolu

PF 9 11 12 29 3 0 20 1 177 262

FEI 3 4 13 18 0 0 32 0 152 222

RTF 0 0 4 0 0 0 5 0 36 45

Spolu 12 15 29 47 3 0 57 1 365 529

V roku 2019

Kategória

fakulta

AAA, 

AAB,

 ABA, ABB

ACA, ACB, 

BAA, BAB, 

BCB, BCI, 

EAI, CAA, 

CAB, EAJ

FAI ADC, BDC ADD, BDD CDC, CDD

ADM, 

ADN, 

AEM, AEN

BDM, 

BDN, CBA, 

CBB

Ostatné Spolu

PF 2 6 8 19 2 0 14 1 212 264

FEI 0 2 5 6 0 0 25 0 114 152

RTF 1 1 22 0 0 0 1 0 43 68

Spolu 3 9 35 25 2 0 369 484

Rozdiel 9 6 -6 22 1 0 -4 45

Rozdiel v % 300,0 66,7 -17,1 88,0 50,0 0,0 -1,1 9,3

Tabuľka č. 13: Publikačná činnosť vysokej školy za rok 2020 a porovnanie s rokom 2019



V roku 2020

Kategória fakulta Z** Y** X**

PF 0 0 0

FEI 0 0 0

RTF 0 0 0

Spolu 0 0 0

V roku 2019

Kategória fakulta Z** Y** X**

PF 0 0 0

FEI 0 0 0

RTF 0 0 0

Spolu 0 0 0

Rozdiel 0 0 0

Rozdiel v % 0,0 0,0 0,0

Tabuľka č. 14: Umelecká činnosť vysokej školy za rok 2020 

a porovnanie s rokom 2019



1. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky
Skratka 

titulu

PF učiteľstvo a pedagogické vedy predškolská a elementárna pedagogika DE MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy pedagogika a vychovávateľstvo D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo biológie (v kombinácii) D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo histórie (v kombinácii) D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo chémie (v kombinácii) D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo informatiky (v kombinácii) D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo matematiky (v kombinácii) D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) D MS* Bc.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)D MS* Bc.

PF filológia maďarský jazyk a literatúra D MS* Bc.

FEI ekonómia a manažment podnikové hospodárstvo a manažment DE MS* Bc.

FEI ekonómia a manažment obchod a marketing D M Bc.

FEI ekonómia a manažment rozvoj vidieka D M Bc.

FEI informatika aplikovaná informatika D MS* Bc.

Tabuľka č. 15: Zoznam akreditovaných študijných programov k 31. 12. 2020 



RTF teológia misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť D MS* Bc.

2. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky
Skratka 

titulu

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo pre primárne vzdelávanie DE MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) D MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo biológie (v kombinácii) D MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo histórie (v kombinácii) D MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo chémie (v kombinácii) D MS* Mgr. 

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo informatiky (v kombinácii) D MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo katechetiky (v kombinácii) D MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)D MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo matematiky (v kombinácii) D MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) D MS* Mgr.

PF učiteľstvo a pedagogické vedy učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)D MS* Mgr.

FEI ekonómia a manažment ekonomika a manažment podniku D MS* Mgr.

FEI informatika aplikovaná informatika D MS* Mgr.

RTF teológia misiológia, diakonia a sociálna starostlivosť D MS* Mgr.

Spojený 1. a 2. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky
Skratka 

titulu

RTF teológia reformovaná teológia DE MS* Mgr.

3. stupeň

Fakulta Študijný odbor Študijný program Forma Jazyky
Skratka 

titulu

PF filológia maďarský jazyk a literatúra DE MS* PhD.



PF učiteľstvo a pedagogické vedy didaktika dejepisu DE MS* PhD.

FEI ekonómia a manažment ekonomika a manažment podniku DE MS* PhD.

FEI matematika, informatika teória vyučovania matematiky a informatiky D MS* PhD.

RTF teológia teológia DE MS* PhD.



Fakulta Stupeň Študijný odbor
Študijný 

program
Forma Jazyky Skratka titulu

Dátum odňatia 

práva, 

skončenia 

platnosti práva 

alebo zrušenia 

študijného 

programu

Tabuľka č. 16: Zoznam študijných programov - odňatie priznaného práva, skončenie 

platnosti priznaného práva alebo zrušenie študijného programu v roku 2020



Fakulta Odbor habilitačného konania a inauguračného konania 

RTF teológia

Tabuľka č. 17: Zoznam udelených akreditácií  habilitačného konania 

a inauguračného konania k 31.12.2020



Fakulta

Odbor habilitačného konania a 

inauguračného konania Dátum odňatia 

Tabuľka č. 18: Zoznam odňatých akreditácií habilitačného konania a 

inauguračného konania v roku 2020



P. č.
Fakult

a

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ)

Grant 

(G) / 

objedn

ávka 

(O)

Domáce 

(D) / 

zahrani

čné (Z)

Číslo/

identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 

a tituly zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 

Obdobie 

riešenia 

projektu (od - 

do)

Objem 

dotácie/finančnýc

h prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. 

do 31.12.

v eur

v kategórii BV

Objem dotácie / 

finančných 

prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. 

do 31.12.

v eur

v kategórii KV

Poznámky

a 

doplňujúce 

informácie

1 PF KEGA G D 006UJS-4/2019

PaedDr. Andrea Puskás, 

PhD.

Rozvoj kreativity a kreatívna výučba anglického 

jazyka na základných a stredných školách 2019-2021 8057 0

2 PF KEGA G D

004UPJŠ-

4/2020

Mgr. Katarína Szarka, 

PhD.

Tvorba, implementácia a overovanie efektívnosti 

digitálnej knižnice s nástrojmi formatívneho 

hodnotenia pre prírodovedné predmety, 

matematiku a informatiku na základnej škole 2020-2022 3915 0

3 PF KEGA G D 018PU-4/2018

Dr. habil. PaedDr. 

Melinda Nagy, PhD.

Inovácia metód a foriem výučby predmetu 

biochémia 2018-2020 5537 0

4 FEI KEGA G D 005UJS-4/2019

Dr. habil. Ing. Renáta 

Machová, PhD.

Zefektívnenie manažérskych zručností generácie 

Z a Y gamifikáciou v kontexte spojenia vedy a 

praxe 2019-2020 6394 0

5 FEI KEGA G D 012TTU-4/2018

PaedDr. Krisztina 

Czakóová, PhD.

Interaktívne animačno-simulačné modely vo 

vzdelávaní 2018-2020 3099 0

6 RTF KEGA G D 003UJS-4/2018

Lévai Attila, Mgr., 

PhD. Sprievodca ugaritským jazykom a literatúrou 2018-2020 2238 0

7 PF VEGA G D 1/0083/20

Simon Attila, Dr. habil. 

PhD.

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku v 

rokoch socializmu (1948-1989) 2020-2023 3286 0

8 PF VEGA G D 1/0163/19

Vajda Barnabás, Dr. 

habil., PhD.

Rôzne podoby slobody v totálnom štáte – 

politický život, náboženstvo, turizmus a média v 

(Česko)Slovensku, Maďarsku a Východnej 

Európe 1938 – 1968 2019-2021 750 0

9 PF VEGA G D 1/0663/19

Tóth Péter, prof. Dr., 

PhD.

Analýza prírodovedného a matematického 

vzdelávania na stredných školách a inovácia 

obsahu odborových didaktík 2019-2021 11851 0

10 PF VEGA G D 1/0117/19

Németh András, prof. 

Dr., DrSc.

Postavenie, identita, vzdelávanie menšín – 

spoločenské sebarealizačné stratégie maďarskej 

menšiny na Slovensku 2019-2021 5546 0

Tabuľka č. 19: Finančné prostriedky na výskumné projekty získané v roku 2020



11 PF VEGA G D 1/0507/17

doc. RNDr. Róbert 

Gyepes, PhD.

Zlúčeniny vanádu v katalýze a materiálovej 

chémii: interakcia experimentu a teórie 2017-2020 2000 0

12 FEI VEGA G D 1/0568/20

Ormos Mihály, prof. 

Dr. habil., PhD.

Rovnovážne modelovanie kapitálových trhov V4 

krajín 2020-2022 3030

13 PF

Výskumná 

agentúra G Z 313011T583

Dr. habil. PaedDr. 

György Juhász, PhD.

Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti 

nanochemických a supramolekulárnych 

systémov 2016-2019 108951,67 0

14 PF

Univerzita Mateja 

Bela G D

APVV-18-

0115

Tóth Sándor János, 

PhD.

Zmluva o spolupráci v rámci projektu APVV 

"Jazyk v meste - dokumentovanie multimodálnej 

semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z 

komparatívnej perspektívy" 2019-2023 4232 0

15 PF

Ministerstvo 

spravodlivosti SR G D D073/2020/13

Dr. habil. PaedDr. 

Melinda Nagy, PhD.
Majorita a minorita a ich súžitie IV. 

2020 25000 0

16 FEI Óbudai Egyetem G Z

ED_18-1-2018-

0014

prof. RNDr. Tibor 

Kmeť

Výskumná spolupráca v rámci projektu 

"Ortofotó és 3D terepmodell készítése drónfotók 

alapján fotogrammetriai eljárással" 2020 14976,95 0

17 PF H2020-EU G Z 101004653

Dr. habil. PaedDr. 

Melinda Nagy, PhD.

School-community partnership for reversing 

inequality and exclusion: Transformative 

practises of segregated schools 2020-2024 228435,42 0

18 FEI

Fond na podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín G D

20-230-00356
Ing.Mgr. Horbulák 

Zsolt, PhD.

Dél-Szlovákia gazdasága a normalizációs 

időszakban (1969-1989) (Hospodárstvo južného 

Slovenska v období normalizácie (1969-1989))
2020 2850 0

19 PF

Fond na podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín G D 20-230-00352

Doc. Dr. Halász Ivan, 

PhD.

Léva és környéke az irodalomban (Levice a 

okolie v literatúre)
2020 2800 0

20 PF

Fond na podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín G D 20-130-00186

Dr. habil. Keserű 

József, PhD.

Literatúra a veda

2020 1805 0

21 PF

Fond na podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín G D 20-130-00181

Simon Attila, Dr. habil. 

PhD.

Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/20 a jeho 

dôsledky na okolie Komárna

2020 2185 0



P. 

č.

Fakul

ta

Poskytovateľ 

finančých 

prostriedkov 

(grantová 

agentúra, 

objednávateľ)

Grant 

(G)/ob

jedná

vka 

(O)

Dom

áce 

(D)/z

ahra

ničn

é (Z)

Číslo/

identifikácia 

projektu

Priezvisko, meno 

a tituly 

zodpovedného 

riešiteľa projektu 

Názov projektu 

Obdobie 

riešenia 

projektu 

(od - do)

Objem 

dotácie/finančnýc

h prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. 

do 31.12.

v eur

v kategórii BV

Objem 

dotácie/finančnýc

h prostriedkov 

prijatých VŠ 

na jej účet 

v období od 1.1. 

do 31.12.

v eur

v kategórii KV

Poznámky

a doplňujúce 

informácie

1 UJS

Fond Gábora 

Bethlena G Z

BGA/617/5/

2020

Juhász György, 

Dr. habil., 

PaedDr., PhD.

Podpora pre účely prevádzkových 

nákladov UJS 
2020 176480,97 0

2 UJS

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium G Z

FEIF/1044-

4/2020-

ITM_SZER

Ištvánik Norbert, 

Mgr.

Podpora prevádzkových nákladov 

študentskej organizácie - HÖK 

UJS a na marketing 2020 27957,95 0

3 FEI

Nadácia 

PADME G Z

107/2020.(1

0.15.)

Csiba Peter, 

RNDr., PhD.

Program excelentného štipendia 

pre študentov EF UJS  2020-2021 41873,71 0

4 PF

International 

Visegrad Fund G Z 51910730

Dr. habil. PaedDr. 

Melinda Nagy, 

PhD.

Contract on the Lump Sum related 

to the Visegrad Scholarship
2019-2020 1500 0

5 PF

International 

Visegrad Fund G Z 51910746

Dr. habil. PaedDr. 

Melinda Nagy, 

PhD.

Contract on the Lump Sum related 

to the Visegrad Scholarship
2019-2020 1500 0

6 PF

Národná 

agentúra 

programu 

Erasmus+ G Z

2020-1-

SK01-

KA201-

078250

Dr. habil. PaedDr. 

Horvath Kinga, 

PhD.

Mentor Training

2020-2023 13574 0

7 UJS

Agentúra 

SAAIC G Z

2020-1-

SK01-

KA103-

Juhász György, 

Dr. habil., 

PaedDr., PhD.

Mobility študentov a 

zamestnancov vysokých škôl 

medzi krajinami programu 2020-2022 241913 0

8 UJS

Agentúra 

SAAIC G Z

2020-1-

SK01-

KA103-

Juhász György, 

Dr. habil., 

PaedDr., PhD.

Mobility študentov a 

zamestnancov vysokých škôl 

medzi krajinami programu 2020-2022 7440 0

9 UJS

Agentúra 

SAAIC G Z

2019-1-

SK01-

KA103-

Juhász György, 

Dr. habil., 

PaedDr., PhD.

Mobility študentov a 

zamestnancov vysokých škôl 

medzi krajinami programu 2019-2022 133640 0

Tabuľka č. 20: Finančné prostriedky na ostatné (nevýskumné) projekty získané v roku 2020



10

UJS Agentúra SAIA G Z

CIII-

Freemover-

1920-136203

Mgr. Adriana 

Kinczer

Teacher Mobility CIII-Freemover-

1920-136203

2019-2020 470 0

11 FEI Agentúra SAIA G Z

CIII-HU-

0019-10-

Gubo Štefan, 

RNDr., PhD.
International Cooperation in 

Computer Science 2019-2020 750 0

12 FEI Agentúra SAIA G Z

CIII-PL-

0701-03-

Takáč Ondrej, 

Ing., PhD.
Engineering as Communication 

Language in Europe 2019-2020 470 0

13 UJS

Fond na 

podporu 

umenia G D

20-514-

04064

PaedDr. Andrea 

Valach

Budovanie, skvalitnenie 

knižničného fondu Univerzitnej 

knižnice UJS 2000-2021 3500 0

14 UJS

Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín G D

20-214-

00298

PaedDr. Andrea 

Valach

Budovanie, skvalitnenie 

knižničného fondu Univerzitnej 

knižnice UJS
2020 2000 0

16 PF

Fond na 

podporu 

kultúry 

národnostných 

menšín G D

20-220-

00271

Vajda Barnabás, 

Dr. habil., Mgr., 

PhD.

Eruditio-Educatio 2020

2020 5000 0



Kategória výkonu Autor Názov projektu/umeleckého výkonu Miesto realizácie Termín realizácie

Tabuľka č. 21: Prehľad umeleckej činnosti vysokej školy za rok 2020
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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  2020,  schváleným  Akademickým  senátom UJS a Správnou radou v mesiaci máj 2019. 

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 
2020 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 2020 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 2020 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 2020. 
 
 

 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 2020 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 
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počas predpokladanej doby používania, ktorá zodpovedala  spotrebe budúcich ekonomických 
úžitkov z vlastníctva majetku. 

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. 2020 
celkovú hodnotu aktív vo výške netto 12.452.622,66  EUR, kým v roku 2019 bola hodnota aktív  
netto 12.902.115,95 EUR, čo je v porovnaní s rokom 2019 zníženie o 449.493,29  EUR. Jedná sa 
o zostatkovú hodnotu aktív a pasív, na strane aktív zníženú o sumu  odpisov majetku v zmysle 
zákona o dani z príjmov. Zvýšenie stavu dlhodobého nehmotného majetku je z dôvodu 
obstarania softvéru, vyššia je aj suma finančného majetku, stav finančných prostriedkov na 
účtoch univerzity je k 31. 12. 2020 2.379.510,97 EUR, kým k 31. 12. 2019  je to suma 
1 543 376,81 EUR, čo je oproti roku 2019 viac o 836.134,16 EUR najmä z dôvodu zostatku 
nevyčerpanej kapitálovej dotácie na základe dotačnej zmluvy z MŠVVaŠ SR. 

Položky súvahy  stav k 31.12.2020 netto stav k 31.12.2019 netto 

Aktíva - majetok SPOLU: 12 452 622,66 12 902 115,95 

z toho:   
a) dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v ZC 9 447 875,81 10 797 755,79 

z toho: 
  

* dlhodobý nehmotný majetok 24 440,00 1,00 

* dlhodobý hmotný majetok 9 423 435,81 10 797 754,79 

b) obežný majetok 2 989 178,19 2 092 170,30 

z toho: 
  

* dlhodobé pohľadávky 301 942,92 330 064,64 

* krátkodobé pohľadávky 307 724,30 218 728,85 

* finančný majetok 2 379 510,97 1 543 376,81 

c) časové rozlíšenie (náklady a príjmy bud.obd.) 15 568,66 12 189,86 
 

Celková hodnota pasív k 31.12.2020 v netto vyjadrení je 12.452.622,66 EUR, čo je o 449.493,29 
EUR menej ako v predchádzajúcom období. Zdroje krytia majetku sa priamo úmerne znižujú so 
znižovaním hodnoty majetku bezodplatne nadobudnutého, obstaraného zo zdrojov ŠR, EÚ 
a zahraničných grantov  o realizované odpisy tohto majetku. Z tohto dôvodu je najväčšie 
zníženie  na účte výnosy budúcich období, na ktorom sa účtuje zníženie vo výške ročných 
odpisov majetku nadobudnutého z dotácií zo ŠR , z EÚ a z darov, z dôvodu kompenzácie 
nákladov na odpisy tohto majetku. 
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Položky súvahy stav k 31.12.2020 Stav k 31.12.2019 

Pasíva - zdroje krytia majetku SPOLU: 12 452 622,66 12 902 115,95 
z toho: 

 
  

a) vlastné zdroje krytia majetku spolu: 2 634 930,88 2 562 798,25 
z toho: 

 
  

* imanie a peňažné fondy 1 297 189,94 1 223 690,21 

z toho: 
 

  

         *základné imanie 667 004,31 762 790,67 

         *štipendijný fond 199 208,33 125 708,60 

         *fond reprodukcie 430 977,30 335 190,94 

* fondy tvorené zo zisku 1 101 605,22 1 080 127,11 

z toho: 
 

  

           * rezervný fond 1 101 605,22 1 080 127,11 

           * ostatné fondy - - 

* nevysporiadaný VH minulých rokov 235 502,82 228 297,92 

* výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 632,90 30 683,01 

b) cudzie zdroje spolu: 534 896,67 531 108,14 
z toho: 

 
  

          * krátkodobé rezervy 107 128,96 137 757,05 

          * krátkodobé záväzky 427 205,06 391 774,63 

          * dlhodobé záväzky 562,65 1 576,46 

c) časové rozlíšenie (výnosy a výd.bud.obd.) 9 282 795,11 9 808 209,56 
 

Porovnanie majetku UJS k 1.1.2020 a 31.12.2020: 

V roku 2020 sa v rámci aktív zvýšila hodnota majetku z titulu kapitálových investícií 
nasledovne: na Fakultu ekonómie a informatiky bol zaobstaraný matematický softvér, bola 
obstaraná projektová dokumentácia  na riešenie požiarneho únikového východu na budove 
Pedagogickej fakulty, v študentskom domove sa realizovala rekonštrukcia podláh a nakúpil sa 
projektor so stropným držiakom pre potreby Fakulty ekonómie a informatiky. Obstarávacia 
hodnota dlhodobého majetku vzrástla oproti roku 2019 o 56.114,02 EUR. Obstarávacia hodnota 
drobného majetku vzrástla o 120.015,97 EUR z dôvodu nákupu výpočtovej techniky, 
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení, nábytku a softvéru. 

Drobný majetok: 

    
 Označenie 

k 1.1.2020 k 31.12.2020 
zmena 

Obstar.hodnota Obstar.hodnota 

9701 Drobný hmotný majetok 1 899 567,64 2 003 503,61 103 935,97 

9702 Drobný nehmot. majetok 77 673,42 93 753,42 16 080,00 

Spolu  drobný majetok  1 977 241,06 2 097 257,03 120 015,97 
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 Dlhodobý majetok:  

Trieda dlhodobého majetku Označenie 
k 1.1.2020 k 31.12.2020 

zmena  
Obstar.hodnota Obstar.hodnota 

1301 Software 491 750,27 516 710,27 24 960,00 

1401 Oceniteľné práva 1 327,76 1 327,76 0,00 

Spolu dlhodobý nehmotný majetok 493 078,03 518 038,03 24 960,00 

          

4200 Obstar. hmot. maj. 21 980,64 21 563,60 -417,04 

Spolu  nedokončené investície - účet 042: 21 980,64 21 563,60 -417,04 

          

2101, 2102 Budovy, stavby 13 568 814,67 13 597 965,09 29 150,42 

2205 Prís. a  tech. zar. 10 279 500,24 10 281 920,88 2 420,64 

2301 Dopravné prostr. 171 824,48 171 824,48 0,00 

3101 Pozemky 416 114,99 416 114,99 0,00 

3201 
Umel.diela a 

zbierky 
34 318,50 34 318,50 0,00 

Spolu dlhodobý hmotný majetok  24 470 572,88 24 502 143,94 31 571,06 

          

Celková hodnota majetku : 24 985 631,55 25 041 745,57 56 114,02 

 

Dlhodobý majetok UJS k 31.12.2020 v hodnotovom vyjadrení podľa položiek súvahy: 

Názov majetku 
prvotné ocenenie 
stav k 1.1.2020 

prírastky úbytky presuny 
stav k 

31.12.2020 

Software 491 750,27 24 960,00 - - 516 710,27 

Oceniteľné práva 1 327,76 - - - 1 327,76 

Obstar. hmot. maj. 21 980,64 31 154,02 31 571,06 - 21 563,60 

Budovy, stavby 13 568 814,67 29 150,42 - - 13 597 965,09 

Prís. a  tech. zar. 10 279 500,24 2 420,64 - - 10 281 920,88 

Dopravné prostr. 171 824,48 - - - 171 824,48 

Pozemky 416 114,99 - - - 416 114,99 

Umel.diela a zbierky 34 318,50 - - - 34 318,50 

SPOLU: 24 985 631,55 87 685,08 31 571,06 - 25 041 745,57 
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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 31.12.2020 

účet Text Hlavná činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 

Spolu - 
Bežné 

obdobie 

Minulé 
obdobie 

501 Spotreba materiálu 196 886,60 27,73 196 914,33 117 146,40 

502 Spotreba energie 273 672,55 15 699,36 289 371,91 386 031,12 

511 Opravy a udržiavanie 83 496,41 617,85 84 114,26 72 229,05 

512 Cestovné 10 442,13 0 10 442,13 71 691,06 

513 Náklady na reprez. 3 675,92 229,00 3 904,92 8 742,29 

518 Ostatné služby 293 299,73 517,91 293 817,64 308 418,94 

521 Mzdové náklady 3 723 632,65 21 421,83 3 745 054,48 3 466 023,31 

524 Zákonné SP a ZP 1 186 275,31 4 369,32 1 190 644,63 1 093 177,84 

525 Ostatné soc. poistenie 32 381,08 192,35 32 573,43 29 826,96 

527 Zákonné soc. náklady 65 373,96 0 65 373,96 66 171,69 

531 Daň z mot. vozidiel 0 0 0 0 

532 Daň z nehnuteľností 3 484,43 0 3 484,43 3 118,49 

538 Ostatné dane a poplatky 9 822,07 1,1 9 823,17 9 830,48 

542 Ostatné pokuty a penále 0 0 0 0 

543 Odpísanie pohľadávky 0 0 0 0 

544 Úroky 0 0 0 0 

545 Kurzové straty 3 264,40 0 3 264,40 2 384,44 

549 Iné ostatné náklady 468 949,50 264,88 469 214,38 624 302,23 

551 Odpisy 1 405 152,00 842,00 1 405 994,00 1 631 252,00 

552 ZC predaného DNM a DHM 0,00 0 0,00 0,00 

556 Tvorba fondov 336 073,00 0 336 073,00 271 811,00 

562 Poskytnuté prísp. ÚJ  6 088,00 0 6 088,00 2 003,00 

563 Poskytnuté prísp. FO 2 115,00 0 2 115,00 54 057,00 

  NÁKLADY spolu                       8 104 084,74 44 183,33 8 148 268,07 8 218 217,30 
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Celkové náklady univerzity v roku 2020 boli vo výške 8 148 268,07 EUR, z toho náklady hlavnej 
činnosti boli vo výške 8 104 084,74 EUR a náklady podnikateľskej činnosti  44 183,33 EUR, čo 
predstavuje 0,54 % z celkových nákladov univerzity. Nasledovná tabuľka porovnáva náklady 
univerzity v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti  v roku 2016 až 2020. 

N á k l a d y : 

ROK Hlavná činnosť  Podnikateľská činnosť CELKOM 

2020 8 104 084,74 44 183,33 8 148 268,07 
2019 8 151 174,20 67 043,10 8 218 217,30 
2018 8 965 491,94 83 586,07 9 049 078,01 
2017 7 246 572,26 95 706,10 7 342 278,36 
2016 7 438 989,86 89 983,25 7 528 973,11 

 

VÝNOSY z výkazu ziskov a strát k 31.12.2020 

Celkové výnosy univerzity v roku 2020 boli vo výške 8 148 912,85 EUR, z toho  v hlavnej 
činnosti  8 104 816,16 EUR a v podnikateľskej činnosti 44 096,69 EUR.  

účet Text  
Hlavná 
činnosť 

Podnikateľsk
á   činnosť 

Spolu - 
Bežné 

obdobie 

minulé 
obdobie 

602 Tržby z predaja služieb 173 565,07 38 677,37 212 242,44 412 052,68 

644 Úroky 61,05 3,56 64,61 93,6 

645 Kurzové zisky 0 0 0,00 0 

646 Prijaté dary 4 824,00 0 4 824,00 4 824,00 

648 Zákonné poplatky 425 911,00 220,84 426 131,84 387 871,31 

649 Iné ostatné výnosy 848 241,97 5 194,92 853 436,89 1 377 274,50 

656 Výnosy z použitia fondu 15 578,00 0 15 578,00 22 856,15 

658 Výnosy z nájmu majetku 4 986,00 0 4 986,00 8 973,03 

665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 1 552,57 0 1 552,57 3 268,04 

691 Prevádzkové dotácie 6 630 096,50 0 6 630 096,50 6 031 810,51 

  Výnosy  spolu 8 104 816,16 44 096,69 8 148 912,85 8 249 023,82 
 

V porovnaní s rokom 2019 boli celkové výnosy v aktuálnom roku  nižšie len o 100.110,97 EUR, 
z toho   v hlavnej činnosti o 76.659,50  EUR a v podnikateľskej činnosti boli výnosy nižšie 
o 23.451,47  EUR. Percentuálne vyjadrenie pomeru hlavnej a podnikateľskej činnosti k 
celkovým výnosom v roku 2016 až 2020 je znázornené v nasledovnej tabuľke.  

ROK Výnosy celkom HČ   % PČ  % 

2020 8 148 912,85 8 104 816,16 99,46 44 096,69 0,54 

2019 8 249 023,82 8 181 475,66 99,18 67548,16 0,82 

2018 9 066 404,25 8 982 203,94 99,07 84 200,31 0,93 

2017 7 344 210,91 7 247 287,35 98,68 96 923,56 1,32 

2016 7 501 774,16 7 411 606,55 98,8 90 167,61 1,2 
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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 2020 len vo výške 
168.225,- EUR, čo je oproti roku  2019 výrazné zníženie tržieb a to o 176.815,- EUR 
z dôvodu šírenia pandémie COVID 19 a následného zatvorenia Študentských 
domovov v marci 2020.  

- V rámci iných ostatných výnosov sa účtovalo o tvorbe štipendijného fondu 
z vlastných zdrojov vo výške 21.390,- EUR , kým v predchádzajúcom roku bol 
tvorený v sume 19.265,- čo je nepatrné zvýšenie výnosov oproti vlaňajšiemu roku.  
Výnosy z použitia štipendijného fondu boli v roku 2020 vo výške 15 578,- EUR, táto 
suma predstavuje vyplatené motivačné štipendiá z vlastných zdrojov, v sledovanom 
roku v nižšej sume oproti roku 2019 o 5 312,- EUR. 

- Dotácia v oblasti sociálnej podpory študentov bola v roku 2020 v celkovom objeme 
370.978,- EUR, obsahuje aj príjmy za refundáciu výpadku príjmov z dôvodu 
pandémie COVID 19 v sume 100.891,- EUR, ďalej príjmy na činnosť športových 
klubov v sume 6.088,- EUR, dotáciu na kultúrnu umeleckú a športovú činnosť v sume 
8.313,- EUR a na stravovanie študentov 1.222,- 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 139.783,- EUR,  čo je v porovnaní s rokom 2019 menej o 
2.393,- EUR. Úspora nákladov za energie je z dôvodu zmeny dodávateľsko-
odberateľských vzťahov na dodávku tepla, z tohto dôvodu je úspora v nákladoch na 
vykurovanie dlhodobá.      

- Mzdové náklady, zákonné a ostatné soc. poistenie boli v roku 2020 v úhrnnej sume 
458.814,- EUR,   kým v roku 2019 boli tieto náklady vo výške 325.391,- EUR.  
Vyššia suma mzdových nákladov z dotácie zo štátneho rozpočtu predpokladá nižšie  
mzdové výdavky v sociálnej oblasti z vlastných zdrojov univerzity, nakoľko z dôvodu 
pandémie poklesli vlastné príjmy univerzity v tejto oblasti.  

- Náklady na dane, a iné ostatné náklady boli v úhrnnej výške 24.676,- EUR , čo je 
zníženie nákladov oproti roku 2019 o 5 235,- EUR. Mierne zvýšenie evidujeme 
v dani z nehnuteľností, ostatné dane a poplatky sú nižšie o 50,- EUR a iné ostatné 
náklady - štipendiá z vlastných zdrojov boli v roku 2020 vyplatené v nižšej sume ako 
v roku 2019 o5.312,- EUR, ich výška bola 15.578,- EUR.  

- Tvorba štipendijného fondu z vlastných zdrojov v roku 2020 bola realizovaná vo 
výške 21.690,- EUR, čo je o 2.425,- EUR viac ako v roku 2019. 
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- Náklady na poskytnuté príspevky športovým klubom boli v roku 2020 v sume 6.088,- 
EUR, čo bolo v porovnaní s rokom 2019 viac o 4.085,- EUR. Výška príspevku je 
určená dotáciou zo ŠR v rámci príspevkov na univerzitné kluby. 

Celkové výnosy v sociálnej oblasti za rok 2020 boli vo výške 576.171,- EUR, kým v roku 2019 
boli výnosy v sociálnej oblasti vo výške  628.216,- EUR. V sledovanom roku sa znížili výnosy 
o 52.046,- EUR.  

Celkové náklady UJS v sociálnej oblasti v roku 2020 boli 650.751,- EUR, kým 
v predchádzajúcom roku mala univerzita v sociálnej oblasti náklady vo výške 518.745,- EUR 
teda nižšie o 132.005,- EUR.  Podrobný rozpis a porovnanie nákladov a výnosov v rokoch 2020 
a 2019 a výsledok hospodárenia za oblasť sociálnej podpory študentov v sledovaných rokoch je 
uvedený v nasledovnej tabuľke: 

Náklady UJS v oblasti sociálnej podpory študentov, tabuľka č. 23: 

Náklady rok 2019 rok 2020 
rozdiel 2020 - 

2019 
spotreba materiálu 5 186 76 565 71 378 
spotreba energie 102 452 23 272 -79 180 
opravy a údržba 8 595 11 084 2 489 
cestovné 0 5 5 
náklady na reprezentáciu 0 0 0 
ostatné služby 25 942 28 857 2 915 
mzdové náklady 241 819 339 977 98 159 
zákonné soc. a zdrav.poist 79 863 113 084 33 222 
ostatné soc.poistenie 2 975 5 118 2 143 
zákonné soc.náklady 735,41 634,23 -101 
daň z nehnuteľností 3030 3157,8 128 
ostatné dane a poplatky 5 990 5 940 -50 
iné ostatné náklady 20 890 15 578 -5 312 
tvorba fondov 19 265 21 390 2 125 
poskytnuté príspevky 2 003 6 088 4085 
Náklady spolu: 518 745 650 750 132 005 
 

Výnosy UJS v oblasti sociálnej podpory študentov, tabuľka č. 22: 

Výnosy  rok 2019 rok 2020 
rozdiel 2020 - 

2019 
Tržby z predaja služieb 345 039 168 225 -176 815 
Zákonné poplatky 19 265 21 390 2 125,00 
Iné ostatné výnosy 2248,84 0 -2 249 
Výnosy z použitia fondu 20 890 15 578 -5 312,00 
Dotácie 240 773 370 978 130 205 

Výnosy spolu: 628 216 576 171 -52 046 
        
VH v oblasti sociálnej podpory 109 471 -74 580 -184 051 
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2.2.3 VZaS osobitne za UJS bez oblasti sociálnej podpory študentov 

Bez sociálnej podpory študentov vykazovala UJS v roku 2020 náklady v hlavnej činnosti vo 
výške 7.453.333,74 EUR a výnosy vo výške 7 528 645,16 EUR. Hospodársky výsledok pred 
zdanením  v hlavnej činnosti bez sociálnej podpory študentov bol  75.224,78 EUR. 

Text  Hlavná činnosť  
Podnikateľská 

činnosť  
Spolu  

Náklady spolu                      8 104 084,74 44 183,33 8 148 268,07 

Náklady v oblasti sociálnej podpory 
študentov 

650 751,00 0 650 751,00 

Náklady UJS bez sociálnej podpory 
študentov 

7 453 333,74 44 183,33 7 497 517,07 

        

Text  Hlavná činnosť 
Podnikateľská 

činnosť 
Spolu 

Výnosy spolu 8 104 816,16 44 096,69 8 148 912,85 

Výnosy v oblasti sociálnej podpory 
študentov 

576 171,00 0 576 171,00 

Výnosy UJS bez sociálnej podpory 
študentov 

7 528 645,16 44 096,69 7 572 741,85 

Výsledok hospodárenia UJS bez 
sociálnej podpory študentov pred 

zdanením         
75 311,42 -86,64 75 224,78 

 

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 2020 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 2020 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 2020 tvorené. Krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny boli 
ocenené menovitou hodnotou. 
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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 
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 k 31.12.2020 je  
v sume 2.003.503,61 EUR a drobný nehmotný majetok v sume 93.753,42 EUR. 

   

2.4 Rozbor výsledku hospodárenia 

Náklady a výnosy UJS aj v roku 2020 úzko súviseli s jej hlavným poslaním - zabezpečovaním 
vysokoškolského vzdelávania.  

Univerzita J. Selyeho vykázala k 31.12.2020 kladný výsledok hospodárenia v hlavnej činnosti 
a záporný  výsledok hospodárenia v podnikateľskej činnosti. Náklady a výnosy v sledovanom 
roku boli výrazne ovplyvnené šírením pandémie COVID 19.  Výrazne sa znížila aktivita v rámci 
podnikateľskej činnosti UJS. Údaje o výsledku hospodárenia za rok 2020 sú znázornené 
v nasledovnej tabuľke 

Text    HČ  PČ SPOLU 

náklady celkom 8 104 084,74 44 183,33 8 148 268,07 

výnosy celkom 8 104 816,16 44 096,69 8 148 912,85 

VH pred zdanením 731,42 -86,64 644,78 

Daň z príjmov 11,27 0,61 11,88 

VH po zdanení 720,15 -87,25 632,90 
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2.4.1 Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia  

VH po zdanení za rok 2020 je v sume 632,90 EUR. Po schválení výročnej správy o 
hospodárení UJS za rok 2020 Akademickým senátom a Správnou radou a v zmysle Čl. 38/ bod 
2a) Štatútu univerzity, sa navrhuje rozdelenie zisku nasledovne: 

- Zisk vo výške 100% = 632,90 EUR použiť na tvorbu rezervného fondu. 
 

 3. Analýza výnosov a nákladov a príjmov a výdavkov 

Hlavným zdrojom príjmov UJS bola aj v roku 2020 dotácia zo štátneho rozpočtu, poskytnutá 
v zmysle Dotačnej zmluvy na rok 2020 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 2020  (tab. 1)   

Na základe dotačnej zmluvy bola UJS poskytnutá dotácia na bežné a kapitálové výdavky 
nasledovne: 

111     
ROK 2020 

ROZPOČET Plnenie 
príjmov Prog Podpr. Prvok: pôvodný upravený  

 077      

DOTÁCIA na VŠ 
vzdelávanie, vedu, 
soc.podporu  4 940 147,00 5 844 974,00 5 844 974,00 

   077 11    

 Na zabezpečenie VŠ 
vzdelávania a prevádzky  3 667 087,00 3 710 772,00 3 710 772,00 

       z toho:  

       príspevok na vzdelávanie  3 598 911,00 3 640 997,00 3 640 997,00 

       príspevok na formačné praxe  31 704,00 31 704,00 31 704,00 

       príspevok na pedagogické praxe  27 942,00 29 541,00 29 541,00 

       špecifické potreby ...  8 530,00 8 530,00 8 530,00 

   07711     K A P I T Á L O V Á    D O T Á C I A  - 636 000,00 636 000,00 

      
 vybudovanie požiarno únikového 
východu na PF UJS  - 70 000,00 70 000,00 

       rekonštrukcia budovy CIS I. etapa  - 15 000,00 15 000,00 

       rekonštrukčné práce na ŠD Čajka  - 451 000,00 451 000,00 

       rekonštrukcia kotolne v ŠD Čajka  - 100 000,00 100 000,00 

   077 12    

 Na výskumnú, vývojovú 
alebo umeleckú činnosť  745 773,00 802 186,00 802 186,00 

     0771201   Výskum a vývoj  745 773,00 746 483,00 746 483,00 

                   v tom:   

     0771202   Grantová agentúra VEGA  - 26 463,00 26 463,00 

     0771205   Grantová agentúra KEGA  - 29 240,00 29 240,00 

   077 13     Dotácia na rozvoj   - - 
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       bežná  - - - 

   077 15    

 Dotácia na sociálnu podporu 
študentov VŠ  496 287,00 675 876,00 675 876,00 

     0771501   sociálne štipendiá  103 257,00 183 257,00 183 257,00 

     0771502  

 motivačné štipendiá § 
96a,ods1,písm.a)  52 470,00 52 355,00 52 355,00 

     0771502  

 motivačné štipendiá § 
96a,ods1,písm.b)  70 350,00 69 286,00 69 286,00 

     0771503  

 podpora stravovania, 
ubytovania, športu a 
kult.aktivít  270 210,00 370 978,00 370 978,00 

       v tom:   

      

 na ubytovanie a prevádzku 
študentských domovov  254 361,00 355 355,00 355 355,00 

       na stravovanie študentov  1 448,00 1 222,00 1 222,00 

      
 na kultúrnu, umeleckú a športovú 
činnosť  8 313,00 8 313,00 8 313,00 

       na činnosť športových klubov  6 088,00 6 088,00 6 088,00 

   07711     KNM, FPU  31 000,00 20 140,00 20 140,00 

 
3.2 Príjmy z dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ a z prostriedkov  na spolufinancovanie zo 
štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ (tab. 17) 
 
UJS mala v roku 2020 príjmy z projektov spolufinancovaných z EÚ, ktoré sú vykazované 
v tabuľke 17 v celkovej sume 108.951,67 EUR, z toho dotácia z EÚ v sume 97.483,- EUR 
a spolufinancovanie zo ŠR v sume 11.469,- EUR.  
Názov refundovaného projektu: Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti 
nanochemických a supramolekulárnych systémov s kódom projektu v ITMS: 313011T583, 
akronym: NANOSYS. 
Celková výška  nenávratného finančného príspevku projektu NANOSYS bola :  556.367,52 
EUR, z toho oprávnené výdavky po realizácii následných kontrôl zo strany výskumnej agentúry 
boli vo výške 511.568,07 EUR.  Príjem z projektu v roku 2020 bol 108.951,67 EUR. Suma, 
ktorá bude predmetom príjmu rozpočtu univerzity v roku 2021 z projektu NANOSYS je: 
377.037,99 EUR. V rámci dotácií zo štrukturálnych fondov bol úspešne realizovaný ďalší  
projekt s názvom: Podpora výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti 
Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, s kódom projektu v ITMS: 313011T504, akronym: 
UJSDIGITAL. Výška  nenávratného finančného príspevku projektu UJSDIGITAL bola  
924.247,19 EUR, z ktorého bude realizovaný príjem z dotácie zo ŠF EÚ a z prostriedkov na 
spolufinancovanie zo ŠR v roku 2021 vo výške  794.294,14 EUR.  
 

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 2020 boli príjmy z uvedeného zdroja v celkovej výške 944.906,27 EUR v nasledovnej 
štruktúre   
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a.) Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie: 67 498,27 € 
v tom:  

2% dane PO a FO, dary 1 552,57 

Višegrad Scholarship Program 3 000,00 

Ministerstvo spravodlivasti - Majorita – minorita a ich súžitie 25 000,00 

Fond na podporu umenia – Aktualizácia a doplnenie knižničného fondu 3 500,00 

KNM 181/2020 -Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/2020 2 185,00 

KNM 186-02 Literatúra a Veda 1 805,00 
KNM 271-02 Eruditio Educatio 2020 5 000,00 

KNM 298-01 Budovanie, skvalitnenie knižničného fondu 2 000,00 

KNM 352-02 Levice a okolie v literatúre 2 800,00 

KNM 356-03 Hospodárstvo južného Slovenska 2 850,00 

Mentra 2020 13 574,00 

APVV 4 232,00 

b.)  Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie: 874 408,00 
v tom:  

CEEPUS 1 690,00 

Erasmus +  2019/2020 133 640,00 

Erasmus + 2020/2021 KA 103-078130 241 913,00 

Erasmus + 2020/2021 KA 103-078181 7 440,00 
MR- Príjmy  EF 14 976,95 

MR - HORIZONT 2020 228 435,42 

MR - Ministerstvo ľudských zdrojov- Štipendium excelentnosti... 41 873,71 

MR - Ministerstvo ľudských zdrojov - centrum kariérneho poradenstva 27 957,95 

MR - Bethlen Gábor nadácia -  režijné výdavky, mzdy 176 480,97 

SPOLU  a.) b.)  944 906,57 € 
 

Analýza ostatných domácich príjmov majúcich charakter dotácie: 

Príjmy univerzity majúce charakter dotácie v roku 2020 boli nasledovné: 

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv 
a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 
a ostatným prejavom intolerancie bola poskytovateľom Ministerstvo spravodlivosti SR 
poskytnutá dotácia na financovanie projektu s názvom Majorita – minorita a ich súžitie III. 
Zrkadlo predsudkov u študentov VŠ, žiakov a pedagógov SŠ s VJM. Výška dotácie na projekt v 
roku 2020 bola v sume 25.000,- EUR. Spolufinancovanie k projektu je vo výške 5% z celkového 
rozpočtu projektu. 

Aj v roku 2020 bola UJS poskytnutá dotácia z programu Úradu vlády Slovenskej republiky 
s názvom „Kultúra národnostných menšín na 6 projektov v celkovej sume 16.640,- EUR. Účel 
poskytnutia a suma jednotlivých dotácií sú rozpísané v predchádzajúcej tabuľke. Poskytnutá 
dotácia bola použitá výlučne na úhradu bežných výdavkov v súlade s ich účelovým určením 
a schváleným rozpočtom podporených projektov.  
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Na základe zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov s Fondom na podporu umenia bola 
univerzite poskytnutá dotácia na  Aktualizáciu a doplnenie knižničného fondu univerzity v sume 
3.500,- EUR. Finančné prostriedky boli použité v zmysle zmluvy na akvizíciu knižničného fondu 
univerzitnej knižnice. 
Medzinárodný vyšehradský fond - Visegrad scholarship program V4EaP – je jedinou 
inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4, ktorého zriadenie schválili 
predsedovia vlád krajín vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. 
Prostriedky MVF slúžia na podporu grantov, štipendií, rezidenčných či mobilitných programov.  
Príspevpok - jednorázová paušálna platba pre univerzitu v sume 3.000,- EUR  pokrýva výdavky 
s výskumným a študijným pobytom zahraničných študentov na našej univerzite. 
V roku 2020 mala UJS príjem z 2% podielu zaplatenej dane v sume 1.552,57 EUR. Uvedená 
suma bude použitá na skvalitnenie vyučovacieho procesu študentov univerzity.  
V spolupráci s Univerzitou Mateja Bela bola poskytnutý grant z Agentúry na podporu 
výskumu a vývoja v sume 4.232,- EUR pripadajúca na sledovaný rok, za účelomna riešenie 
projektu pod názvom Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej 
krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy. 
Na základe Partnerskej zmluvy č. 1/2020 Erasmus+ KA201, Mentor Training v spolupráci 
s koordinátorom projektu Univerzitou Konštatnína Filozofa v Nitre bol univerzite poskytnutý 
grant vo výške 13.574,- EUR. Partnerská zmluva nadväzuje na Zmluvu o poskytnutí grantu 
upravujúc podmienky spolupráce medzi UKF Nitra a UJS z dôvodu implementácie projektu 
v rámci  Zmluvy č. 2020-1-SK01-KA201-078250 uzatvorenej medzi koordinátorom a Národnou 
agentúrou.Celkové náklady projektu pre UJS sú 33.934,- EUR. Projekt sa zaoberá okrem iného 
aj tvorbou vzdelávacích materiálov, návrhu na akreditáciu kurzu pre cvičných a uvádzajúcich 
učiteľov a spracovanie analytickej štúdie o vhodnosti vytvoreného vzdelávacieho kurzu 
a materiálov. 
 

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 1.690,- EUR.  

V roku 2020 bol univerzite poskytnutý grant na tri projekty  v rámci programu  Erasmus + vo 
výške  133.640,- EUR na obdobie 2019/2020, suma 241.913,- EUR na obdobie rokov 2020/2021 
a suma 7.440,- tiež na obdobie rokov 2020/2021.  Tieto sú čerpané postupne, podľa časového 
harmonogramu zmlúv. 

Z nadácie  Bethlena Gábora z Maďarska bola univerzite poskytnutá dotácia na úhradu 
bežných výdavkov v rámci mzdových a prevádzkových nákladov vo výške 176.480,97 EUR.  

Alternatívnym zdrojom príjmov univerzity boli aj v tomto roku v nemalej miere granty 
z Ministerstva ľudských zdrojov, z nadácie PADE (Pallas athene domus educations fond) z 
Maďarska na financovanie bežných výdavkov univerzity, najmä na ďalšie vzdelávanie študentov 
v oblasti ekonomických vied, výdavky na štipendiá doktorandov ,výdavky na štipendiá 
excelentnosti v sume 41.873,71 EUR a na činnosť organizačnej zložky univerzity v rámci 
kariérneho poradenstva bola poskytnutý grant v sume 27.957,95 EUR pre Centrum kariérneho 
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poradenstva a študentskú samosprávu.   Ďalším zdrojom príjmov z MR sú príjmy Fakulty 
ekonómie a informatiky z menších grantových programov v sume 14.976,95 EUR. 

 
3.4  Výnosy UJS (tab. 3) 

V roku 2020 predstavovali celkové výnosy univerzity sumu 8.249.023,82 EUR, z toho  v hlavnej 
činnosti 8.181.475,66 a v podnikateľskej činnosti 67.548,16 EUR. Najväčší podiel na výnosoch 
univerzity v hlavnej činnosti majú prevádzkové dotácie zo ŠR, ďalej iné ostatné výnosy, výnosy 
zo školného, tržby z predaja služieb, výnosy z nájmu. Štruktúru výnosov zobrazuje nasledovná 
tabuľka: 

účet Text  
Hlavná 
činnosť 

Podnikat
eľská   

činnosť 

Spolu - Bežné 
obdobie 

minulé 
obdobie 

602 Tržby z predaja služieb 173 565,07 38 677,37 212 242,44 412 052,68 

644 Úroky 61,05 3,56 64,61 93,6 

645 Kurzové zisky 0 0 00 0 

646 Prijaté dary 4 824,00 0 4 824,00 4 824,00 

648 Zákonné poplatky 425 911,00 220,84 426 131,84 387 871,31 

649 Iné ostatné výnosy 848 241,97 5 194,92 853 436,89 1 377 274,50 

656 Výnosy z použitia fondu 15 578,00 0 15 578,00 22 856,15 

658 Výnosy z nájmu majetku 4 986,00 0 4 986,00 8 973,03 

665 Príspevky z podielu 2% 1 552,57 0 1 552,57 3 268,04 

691 Prevádzkové dotácie 6 630 096,50 0 6 630 096,50 6 031 810,51 

  Výnosy  spolu 8 104 816,16 44 096,69 8 148 912,85 8 249 023,82 
 

UJS mala v roku 2020 nasledovné výnosy v členení: 
 212.242,44 EUR  - tržby z predaja služieb – z ubytovania študentov vo výške  

   168.259,50 EUR, nájomné z bytov 2.733,29 EUR, ostatné služby  
   vo výške 41.185,95 EUR a publikácie 63,70 EUR.  Výnosy  
   z ubytovania študentov sa oproti roku 2019 znížili o 177.207,17  
   EUR z dôvodu šírenia pandémie COVID 19. 

 64,61     - úroky z ostatných účtov 
 4 824,00   - výnosy z prijatých darov (odpisy darovaného majetku...) 
 425.911,00               - poplatky spojené so štúdiom, kým v roku 2019 bola výška  

   poplatkov 387 871,31 EUR 
 848.241,97  - iné ostatné výnosy, z darov a grantov v sume 769.228,76 EUR  

   EUR (dary-granty z MR, Vyšehradský fond, Horizont 2020,  
   Mentra ), výnosy z vložného na konferencie v sume 2 245,54,-  
   EUR, ostatné výnosy v sume  81.862,59  (Erasmus +, úhrada za  
   telefóny, postúpenie pohľadávky voči mestu Komárno, režijné  
   náklady za jedáleň)   

 15.578,00 EUR - výnosy z použitia ŠF  
 4 986,00  - výnosy z nájmu majetku (kotolne) 
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 1 552,57  - príspevky z podielu zaplatenej dane 
 6 630 096,50  EUR - prevádzkové dotácie v sume 5 163 177,83 EUR, zúčtovanie  

   kapitálových dotácií zo ŠR vo výške odpisov v sume 476 350,00  
   EUR,  zúčtovanie kapitálových dotácií z EF vo výške odpisov 806 
   477,00 EUR, granty, projekty 184.091,67. 

Najväčší podiel z celkových výnosov  vo výške 81,36%  mali prevádzkové dotácie, kým v roku 
2019 bol percentuálny podiel prevádzkových dotácií na celkových výnosoch 73,12%, iné ostatné 
výnosy boli v podiele 10,47% k celkovým výnosom (v r. 2019 16,7%), výnosy z darov 
9,18%,   tržby z predaja služieb 

 predstavovali  2,6% z celkových výnosov univerzity, kým v minulom období to bolo 5%  
a poplatky spojené so štúdiom predstavovali 5,27% z celkových výnosov za rok 2020.  

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 k 31.12.2020 hlavná činnosť 
podnikateľská 

činnosť 
SPOLU 

602 001 Z ubytovania študentov 168 259,50 - 168 259,50 

602008  Z ubytovania ostatných - - - 

602 013 Publikácie - 63,70 63,70 

602018 Nájomné z bytov - 2 733,29 2 733,29 

602099 Ostatné služby 5 300,00 35 885,95 41 185,95 

SPOLU 173 559,50 38 682,94 212 242,44 

Prehľad významných zložiek iných ostatných výnosov je nasledovný: 

Významné zložky iných ostatných výnosov k 31.12.2020 suma v EUR 

644002 Úroky z ostatných účtov                                          64,61   

646002 Prijaté dary                                     4 824,00   

648001 Školné za prekročenie štand.dĺžky štúdia                                 106 950,00   

648003 Poplatky za prijímacie konanie                                   56 460,71   

648004-5 Poplatky za rigorózne konanie                                     8 340,00   

648006 Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu                                        137,00   

648 019 Doplnkové pedagogické štúdium                                   22 400,00   

648020 Školné externých študentov                                 230 123,29   

648026 Poplatky za súbežné štúdium v dennej forme                                     1 500,00   

649009 Dary                                 769 228,76   

649018 Vložné na konferencie, semináre...                                     2 245,54   

649098 Ostatné výnosy                                    24 349,22   

649099 Ostatné výnosy okrem uvedených                                   57 513,37   

SPOLU                           1 284 136,50   
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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 (účet 648) boli v roku 2020 vo výške 426.131,84 EUR, čo je 
v porovnaní s rokom 2019 ( 387 871,31 EUR) viac o 38 260,53 EUR. Najvyšší podiel na 
výnosoch zo školného  mali poplatky za externú formu štúdia, ktoré boli v roku 2020 v sume 
230 123,29 EUR, čo je oproti roku 2019 (208 400,- EUR) viac o 21.723,29 EUR. Druhým 
najvyšší podiel na výnosoch mali výnosy za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme 
vo výške 106 950,- EUR, ktoré zaznamenali nárast o 10 625,- EUR oproti roku 2019 (96 325,- 
EUR). V oblasti výnosov z poplatkov spojených so štúdiom mali v roku 2020 najvyššie 
zastúpenie príjmy za prijímacie konanie v sume 56 460,71 EUR, kým tieto boli v roku 2019 vo 
výške 57 817,31 čo znamená  mierne zníženie príjmov o 1 356,60 EUR. Poplatky za rigorózne 
konanie dosiahli v roku 2019  sumu  8 340,- EUR, kým v predchádzajúcom roku to bolo 6 030,- 
EUR. Tieto príjmy sa zvýšili o 2.310,- EUR oproti roku 2019. Výnosy za vydanie dokladov 
o absolvovaní štúdia  boli v roku 2020 137,- EUR,  v roku 2019 to bolo 524,- EUR.  Výnosy 
z doplnkového pedagogického štúdia (DPŠ) v roku 2020 boli v úhrnnej sume  22 400,- EUR, 
kým v roku 2019 to bolo 18.700,- EUR, čo znamená zvýšenie tohto druhu poplatku o 3 700,- 
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 1.1.2020: 

384 009 – zostatok hodnoty bezodplatne nadobudnutého majetku odpisovaného, používaného na 
kompenzáciu odpisov majetku je vo výške 238.747,32 EUR   

384 100 - ostatné výnosy z bežnej činnosti  vo výške 340 355,09 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 3.753.359,27 EUR,  

384 120 – zostatok nedočerpanej bežnej dotácie z minulých rokov (KEGA,VEGA...) v sume 
5.627,38 EUR,  

384 130 – výnosy budúcich období zahŕňajú zostatok nevyčerpanej dotácie na projekty 
ERASMUS + v sume 107 464,- EUR.  

384 140 - zostatok prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ, používanej na kompenzáciu 
odpisov majetku z nej obstaraného vo výške 1 854 166,10 EUR. 
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384 150 –  zostatok výnosov budúcich období v hodnote prijatého kapitálového transferu v r. 
2016 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 2020 v sume 3 507 650,21 EUR. 

K 31.12.2020 sa zmenil stav analytických účtov 384 – výnosy budúcich období na hodnotu 
9 282 795,11 EUR nasledovne:  

384 009 - zahŕňa hodnotu darovaného majetku odpisovaného, ktorý prijala UJS v roku 2016, sú 
to budovy patriace k FEI a dopravný prostriedok Renault Trafic. Hodnota účtu sa znížila 
o odpisy v roku 2020 v sume 13.387,- EUR. Stav účtu k 31.12.2020 je 225.360,32 EUR, 

384 100 – výnosy zo vzájomného započítania pohľadávok a záväzkov voči mestu Komárno 
sa  znížili o sumu  vzájomného ročného zápočtu s mestom Komárno, hodnota výnosov budúcich 
období  k 31.12.2020 je 307 457,37 EUR.  

384 110 - výnosy budúcich období z kapitálových dotácií zo ŠR znížené o realizované odpisy 
v roku 2020 vo výške 476.350,- EUR a zvýšené o príjem kapitálového transferu zo ŠR v sume 
636.000,- EUR , na únikový východ PF 70.000,- EUR, rekonštrukciu budovy CIS 15.000,- EUR 
a rekonštrukciu budovy ŠD Čajka v sume 551.000,- EUR. Zostatok VBO je vo výške 
3.913.009,27 EUR.  

384 120 – obrat na strane MD pozostáva z čerpania dotácie na projekty KEGA, VEGA z roku 
2019 v sume  5.627,38 EUR a obrat na strane D zahŕňa nevyčerpanú bežnú dotáciu prijatú v roku 
2020 na úlohy budúcich období (nevyčerpaná dotácia KEGA, VEGA) v sume 31.283,55 EUR.  

384 130 – výnosy budúcich období zahŕňajú zostatok nevyčerpanej dotácie na projekty 
ERASMUS +, obraty na strane príjmov účtu v sume 382.993,- EUR predstavujú príjem grantov 
v sledovanom období a na strane výdavkov čerpanie grantov v sume 131.791,- EUR v roku 
2020. Zostatok výnosov budúcich období  k 31.12.2019 je 358.666,- EUR.  

384 140  -  výnosy budúcich období z kapitálových dotácií z EÚ znížené o realizované odpisy 
v roku 2020 v sume 806.447,- EUR, zostatok účtu je vo výške 1 047.689,10 EUR . 

384 150 –  výnosy budúcich období predstavujú hodnotu prijatého bežného transferu z MR, 
ktorý nebol vyčerpaný v aktuálnom roku a kapitálového transferu z MR na kompenzáciu ročných 
odpisov. V roku 2020 sa znížila hodnota tohto účtu o 108.320,71 EUR (hodnota odpisov + 
vyčerpaná suma grantu z minulých rokov) na sumu 3 399.329,50 EUR.  

 

 

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.  
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NÁKLADY 2020 

účet Text 
Hlavná 
činnosť 

Podnikateľská 
činnosť 

Spolu - 
Bežné 

obdobie 

Minulé 
obdobie 

501 Spotreba materiálu 196 886,60 27,73 196 914,33 117 146,40 

502 Spotreba energie 273 672,55 15 699,36 289 371,91 386 031,12 

511 Opravy a udržiavanie 83 496,41 617,85 84 114,26 72 229,05 

512 Cestovné 10 442,13 0 10 442,13 71 691,06 

513 Náklady na reprezentáciu 3 675,92 229,00 3 904,92 8 742,29 

518 Ostatné služby 293 299,73 517,91 293 817,64 308 418,94 

521 Mzdové náklady 3 723 632,65 21 421,83 3 745 054,48 3 466 023,31 

524 Zákonné SP a ZP 1 186 275,31 4 369,32 1 190 644,63 1 093 177,84 

525 Ostatné soc. poistenie 32 381,08 192,35 32 573,43 29 826,96 

527 Zákonné soc. náklady 65 373,96 0 65 373,96 66 171,69 

531 Daň z mot. vozidiel 0 0 0 0 

532 Daň z nehnuteľností 3 484,43 0 3 484,43 3 118,49 

538 Ostatné dane a poplatky 9 822,07 1,1 9 823,17 9 830,48 

542 Ostatné pokuty a penále 0 0 0 0 

543 Odpísanie pohľadávky 0 0 0 0 

544 Úroky 0 0 0 0 

545 Kurzové straty 3 264,40 0 3 264,40 2 384,44 

549 Iné ostatné náklady 468 949,50 264,88 469 214,38 624 302,23 

551 Odpisy 1 405 152,00 842,00 1 405 994,00 1 631 252,00 

552 ZC predaného DNM a DHM 0,00 0 0,00 0,00 

556 Tvorba fondov 336 073,00 0 336 073,00 271 811,00 

562 Poskytnuté prísp. ÚJ  6 088,00 0 6 088,00 2 003,00 

563 Poskytnuté prísp. FO 2 115,00 0 2 115,00 54 057,00 

  NÁKLADY spolu                      8 104 084,74 44 183,33 8 148 268,07 8 218 217,30 

Celkové náklady univerzity v roku 2020 predstavovali 8 148 268,07 EUR, z toho náklady 
hlavnej činnosti boli vo výške 8 104 084,74 EUR a náklady podnikateľskej činnosti 44.183,33 
EUR. Nasledovná tabuľka porovnáva náklady univerzity v členení na hlavnú a podnikateľskú 
činnosť za  roky 2016 - 2020. V roku 2020 boli  náklady hlavnej činnosti  nižšie o 47 089,46 
EUR v porovnaní s rokom 2019 a náklady podnikateľskej činnosti nižšie o 22 859,67. Zníženie 
nákladov  v rámci podnikateľskej činnosti bolo ovplyvnené pandémiou COVID 19, rovnako, ako 
aj výnosov z tejto činnosti. 

N Á K L A D Y  

ROK HČ PČ CELKOM 

2020 8 104 084,74 44 183,33 8 148 268,07 

2019 8 151 174,20 67 043,10 8 218 217,30 

2018 8 965 491,94 83 586,07 9 049 078,01 

2017 7 246 572,26 95 706,10 7 342 278,36 

2016 7 438 989,86 89 983,25 7 528 973,11 
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Najväčší objem predstavovali aj v tomto roku mzdové náklady, ktoré boli v úhrne 3.745.054,48 
EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 45,96%  z celkových nákladov univerzity. V porovnaní 
s rokom 2019 sú mzdové náklady vyššie o 279.031,19 EUR. 

ROK Náklady celkom mzdy % 
2020 8 148 268,07 3 745 054,48 45,96 
2019 8 218 217,30 3 466 023,29 42,17 
2018 9 049 078,01 3 052 539,67 33,73 
2017 7 342 278,36 2 929 002,74 39,89 
2016 7 528 973,11 2 844 406,37 37,78 

Vysoké percento z celkových nákladov predstavovali aj odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
a dlhodobého hmotného majetku. V roku 2020 boli odpisy nižšie v porovnaní z predchádzajúcim 
rokom. Celkov odpisy predstavujú 17,26% celkových nákladov univerzity. Odpisy v celej výške 
neovplyvňujú celkové náklady, keďže na ich kompenzáciu sú použité výnosy budúcich období  - 
sledované na analytickej evidencii účtu 384, vo výške ročných odpisov. Celkové náklady 
ovplyvňujú len odpisy majetku obstaraného z vlastných zdrojov. V roku 2018 boli zvýšené 
náklady v tejto oblasti boli z dôvodu vyradenia budovy Lehár z majetku univerzity na základe 
zámennej zmluvy. Porovnanie odpisov  k celkovým nákladom v rokoch 2020 až 2016 zobrazuje 
nasledovná tabuľka: 

ROK Náklady celkom odpisy % 
2020 8 148 268,07 1 405 994,00 17,26 
2019 8 218 217,30 1 631 252,00 19,85 
2018 9 049 078,01 2 471 988,83 27,32 
2017 7 342 278,36 1 615 292,00 22 
2016 7 528 973,11 1 845 351,58 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 1 190 644,63 
EUR, kým v roku 2019 bola výška týchto nákladov 1.093.177,84 EUR. Vyššie náklady v roku 
2018 boli z dôvodu odvodov za zahraničných zamestnancov za minulé roky. Tabuľka porovnáva 
údaje  rokov 2020 až  2016: 

ROK Náklady celkom soc. a zdrav.poist. % 
2020 8 148 268,07 1 190 644,63 14,61 
2019 8 218 217,30 1 093 177,84 13,3 
2018 9 049 078,01 1 620 636,01 17,91 
2017 7 342 278,36 1 029 133,52 14,02 
2016 7 528 973,11 1 001 241,82 13,3 

 

V rámci iných ostatných nákladov (účet 549) v celkovej sume 469 214,38 EUR eviduje 
univerzita náklady na štipendiá doktorandov v sume 206 446,10 EUR, bankové poplatky v sume 
1 170,80 EUR, náklady na poistenie majetku vo výške 18.209,79 , ktoré sa oproti roku 2019 
znížili zhruba o 14.070,.- EUR z dôvodu prehodnotenia poistných zmlúv a zmenou poisťovacej 
spoločnosti. Výdavky na štipendiá z vlastných zdrojov boli celkom 15 578,- EUR  a ostatné iné 
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náklady v sume 225 264,49 EUR boli v tomto roku výrazne nižšie nerealizovania mobilít a stáží 
vplyvom pandémie COVID 19 (r. 2019 = 360 030,60 EUR) (mobility, stáže študentov, 
administratívne poplatky a i.). Percentuálne porovnanie uvedených nákladov v rokoch 2020 
až 2016 k celkovým nákladom univerzity je v nasledovnej tabuľke: 

ROK Náklady celkom iné ostatné náklady % 

2020 8 148 268,07 469 214,38 5,76 

2019 8 218 217,30 624 302,23 7,6 

2018 9 049 078,01 520 650,21 5,75 

2017 7 342 278,36 355 509,48 4,84 

2016 7 528 973,11 284 967,72 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 2020 v absolútnej hodnote 
3 712 078,- EUR. Z celkových mzdových  nákladov boli financované mzdy z dotácie MŠVVaŠ 
SR vo výške  3.055.547,- EUR a z iných zdrojov vo výške 656 531,- EUR. Percentuálny pomer 
krytia mzdových nákladov z dotácie a z ostatných zdrojov vyjadruje nasledovná tabuľka, ktorá 
porovnáva  mzdové náklady UJS v rokoch 2020 - 2017. Oproti uplynulým dvom rokom sa 
zvýšili celkové výdavky na mzdové náklady, ktoré sú v roku 2020 financované vo výške 82,31% 
zo ŠR a 17,69% z ostatných zdrojov. 

mzdové náklady  celkom 
z MŠVVaŠ 

SR 
%  

ostatné 
zdroje 

% 

Rok 2020 3 712 078 3 055 547 82,31 656 531 17,69 

Rok 2019 3 413 829 2 570 509 75,29 843 320 24,7 

rok 2018 3 020 569 2 255 607 74,67 764 962 25,33 

rok 2017 2 889 556 2 092 425 72,41 797 131 27,59 

Z celkových mzdových nákladov boli  mzdy vysokoškolských učiteľov v sume  2 487.589,- 
EUR, mzdy odborných zamestnancov 93 325,- EUR, mzdy administratívnych zamestnancov 
754.672,- EUR, výskumných pracovníkov 94.235,- EUR. Mzdy prevádzkových zamestnancov, 
okrem zamestnancov študentských domovov a jedální boli vo výške 165.328,- EUR a hodnota 
miezd zamestnancov študentských domov bola 116.929,- EUR. V tabuľke je uvedené členenie 
mzdových nákladov podľa kategórie zamestnancov aj s percentuálnym podielom krytia 
uvedených nákladov z dotácie a z vlastných zdrojov. Nasledovné tabuľky sú komparáciou 
mzdových nákladov za roky 2020 - 2017: 
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kategória zamestnancov mzdy celkom 
z MŠVVaŠ 

SR 
% 

ostatné 
zdroje 

% 

vysokoškolskí učitelia 2 487 589 2 001 413 80,46 486 176 19,54 

odborní zamestnanci 93 325 91 825 98,39 1 500 1,61 

administratívni zamestnanci 754 672 604 477 80,10 150 195 19,90 

výskumní pracovníci 94 235 91 232 96,81 3 003 3,19 

prevádzkoví zamestnanci 165 328 159 625 96,55 5 703 3,45 

zamestnanci ŠD 116 929 106 975 91,49 9 954 8,51 

SPOLU 3 712 078 3 055 547 82,31 656 531 17,69 

Mzdy zamestnancov v roku 2019 

kategória zamestnancov mzdy celkom z MŠVVaŠ SR % ostatné zdroje % 

vysokoškolskí učitelia 2 240 050 1 665 681 74,36 574 369 25,64 

odborní zamestnanci 96 881 96 881 100 0 0 

administratívni zamestnanci 709 836 515 760 72,66 194 076 27,34 

výskumní pracovníci 75 059 60 871 81,09 14 188 18,9 

prevádzkoví zamestnanci 174 449 158 374 90,79 16 075 9,21 

zamestnanci ŠD 117 554 72 942 62,05 44 612 37,95 

SPOLU 3 413 829 2 570 509 75,29 843 320 24,7 

Mzdy zamestnancov v roku 2018 

kategória zamestnancov mzdy celkom z MŠVVaŠ SR % ostatné zdroje % 

vysokoškolskí učitelia 2 003 014 1 500 643 74,92 502 371 25,08 

odborní zamestnanci 86 127 75 929 88,16 10 198 11,84 

administratívni zamestnanci 626 051 439 493 70,20 186 558 29,80 

výskumní pracovníci 37 543 28 243 75,23 9 300 24,77 
prevádzkoví zamestnanci 149 520 127 020 84,95 22 500 15,05 
zamestnanci ŠD 118 314 84 279 71,23 34 035 28,77 

SPOLU 3 020 569  2 255 607 74,67 764 962  25,33 

Mzdy zamestnancov v roku 2017 

kategória zamestnancov mzdy celkom z MŠVVaŠ SR % ostatné zdroje % 

vysokoškolský učitelia 1 938 467 1 530 168 78,94 408 299 21,06 

odborní zamestnanci 77 699 57 530 74,04 20 169 25,96 

administratívni zamestnanci 576 496 359 591 62,38 216 905 37,62 

výskumní pracovníci 35 290 25 447 72,11 9 843 27,89 

prevádzkoví zamestnanci 140 493 93 878 66,82 46 615 33,18 

zamestnanci ŠD 121 111 25 811 21,31 95 300 78,69 

SPOLU 2 889 556 2 092 425 72,41 797 131 27,59 
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UJS má k 31. 12. 2020 213,10 zamestnancov. Z celkových mzdových nákladov  vo výške     
3 712 078,- EUR je z dotácie financovaných 3 055 547,- EUR, čo je 82,31%  a mzdy   
financované z ostatných zdrojov sú vo výške 656 531,- EUR, čo je v percentuálnom vyjadrení 
17,69 % z celkových mzdových nákladov univerzity. 

Priemerný plat vysokoškolských učiteľov v roku 2020 z údajov podľa tabuľky č. 6 bol vo výške 
1 767,- EUR, priemerný plat odborných zamestnancov 1 178,35 EUR. Administratívni 
zamestnanci dosiahli v roku 2020 priemerný plat vo výške 1 216,43 EUR a výskumní pracovníci  
1 402,31 EUR. Priemerný plat zamestnancov študentských domovov v roku 2020 bol 749,54 
EUR a prevádzkových zamestnancov vo výške 728,96 EUR.  Celkové priemerné platy všetkých 
zamestnancov univerzity boli v roku 2020 boli vo výške 1 451,62 EUR, 1 335,- EUR, čo je 
v porovnaní s rokom 2019 (1 335,- EUR) zvýšenie o 116,62 EUR. 

Výška mzdových nákladov v tabuľke 6 nie je zhodná so mzdovými nákladmi z výkazu ziskov 
a strát, keďže vo výkaze zisku a strát sú zahrnuté aj náklady na odvody do fondov za dohody 
mimo pracovného pomeru a finančné prostriedky na nevyčerpanú dovolenku z roku 2019. 

Štipendiá doktorandov (tab. 7) 

Náklady na štipendiá interných doktorandov sú obsahom tab. č. 7. V roku 2020 boli celkové 
náklady na štipendiá interných doktorandov v sume 206.446,- EUR. Priemerný mesačný náklad 
na doktoranda v absolútnej hodnote bol 846,09 EUR, kým v roku 2019 to bola suma 739,13 
EUR a v 2018 629,24 EUR.  Počet osobomesiacov interných doktorandov spolu za rok 2020 bol 
244, pre porovnanie v roku 2019 bol počet osobomesiacov 277 a v roku 2018 to bola hodnota 
303 osobomesiacov. 

Systém sociálnej podpory – sociálne štipendiá (tab. 8) 

Výdavky na sociálne štipendiá za kalendárny rok 2020 boli v sume 125 310,- EUR. Nevyčerpaná 
dotácia z predchádzajúceho roka bola v sume 57 408,- EUR. Príjem dotácie zo ŠR poskytnutej 
na sociálne štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR bol v zmysle dotačnej zmluvy na rok 2020 vo 
výške 183.257,- EUR.  K 31.12.2020 je nevyčerpaná dotácia na sociálne štipendiá vo výške 
115.355,- EUR. Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v roku 2020 je 86 študentov, 
kým v roku 2019 to bolo 110 študentov. Priemerné štipendium  na jedného študenta na mesiac 
bolo v roku 2020 vo výške 207,- EUR. Počet študentov v roku 2020 poberajúcich sociálne 
štipendiá vyjadrený v osobomesiacoch bol 604, kým v roku 2019 bol prepočítaný počet 
študentov určený ako počet osobomesiacov 819.   

Systém sociálnej podpory – motivačné štipendiá v zmysle § 96a zákona (tab. 20) 

Príjem dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v kalendárnom roku 2020 bol vo 
výške  121 641,- EUR.  Z toho motivačné štipendiá v zmysle § 96a, ods. 1, písm. a) boli vo 
výške 52 355,- EUR a v zmysle § 96a, ods. 1, písm. b) boli vo výške 69 286,- EUR. Motivačné 
štipendiá v roku 2020 boli priznané 482 študentom, v porovnaní s rokom 2019 je to viac o 269 
študentov, ktorí získali motivačné štipendiá. K 31.12.2020 bola vyčerpaná dotácia na motivačné 
štipendiá v celej výške , spolu so zostatkom z roku 2019 vo výške  313,- EUR. Motivačné 
štipendiá na UJS sú pridelené v nasledovných študijných odboroch: aplikovaná informatika, 
učiteľstvo chémie, biológie, informatiky a matematiky.  
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Systém sociálnej podpory – štipendiá z vlastných zdrojov (tab. 19) 

V roku 2020 boli štipendiá z vlastných zdrojov UJS podľa § 97 zákona o VŠ vyplatené v sume 
15 578,- EUR, (v roku 2019 to bolo 20 890,- EUR). Počet študentov, poberajúcich štipendiá  bol 
88 študentov. Zníženie oproti roku 2019 v nákladoch na štipendiá z vlastných zdrojov je o 
5.312,- EUR. Znížil sa aj počet študentov oproti roku 2019   zo 124 na 88. Za dosiahnuté 
vynikajúce študijné výsledky bolo vyplatené štipendium celkom 1 478,- EUR  štyrom 
študentom, za dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo výskume a vývoji boli poskytnuté 
motivačné štipendiá v sume 7 750,- EUR  29 študentom, za umeleckú alebo športovú činnosť 
bolo priznané štipendium v sume 5 350 EUR 54 študentom a v rámci sociálnej podpory bolo 
priznané štipendium jednému študentovi v sume   1 000,- EUR.   Z vlastných zdrojov poberalo 
v roku 2020 štipendiá 82 študentov, kým v roku 2019 to bolo 114 študentov. 

Systém sociálnej podpory – študentské domovy (tab. 9) 

V roku 2020 sú údaje o systéme sociálnej podpory v časti výnosov a nákladov na študentské 
domovy nasledovné: 

- počet lôžok  767. Priemerný prepočítaný počet ubytovaných študentov v roku 2020 
bol 280, kým v roku 2019 to bolo v priemere 415 ubytovaných študentov. Zníženie 
počtu ubytovaných študentov je vplyvom šírenia pandémie COVID 19. 

Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy, bez zmluvných zariadení bol 
v roku 2020 vo výške 355.355,- EUR, výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov boli 
168 260,- EUR, kým v roku 2019 boli výnosy za ubytovanie študentov v ume 345.447,- EUR. 
Nižšie príjmy boli ovplyvnené šírením pandémie COVID 19. Z tohto dôvodu neboli príjmy za 
ubytovanie počas hlavných prázdnin. Suma celkových výnosov zo študentských domov bola 
v roku 2020 vo výške 523.615,- EUR.  Celkové náklady na študentské domovy v kalendárnom 
roku (bez zmluvných zariadení) boli v sume 740.256,- EUR. Výsledok hospodárenia 
študentských domovov v rámci systému sociálnej podpory  v roku 2020 je strata vo výške 
216.642,- EUR. Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta boli 2.641,- EUR. 
Počet ubytovaných študentov v osobomesiacoch bol 3 363 a projektová lôžková kapacita ŠD 
bola 767 lôžok. 

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 3.104,- EUR, kým v r. 
2019 to bolo 7.331,- EUR, čo predstavuje zníženie celkových výnosov o 4.227,- EUR.  Účelová 
dotácia v r. 2020 na stravovanie študentov bola vo výške 1.222,- EUR, kým v roku 2019 táto 
suma bola vo výške 15.604,- EUR. Dotácia na stravovanie študentov bola vyčerpaná v sume 
3 104,- EUR a 8 273,- EUR je výška prenesenej dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku.  
Počet vydaných jedál s dotáciou zo ŠR pre študentov bol v roku 2020  1 782,- EUR. Nižšie 
výdavky sú spôsobené šírením pandémie COVID 19. 
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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  
činnosti v sume 122.325,- EUR a z podnikateľskej činnosti v sume 842,- EUR. Jeho použitie je 
možné na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov. 
Počiatočný stav fondu reprodukcie bol 335.190,94 EUR,  konečný zostatok k 31.12.2020 je 
430.977,30 EUR.  Použitie fondu reprodukcie je rozpísané nižšie. V roku 2020 bola univerzite 
priznaná a poskytnutá dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov ŠR v sume 636.000,-EUR 
na nasledovné kapitálové výdavky: 

- Požiarny únikový východ na budove PF v sume      70.000,- EUR 
- Rekonštrukcia budovy CIS I. etapa       15.000,- EUR 
- Rekonštrukčné práce na ŠD ČAJKA     451.000,- EUR 
- Rekonštrukcia kotolne v ŠD ČAJKA                 100.000,- EUR 

Zostatok nevyčerpanej kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku je v sume 76 120,- EUR, 
ktorá pozostáva z dotácie na: 

- Požiarny únikový východ na budove pedagogickej fakulty v sume   32.000,- EUR 
- Energetické posudky v ŠD                                                   v sume    44.120,- EUR.  

Celkové zdroje (zostatok fondu a nevyčerpaná kapitálová dotácia) na obstaranie a technické 
zhodnotenie DHM spolu sú vo výške 1.169.636,- EUR.  

Výdavky univerzity na obstaranie dlhodobého majetku v roku 2020 boli v celkovej sume 
56.114,24 EUR.  Z toho z kapitálovej dotácie bolo čerpaných 28.733,60 EUR a z vlastných 
zdrojov univerzity bolo čerpaných 27.380,64 EUR. Tieto sumy zodpovedajú hodnotám čerpania 
rozpočtu podľa štandardných podpoložiek položky 710 ekonomickej klasifikácie. Celkové 
výdavky na obstaranie technického zhodnotenia dlhodobého majetku v zmysle tab. 12 boli 
v členení na:   

- Softvér                26.400,00 
- Výpočtová technika       2.420,64 
- Prípravná a projektová dokumentácia     3.083,60 
- Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení       25.649,78 

Porovnanie hodnoty majetku UJS k 31.12.2020 a k 1.1.2020 je uvedené v nasledovnej tabuľke:  

Trieda drobného 
majetku 

Označenie 
k 1.1.2020 k 31.12.2020 

zmena Obstar.hodnot
a 

Obstar.hodnot
a 

9701 Drobný hmotný maj 1 899 567,64 2 003 503,61 103 935,97 

9702 Drobný nehmot. maj 77 673,42 93 753,42 16 080,00 

Spolu  drobný majetok  1 977 241,06 2 097 257,03 120 015,97 
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Trieda 
dlhodobého 

majetku 
Označenie 

k 1.1.2020 k 31.12.2020 
zmena  Obstar.hodnot

a 
Obstar.hodnot

a 
1301 Software 491 750,27 516 710,27 24 960,00 

1401 Oceniteľné práva 1 327,76 1 327,76 0,00 

Spolu dlhodobý nehmotný majetok 493 078,03 518 038,03 24 960,00 
          

4200 Obstar. hmot. maj. 21 980,64 21 563,60 -417,04 

Spolu  nedokončené investície - účet 042: 21 980,64 21 563,60 -417,04 
          

2101, 2102 Budovy, stavby 13 568 814,67 13 597 965,09 29 150,42 

2205 Prís. a  tech. zar. 10 279 500,24 10 281 920,88 2 420,64 

2301 Dopravné prostr. 171 824,48 171 824,48 0,00 

3101 Pozemky 416 114,99 416 114,99 0,00 

3201 Umel.diela a zbierky 34 318,50 34 318,50 0,00 

Spolu dlhodobý hmotný majetok  24 470 572,88 24 502 143,94 31 571,06 
          

Celková hodnota majetku : 24 985 631,55 25 041 745,57 56 114,02 
 

Hodnota drobného majetku univerzity sa zvýšila o 120.015,47 EUR a to najmä z dôvodu nákupu 
drobného majetku ako sú externé disky, grafické tablety, fotoaparáty, dávkovače senzorové, 
kancelárske stoličky, zariadenie a nábytok, webkamery, počítače, pracovné stoly, poplašné 
zariadenia, prezentéry, a. i.. 

Obstarávacia hodnota majetku v triede drobného hmotného majetku 9701 a 9702 sa zvýšila 
v roku 2020 o 120.015,47 EUR. Drobný hmotný majetok sú hmotné hodnoty predmetov, ktorých 
cena nadobudnutia je nižšia ako 1 700 €. Účtuje sa na ťarchu nákladov ako spotreba materiálu 
cez účet 501 s príslušnou analytikou účtovaním prostredníctvom podsúvahového účtu. 

Hodnota dlhodobého majetku univerzity sa v roku 2020 zvýšila o 56 114,02 EUR.  

V tom je zvýšenie o 24 960,- EUR, o hodnotu obstaraných softvérov na fakultu matematiky. 

Celkovo sa znížila  suma účtu obstaranie hmotného majetku (nedokončené investície) z dôvodu 
zaradenia kapitálových výdavkov do majetku univerzity o sumu 417,04 EUR. Pohyby na tomto 
účte predstavovali nové investície – zvýšenie účtu, a zaradenie investícií do používania – 
zníženie účtu.  

Obstarávacia hodnota budov a stavieb vzrástla o 29.150,42 EUR z dôvodu výmeny podláh 
v študentskom domove Čajka.  

Obstarávacia hodnota prístrojov a technických zariadení vzrástla o sumu 2.420,64 EUR 
z dôvodu zaobstarania projektora na FEI.  
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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 k 1.1.2020 bol 
123.663,60 EUR.  Zostatok štipendijného fondu k 31.12.2020 je 185.678,33 EUR.  

Tvorba štipendijného fondu ( analytika 412116, 412117, 412118, 412121, 412124, 412125) 
pozostáva z tvorby z dotácie na sociálne štipendiá v sume 183.257,- EUR, z dotácie na 
motivačné štipendiá v sume 121.641,- EUR, z tvorby z výnosov zo školného v sume 21.690,- 
EUR. Použitý bol na tvorbu výnosov na štipendiá z vlastných zdrojov v sume 15.578,- EUR, na 
poskytnutie sociálnych štipendií zo ŠR v sume 125.310,- EUR a motivačných štipendií v sume 
123.685,27 EUR.   

Fond reprodukcie (413111, 413116, 413124, 413916) 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 
335 190,94 EUR konečný stav fondu k 31.12.2020 je 430 977,30 EUR. Bol použitý ako je 
uvedené v tab. 11 – na kapitálové výdavky z vlastných zdrojov. 

Rezervný fond (421 111) mal počiatočný stav 1 080 127,11 EUR, v roku 2020 bol tvorený 
z výsledku hospodárenia za rok 2019, v zmysle platných predpisov vo výške 21 478,11 EUR. 
V roku 2020 rezervný fond nebol použitý. Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2020 je 
1 101 605,22 EUR. 

Fond na podporu študentov so špecifickými potrebami (412211) má zostatok k 1.1.2020 vo 
výške 3.000,- EUR. Tvoril sa z výsledku hospodárenia vo výške 2 000,- EUR a z dotácie v sume 
8.530,- EUR. V roku 2020 nebol použitý. Zostatok k 31.12.2019 je 13 530,- EUR. Ostatné fondy 
neboli tvorené.  Stav všetkých fondov k 31.12.2020 je 1.731.790,85 EUR.  

 

 5.  Rekapitulácia zúčtovania so štátnym rozpočtom 

Dotačnou zmluvou a ôsmimi dodatkami k nej bola UJS prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ SR 
v roku 2020 poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu nasledovne: 

 Na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 
 Na výskumnú a vývojovú alebo umeleckú činnosť 
 Na sociálnu podporu študentov 
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Zhodnotenie plnenia príjmov UJS v roku 2020 

111     
ROK 2020 

ROZPOČET Plnenie 
príjmov 

Prog. Podpr. Prvok: pôvodný upravený  

 077      

 DOTÁCIA na VŠ vzdelávanie, vedu, 
soc.podporu  4 940 147,00 5 844 974,00 5 844 974,00 

   077 11    

 Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a 
prevádzky  3 667 087,00 3 710 772,00 3 710 772,00 

       z toho:  

       príspevok na vzdelávanie  3 598 911,00 3 640 997,00 3 640 997,00 

       príspevok na formačné praxe  31 704,00 31 704,00 31 704,00 

       príspevok na pedagogické praxe  27 942,00 29 541,00 29 541,00 

       špecifické potreby ...  8 530,00 8 530,00 8 530,00 

   07711     KAPITÁLOVÁ   DOTÁCIA  - 636 000,00 636 000,00 

      

 vybudovanie požiarno únikového 
východu na PF UJS  - 70 000,00 70 000,00 

       rekonštrukcia budovy CIS I. etapa  - 15 000,00 15 000,00 

       rekonštrukčné práce na ŠD Čajka  - 451 000,00 451 000,00 

       rekonštrukcia kotolne v ŠD Čajka  - 100 000,00 100 000,00 

   077 12    

 Na výskumnú, vývojovú alebo 
umeleckú činnosť  745 773,00 802 186,00 802 186,00 

     0771201   Výskum a vývoj  745 773,00 746 483,00 746 483,00 

                   v tom:   

     0771202   Grantová agentúra VEGA  - 26 463,00 26 463,00 

     0771205   Grantová agentúra KEGA  - 29 240,00 29 240,00 

   077 13     Dotácia na rozvoj vysokej školy  - - 

       bežná  - 

   077 15    

 Dotácia na sociálnu podporu 
študentov VŠ  496 287,00 675 876,00 675 876,00 

     0771501   sociálne štipendiá  103 257,00 183 257,00 183 257,00 

     0771502  

 motivačné štipendiá § 
96a,ods1,písm.a)  52 470,00 52 355,00 52 355,00 

     0771502  

 motivačné štipendiá § 
96a,ods1,písm.b)  70 350,00 69 286,00 69 286,00 

     0771503  

 podpora stravovania, ubytovania, 
športu a kult.aktivít  270 210,00 370 978,00 370 978,00 

       v tom:   

      

 na ubytovanie a prevádzku študentských 
domovov  254 361,00 355 355,00 355 355,00 

       na stravovanie študentov  1 448,00 1 222,00 1 222,00 

      

 na kultúrnu, umeleckú a športovú 
činnosť  8 313,00 8 313,00 8 313,00 

       na činnosť športových klubov  6 088,00 6 088,00 6 088,00 

   07711     KNM, FPU  31 000,00 20 140,00 20 140,00 

 

UJS disponovala v rozpočte za rok 2020 aj zostatkom finančných prostriedkov, 
z predchádzajúcich rokov, ktoré možno použiť na jej prvoradé aktivity v rámci hlavnej činnosti. 
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Zostatok nevyčerpaných prostriedkov k 1.1.2020 bol v celkovej sume 408.785,26 EUR 
v nasledovnom členení, vyčerpané boli finančné prostriedky vo výške 323.511,02 EUR 
a zostatok nevyčerpanej dotácie z minulých rokov je 88 274,24 EUR. Podrobné čerpanie 
podľa zdrojov a programov je znázornené v nasledovnej tabuľke:   

 

      
 Zostatok dotácie zo ŠR z minulých 

rokov  

zostatok k 
1.1.2020 

Čerpanie  
zostatok k 
31.12.2020       

      408 785,26 323 511,02 85 274,24 

 131H       Zostatok z roku 2017  80 545,76 33 159,14 47 386,62 

   077 11    

 Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a 
prevádzky  4 425,10 4 425,76 - 

       z toho:  

       príspevok na vzdelávanie  4 425,76 4 425,76 - 

  07711   K A P I T Á L O V Á    D O T Á C I A 76 120,00 28 733,38 47 386,62 

      

KAPITÁLOVÁ DOTÁCIA na požiarny 
únikový východ PF 32 000 3 083,60 28 916,40 

      

KAPITÁLOVÁ DOTÁCIA na 
rekonštrukciu  ŠD  44 120 25 649,78 18 470,22 

   077 15    

 Dotácia na sociálnu podporu 
študentov VŠ  0,66 - - 

     0771501   sociálne štipendiá  0,66 - - 

 131I       Zostatok z roku 2018  9 089,91 3 580,75 5 509,16 

   077 11    

 Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a 
prevádzky  7 897,21 2 388,05 5 509,16 

       príspevok na vzdelávanie  7 897,21 2 388,05 5 509,16 

   077 12    

 Na výskumnú, vývojovú alebo 
umeleckú činnosť  62,05 62,05 - 

     0771205   Grantová agentúra KEGA  62,05 62,05 - 

   077 15    

 Dotácia na sociálnu podporu 
študentov VŠ  1 130,65 1 130,65 - 

     0771503   podpora stravovania, ubytovania, športu  1 130,65 1 130,65 - 

 131J       Zostatok z roku 2019  319 149,59 286 771,13 32 378,46 

   077 11    

 Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a 
prevádzky  18 222,37 18 222,37 - 

       z toho:  

       príspevok na vzdelávanie  16 622,54 16 622,54 - 

       príspevok na špecifické potreby  1 599,83 1 599,83 - 

   077 12    

 Na výskumnú, vývojovú alebo 
umeleckú činnosť  142 745,62 140 896,43 1 849,19 

     0771201   Výskum a vývoj  137 118,24 137 118,24 - 

     0771202   Grantová agentúra VEGA  1 636,95 1 038,60 598,35 

     0771205   Grantová agentúra KEGA  3 990,43 2 739,59 1 250,84 

  077 13   Dotácia na rozvoj vysokej školy 22 221,00 - 22 221,00 

      bežná 22 221,00 - 22 221,00 

   077 15     Dotácia na sociálnu podporu    135 960,60 127 652,33 8 308,27 

     0771501   sociálne štipendiá  57 407,00 57 150,00 257,00 
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     0771502   motivačné štipendiá § 96a,ods1,písm.b)  313,00 313,00 - 

     0771503   podpora stravovania, ubytovania, športu 78 240,60 70 189,33 8 051,27 
       v tom:   

       na ubytovanie a prevádzku ŠD 65 585,93 65 585,93 - 

       na stravovanie  8 273,30 3 103,40 5 169,90 

       na kultúrnu, umeleckú a šport.činnosť  4 381,37 1 500,00 2 881,37 

Finančné prostriedky z dotácie poskytnutej v zmysle Dotačnej zmluvy na rok 2020 a jej 
dodatkov boli v roku 2020 použité podľa nasledovnej tabuľky. Zostatok  nevyčerpanej dotácie 
poskytnutej  v roku 2020 je 1 209 512,89 EUR.  

Zhodnotenie čerpania výdavkov za rok 2020 

111     
ROK 2020 

upravený 
rozpočet 

čerpanie 
výdavkov 

zostatok 
Prog. Podpr. Prvok: 

 077      
 DOTÁCIA na VŠ vzdelávanie, vedu, 
soc.podporu  5 844 974,00 4 635 461,11 1 209 512,89 

   077 11    
 Na zabezpečenie VŠ vzdelávania a 
prevádzky  3 710 772,00 3 641 517,66 69 254,34 

       z toho:  

       príspevok na vzdelávanie  3 640 997,00 3 581 895,43 59 101,57 

       príspevok na formačné praxe  31 704,00 26 420,00 5 284,00 

       príspevok na pedagogické praxe  29 541,00 24 672,23 4 868,77 

       špecifické potreby ...  8 530,00 8 530,00 - 

   07711     KAPITÁLOVÁ  DOTÁCIA  636 000,00 - 636 000,00 

      
 vybudovanie požiarno únikového 
východu na PF UJS  70 000,00 - 70 000,00 

       rekonštrukcia budovy CIS I. etapa  15 000,00 - 15 000,00 

       rekonštrukčné práce na ŠD Čajka  451 000,00 - 451 000,00 

       rekonštrukcia kotolne v ŠD Čajka  100 000,00 - 100 000,00 

   077 12    
 Na výskumnú, vývojovú alebo 
umeleckú činnosť  802 186,00 648 866,38 153 319,62 

     0771201   Výskum a vývoj  746 483,00 622 597,74 123 885,26 

                   v tom:   

     0771202   Grantová agentúra VEGA  26 463,00 13 310,23 13 152,77 

     0771205   Grantová agentúra KEGA  29 240,00 12 958,41 16 281,59 

   077 13     Dotácia na rozvoj vysokej školy  - - - 

       bežná , kapitálová - - - 

   077 15     Dotácia na sociálnu podporu štud. 675 876,00 334 141,85 341 734,15 

     0771501   sociálne štipendiá  183 257,00 68 159,34 115 097,66 

     0771502   motivačné štipendiá § 96a,ods1,písm.a)  52 355,00 52 355,00 - 

     0771502   motivačné štipendiá § 96a,ods1,písm.b)  69 286,00 69 286,00 - 

     0771503   podpora strav., ubytovania, športu,kult. 370 978,00 144 341,51 226 636,49 
       v tom:                                            

       na ubytovanie a prevádzku ŠD 355 355,00 138 253,51 217 101,49 

       na stravovanie študentov  1 222,00 - 1 222,00 

       na kultúrnu...  športovú činnosť  8 313,00 - 8 313,00 



Výročná správa o hospodárení Univerzity J. Selyeho za rok 2020 

 
 

33 
 

       na činnosť športových klubov  6 088,00 6 088,00 - 

077 11 KNM, FPU 20 140,00 10 935,22 9 204,78 

 

Dotácia vrátená v roku 2021 na príjmový účet MŠ VVaŠ SR: 

Nevyčerpaná dotácia končiaceho projektu KEGA - vrátené  514,20 EUR.  

Nevyčerpaná suma z dotácie na rekreačné poukazy – vrátené 2.587,- EUR. 

Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch UJS k 31.12.2020 (tab. 16)  

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch UJS k 31.12.2020 je  2.377.908,48 EUR, 
kým v roku 2019 to bolo 1.542.506,65 EUR. V porovnaní s rokom 2019 bol stav finančných 
prostriedkov na účtoch v štátnej pokladnici vyšší z dôvodu nevyčerpanej kapitálovej dotácie. 
Podrobný rozpis stavu finančných prostriedkov podľa účelu  poskytuje tab. 16.  

Príjmy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo ŠR v roku 2020 boli 
realizované v celkovej sume 108.951,67 EUR, z toho dotácia z EÚ v sume 97.483,07 EUR 
a spolufinancovanie zo ŠR v sume 11.468,60 EUR. Jedná sa o refundáciu zdrojov 1. Žiadosti 
o platbu k projektu „ Podpora výskumno-vývojových kapacít v oblasti nanochemických 
a supramolekulárnych systémov“ NANOSYS . 
 
 
 6. Záver 

  

 Univerzita J. Selyeho skončila rok 2020 s kladným hospodárskym výsledkom v hlavnej 
činnosti nezdaňovanej vo výške 720,15 EUR a so záporným výsledkom v podnikateľskej 
činnosti vo výške - 87,25 EUR. Po schválení výročnej správy o hospodárení UJS za rok 2020 
Akademickým senátom a následne Správnou radou a v zmysle Čl. 38/ bod 2a) Štatútu univerzity, 
je návrh na rozdelenie zisku nasledovný: 

- 100% zo zisku UJS vo výške 632,90 EUR  použiť na tvorbu rezervného fondu.  

Šírenie pandémie „COVID 19“  malo v roku 2020 vplyv aj na hospodárenie univerzity.  V rámci 
podnikateľskej činnosti sa to prejavilo na výpadku príjmov z prenájmu. V rámci hlavnej činnosti 
sa výrazne znížili príjmy z ubytovania, ktoré boli sčasti refundované zo zdrojov EÚ 
prostredníctvom MŠ VVaŠ SR. 

Aj naďalej je dôležité udržať zdravú finančnú politiku hospodárenia univerzity, dôležité je 
posilnenie finančnej nezávislosti univerzity od prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. 
Táto skutočnosť je ovplyvnená výškou grantov zo zahraničia a ďalších grantov a dotácií 
a výškou vlastných zdrojov univerzity.  

Hospodárne, účelné a efektívne využitie finančných zdrojov je aj v tomto roku zabezpečené 
aplikáciou pravidiel finančnej kontroly vo všetkých fázach finančných operácií. 
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Výročná správa o hospodárení Univerzity J. Selyeho za rok 2020 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 2020. 

Univerzita má overenú Účtovnú závierku za rok 2020 a Výročnú správu o hospodárení za rok 
2020 nezávislým audítorom.  

Výročnú správu o hospodárení Univerzity J. Selyeho za rok 2020  prerokoval a schválil 
Akademický senát Univerzity J. Selyeho  dňa 27. 4. 2021, 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 a podľa novely predmetného zákona v zmysle § 41 ods. 2 písm. b) následne aj 
Správna rada dňa 7. 5. 2021. 
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                Ing. Norbert Tóth                                  Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.  

                     Kvestor UJS                                                              Rektor UJS 
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Všeobecná poznámka č. 1

Zmeny tabuliek výročnej správy o hospodárení za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019



Kód vysvetlivky Vysvetlivka

SPOL_1

Vysvetlivky k tabuľkám sú organizované v dvoch stĺpcoch. 
Prvý stĺpec označený ako "Kód vysvetlivky" obsahuje označenie vysvetlivky, ktoré určuje, ku ktorej tabuľke a ku ktorej časti 
tabuľky sa vysvetlivka vzťahuje. Význam použitých kódov je illustrovaný na nasledovných príkladoch:
Príklad č. 1: T1_R10 - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č.1, k riadku 10
Príklad č. 2: T1_R4:R8 - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č. 1, k riadkom 4 až 8
Príklad č. 3: T1_V1 - ide o všeobecnú vysvetlivku č. 1 k tabuľke č. 1
Príklad č. 4: T14_SA - vysvetlivka sa vzťahuje k tabuľke č. 14, k stĺpcu A
Príklad č. 5: SPOL_1 - ide o vysvetlivku č. 1 platnú pre všetky tabuľky

SPOL_2
Niektoré polia tabuliek sa počítajú alebo inak odvodzujú z iných polí. Tieto polia sú označené žltou farbou a vysoká 
škola ich nevyplňuje. Polia, ktoré je potrebné vyplniť, sú označené zelenou farbou. Polia, v ktorých nemôže byť žiadny 
údaj, sú označené X.

SPOL_3
Ak nie je uvedené inak, všetky údaje o výške finančných prostriedkov  z roku 2018 a 2019 sa uvádzajú v eurách s presnosťou 
na dve desatinné miesta. Dôvodom tohto pravidla je, aby pri sumarizácii nedochádzalo k väčším chybám zo zaokrúhľovania.

SPOL_4

Vo všetkých predpísaných tabuľkách výročnej správy sa dodržiavajú nasledujúce konvencie:
a)  Všetky riadky tabuliek, ktoré obsahujú údaje, sú číslované. Ak sa údaj v riadku vypočíta z údajov v iných riadkoch, je 
v riadku s vypočítaným údajom uvedený príslušný vzorec.
b)  Riadky tabuľky s hlavnými údajmi za sledovanú oblasť sú vyznačené tučným písmom. Ak v riadkoch nasledujúcich za 
takýmto riadkom je uvedený podrobnejší rozpis údaja, ktorý riadok obsahuje, je v riadku s hlavným údajom informácia, 
z ktorých riadkov sa daný hlavný údaj vypočíta. Riadky s rozpisom hlavného údaja začínajú znakom „-“ a sú vytlačené 
normálnym písmom (pozri napríklad riadky R2 až R5 v tabuľke č. 3). 
c)  Ak je potrebné za riadkom s údajom uviesť, že tento údaj obsahuje v sebe nejaký čiastkový údaj (napríklad koľko 
z uvedeného objemu išlo na výskum a vývoj), uvedie sa v riadku za údajom „z toho“ a na ďalší riadok sa uvedie uvedený 
čiastkový údaj. Riadok s čiastkovým údajom začína znakom „-“ (pozri napríklad riadok R51 z tabuľky č. 3 alebo riadok R60 z 
tabuľky č. 5)
d)  Výraz „SUM(R1:R5)“ znamená „súčet riadkov R1 až R5“.
e)  Ak tabuľka obsahuje časť, o ktorej nie je dopredu známe, koľko bude mať riadkov, vkladané riadky sa označia číslom 
predchádzajúceho riadku a postupne písmenami a, b, c, ... (pozri napríklad riadky R15 a R15a v tabuľke č. 6). Pri vkladaní 
nového riadku je potrebné postupovať nasledovne: nastaviť kurzor na voľný riadok za riadok končiaci sa písmenom, napr. 2a, 
cez hlavné menu vložiť riadok, resp. viac riadkov.  Údaje doplnené do takto vloženého riadku  sa automaticky prenesú do 
sumárneho riadku (riadok 2). Vložené riadky označte nasledujúcimi písmenami abecedy napr. 2b, 2c.  
f)   V poliach tabuliek, ktoré sa nevypĺňajú, je uvedený znak „X“

SPOL_5
Ak položke požadovanej v tabuľke zodpovedá podľa predpísanej analytickej evidencie na príslušnom syntetickom  účte  
nejaký špecifikcký kód (napríklad kód ekonomickej klasifikácie), uvedie sa tento kód za názvom položky.

T1_V1

Tabuľka č. 1 poskytuje informácie o celkovom objeme a programovej štruktúre príjmov na základe Zmluvy o 
poskytnutí  dotácií  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ  na  programe  077 na zdroji 111, 131H a 
131I (pri KV).  Dotácie programov 021, 05T, 06K, resp. programov zo štrukturálnych fondov EÚ nie sú súčasťou tejto 
zmluvy. 

T1_R1:R15 V riadku 1 až 15 sa uvádzajú príjmy na programe 077 podľa programovej štruktúry na rok 2020.

T1_R12 a T1_R13
Uvádza sa skutočne poskytnutá dotácia na sociálne a motivačné štipendiá a nie nárok vyplývajúci z potreby štipendií podľa 
zákona.

T2_V1
Tabuľka č. 2 poskytuje informácie o celkovom objeme a štruktúre príjmov z dotácií alebo príjmov majúcich charakter 
dotácií, ktoré neboli poskytnuté z kapitoly MŠVVaŠ SR. Uvedú sa tu aj dotácie z rozpočtovej kapitoly Úrad vlády SR 
určené na riešenie projektov v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. 

T2_R1, R1a,...

V riadku 1 uvedie vysoká škola celkový objem príjmov z dotácií zo štátneho rozpočtu poskytnutých z iných kapitol ako je 
kapitola MŠVVaŠ SR. V riadkoch 1a ... rozpíše podrobnejšie jednotlivé druhy týchto dotácií.  Príklady: 
1. dotácie z iných kapitol, 
2. dotácie z APVV pre VVŠ ako spoluriešiteľa, resp.dotácie, ak hlavným riešiteľom je iná právnická osoba ako VVŠ. 

T2_R2, R2a...
V riadku 2 uvedie vysoká škola celkový objem príjmov z dotácií z rozpočtu obcí a VÚC. V riadkoch R2a ... rozpíše 
podrobnejšie jednotlivé druhy týchto dotácií, každú na osobitný riadok. 

T2_R3, R3a...

V riadku 3 uvedie vysoká škola celkový objem ostatných príjmov z domácich zdrojov majúcich charakter dotácií. V riadkoch 
3a ... rozpíše podrobnejšie jednotlivé druhy týchto príjmov.
Patrí sem aj dotácia z Úradu vlády SR na projekty riešené v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 
mechanizmu.

T2_R4, R4a...

V riadku 4 uvedie vysoká škola celkový objem príjmov zo zahraničných zdrojov (zo zahraničných účtov) majúcich 
charakter dotácií. V riadkoch 4a ... rozpíše podrobnejšie jednotlivé druhy týchto príjmov. Príklady:
1. príjmy zo zahraničných grantov v rámci 8.,7. RP
2. príjmy na riešenie výskumných projektov v rámci programu napr.COST
3. príjmy v rámci spolupráce s inými zahraničnými univerzitami a iné napr. zdroj 35

T2_R5 Je súčtom príjmov VVŠ majúcich charakter dotácií okrem dotácií z kapitoly MŠVVaŠ SR.
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T3_V1
Tabuľka č. 3 poskytuje informácie o objeme a štruktúre výnosov  verejnej vysokej školy v rokoch 2019 a 2020. 
Osobitne sa uvedie prehľad o výnosoch v hlavnej činnosti a osobitne prehľad o výnosoch v podnikateľskej  činnosti.

T3_V2
Údaje vychádzajú z platného analytického členenia účtov na rok 2019. Ak vysoká škola používa na niektoré položky 
nákladov viac analytických účtov (napr.ak analyticky rozlišuje náklady, ktoré budú refundované príp.refakturované) 
uvedie sa v príslušnom riadku stav všetkých účtov prislúchajúcich k príslušnej vecnej položke.

T4_V1
Tabuľka č. 4 poskytuje informácie o výnosoch verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom. 
Požadované údaje sa dotýkajú hlavnej činnosti vysokej školy.

T4_R2 Vysoká škola uvedie v samostatnom riadku objem výnosov zo školného za súbežné štúdium v dennej forme. 

T4_R3
Vysoká škola uvedie v samostatnom riadku objem výnosov zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v 
dennej forme .

T4_R4 Vysoká škola uvedie v samostatnom riadku objem výnosov za štúdium v cudzom jazyku .

T4_R5 Vysoká škola uvedie v samostatnom riadku objem výnosov zo školného za štúdium v externej forme štúdia

T4_R13 Minimálna výška prídelu do štipendijného fondu v roku 2019 a 2020 je 20 % príjmov zo školného.

T4_R14
Návrh na prídel do štipendijného fondu na základe rozhodnutia VVŠ, ktorý sa musí rovnať minimálne objemu z 
riadku R13.

T5_V1
Tabuľka č. 5 poskytuje informácie o objeme a štruktúre nákladov verejnej vysokej školy v rokoch 2019 a  2020. 
Osobitne sa uvedie prehľad o nákladoch v hlavnej činnosti a osobitne prehľad o nákladoch v podnikateľskej  činnosti. 

T5_V2

Údaje vychádzajú z platného analytického členenia účtov  na rok 2019. Ak vysoká škola používa na niektoré položky 
nákladov viac analytických účtov (napr.ak analyticky rozlišuje náklady, ktoré budú refundované príp.refakturované) 
uvedie sa v príslušnom riadku stav všetkých účtov prislúchajúcich k príslušnej vecnej položke (napr.v riadku 15 sa 
okrem stavu účtu 502 001 uvedie aj stav účtu 502 051) .

T6_V1
Tabuľka č. 6 poskytuje informácie o počte a štruktúre zamestnancov a objeme nákladov na mzdy verejnej vysokej 
školy (bez odvodov).

T6_V2

Údaje v celej tabuľke č.6 musia byť zhodné s údajmi uvedenými vo výkaze o práci vysokých škôl a ostatných organizácií 
priamo riadených MŠVVaŠ SR Škol (MŠ SR) 2-04. Pre účely výpočtu počtu zamestnancov bola použitá metóda - Priemerný 
evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet - je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov za 
sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa skutočne 
odpracovaných hodín. U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom pomere, sa výpočet 
priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch častí : 
- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným týždenným pracovným časom, 
ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v hlavnom zamestnaní; 
- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným úväzkom v ďalšom 
pracovnom pomere. 
Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel od evidenčného počtu 
zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz. 

T6_R2:R6
V riadkoch 2 až 6 uvedie vysoká škola vysokoškolských učiteľov zaradených vo funkciách  profesor (vrátane hosťujúcich 
profesorov), docent, odborný asistent, asistent a lektor.

T6_R7

Medzi odborných zamestnancov sa zaraďujú:
a) zo zamestnancov zaradených na katedrách resp. ústavoch všetci nepedagogickí zamestnanci  s výnimkou administratívnych 
zamestnancov (sekretárok)
b) zamestnanci výpočtových stredísk, edičných stredísk, knižníc, botanických záhrad, odborných dielní a iných odborných 
pracovísk s výnimkou administratívnych zamestnancov (sekretárok) 

T6_R10, R11
Zamestnanci centrálnej administratívy predstavovaní zamestnancami zaradenými na rektorátoch a dekanátoch (s výnimkou 
prevádzkových zamestnancov zaradených v týchto útvaroch).

T6_R12 Administratívni zamestnanci na pracoviskách (sekretárky).

T6_R15 Sumárny riadok osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej školy (špecifiká).

T6_R15a.... V týchto riadkoch uvedie verejná vysoká škola všetky osobitne financované súčasti (špecifiká), každú na osobitný riadok.

T6_SA, SB, SC

V stĺpcoch A, B, C uvedie vysoká škola priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2020 platených zo 
zdrojov podľa hlavičky stĺpca. Zamestnanec sa započítava do tohto počtu proporcionálne k objemu mzdových prostriedkov 
pokrytých z príslušného zdroja. Príklad: Ak 75 % mzdových prostriedkov zamestnanca je zo štátneho rozpočtu a 25 % z iných 
zdrojov, započítava sa zamestnanec do počtu uvedeného v stĺpci A hodnotou 0,75 a do počtu v stĺpci C hodnotou 0,25.  

T6_SB
V stĺpci B uvedie vysoká škola priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2020 platených z dotácie 
MŠVVaŠ SR, t.j. z prostriedkov uvedených v stĺpci F.

T6_SC
V stĺpci C uvedie vysoká škola priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2019 platených z iných zdrojov, t. 
j.  z prostriedkov uvedených v stĺpci G. Príklad: Zamestnanci platení z podnikateľskej činnosti. 
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T6_SE
V stĺpci E uvedie vysoká škola objem nákladov na mzdy krytých zo štátneho rozpočtu (kód zdroja 111, 116x, 115x, 13xx, 
resp. kódy ďalších štrukturálnych fondov, prostredníctvom ktorých verejné vysoké školy čerpajú finančné prostriedky a 
ostatných zdrojov štátneho rozpočtu vykazovaných od riadku 0132 až po 0144 štatistického výkazu Škol (MŠ SR) 2-04).

T6_SF
V stĺpci F uvedie vysoká škola osobitne zo stĺpca E objem nákladov na mzdy krytých z kapitoly MŠVVaŠ SR poskytnutých 
prostredníctvom dotačnej zmluvy.

T6_SG V stĺpci G uvedie vysoká škola objem nákladov na mzdy krytých z iných zdrojov ako je štátny rozpočet.

T6a_V1
Tabuľka č. 6a poskytuje informácie o počte a štruktúre žien a objeme nákladov na mzdy verejnej vysokej školy (bez 
odvodov).

T7_V1
Tabuľka č. 7 poskytuje informácie o  počte osobomesiacov doktorandov v dennej forme štúdia, o nákladoch vysokej 
školy na štipendiá doktorandov.

T8_V1
Tabuľka č. 8 poskytuje informácie  o príjmoch a výdavkoch (cash) na sociálne štipendiá zo štátneho rozpočtu podľa § 
96 zákona a o počte študentov poberajúcich sociálne štipendiá.

T8_R1
V stĺpci SA, resp. SC sa uvedú výdavky z dotácie na sociálne štipendiá poskytnuté študentom v danom kalendárnom roku, 
uvedené v Centrálnom registri študentov pod kódom 1.

T8_R5
V stĺpci SA, resp. SC sa uvedú príjmy z dotácie na sociálne štipendiá poskytnuté prostredníctvom  kapitoly MŠVVaŠ SR na 
základe dotačnej zmluvy v danom kalendárnom roku.

T9_V1

Tabuľka č. 9 poskytuje informácie o výnosoch a nákladoch študentských domovov bez zmluvných zariadení, bez 
výnosov a nákladov v rámci podnikateľskej činnosti, teda uvádzajú sa len výnosy a náklady súvisiace s ubytovaním 
študentov, informácie o lôžkovej kapacite študentských domovov a o počte ubytovaných študentov (vrátane 
doktorandov) a o priemerných nákladoch na študenta. 

T9_R1_SC_SD Uvedie sa projektovaná lôžková kapacita ŠD, nie počet ubytovaných študentov v danom roku.

T9_R2
Uvedie sa rozsah ubytovania študentov v osobomesiacoch. Napríklad, študent, ktorý býval v študentskom domove 10 
mesiacov, prispeje do počtu osobomesiacov údajom 10.

T9_R6_SA_AB V prípade, že časť dotácie škola posúva na zmluvné zariadenia, uveďe objem posunutej dotácie do poznámky pod tabuľkou.

T10_V1
Tabuľka č. 10 poskytuje informácie o počte vydaných jedál a o nákladoch a výnosoch študentských jedální vrátane 
nákladov na stravovanie v zmluvných zariadeniach. Uvádzajú sa len výnosy a náklady súvisiace so stravovaním 
študentov.

T10_V2
V prípade zmluvného zariadenia sa uvádzajú len výnosy a náklady na stravovanie študentov, ktoré prechádzajú 
účtovníctvom vysokej školy.

T10_V3 Príspevok na jedno jedlo zo štátneho rozpočtu bol po celý rok  2020 vo výške  1,4 euro. 

T10_R6_SA
V stĺpci A uvedie vysoká škola nevyčerpanú dotáciu (+)/nedoplatok dotácie (-) na stravu študentov k 31. 12. príslušného 
kalendárneho roka.

T10_R10 Uveďte len náklady na jedlá vydané študentom v kalendárnom roku vo vlastných jedálňach a stravovacích zariadeniach.

T10_R13 Uveďte počet  vydaných jedál študentom  v kalendárnom roku  spolu vo vlastných jedálňach a stravovacích zariadeniach.

T10_R14 Uveďte počet  vydaných jedál študentom  v kalendárnom roku spolu v prenajatých stravovacích zariadeniach.

T11_V1
Tabuľka č. 11 poskytuje informácie o objeme a štruktúre finančných zdrojov verejnej vysokej školy na obstarávanie a 
technické zhodnotenie dlhodobého majetku. Tabuľka neposkytuje informácie o tom, či má vysoká škola krytý fond 
reprodukcie.

R11_R3
Uvedie sa tvorba fondu reprodukcie v zmysle § 16a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách v znení neskorších 
predpisov, t. j. z kreditných úrokov, kurzových ziskov.

T11_R10
Uvedie sa objem prijatej kapitálovej dotácie z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných rozpočtových kapitol v roku 2020 zo 
zdroja 111, 131H, 131I, 131J (kapitálová dotácia, ktorá bola verejnej vysokej škole poukázaná na účet (cash) v sledovanom 
období,  účet 346002 - strana DAL)

T11_R10a
Uvedie sa objem prijatej kapitálovej dotácie z prostriedkov EÚ vrátane spolufinancovania (účet 346005 – 346008 strana DAL,  
napr. zdroje 11S1, 11S2, 11T1, 11T2, (všetky zdroje EŠF na ktorých VVŠ účtuje, aj všetky analytické účty) okrem 11E1, 
11E2, 11E3, 11E4 a 121 – viď riadok 13).

T11_R11
Uvedie sa zostatok kapitálovej dotácie na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (nevyčerpané finančné  
prostriedky k 31. 12. 2019 (stĺpec SA v R11), resp. k 31. 12. 2020 (stĺpec SB v R11) na zdrojoch 131x, 13S1, 13S2, 
13T1,13T2.....(zostatky zo ŠR aj zo ŠF).

T11_R13
Uvedie sa objem na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z iných zdrojov v danom roku vrátane zostatkov 
na týchto zdrojoch (patria sem aj prostriedky zo zdroja 11E1, 11E2 - Finančný mechanizmus EHP; 11E3, 11E4 - Nórsky 
finančný mechanizmus a 121 - Všeobecná pokladničná správa vrátane ich zostatkov z predchádzajúcich rokov).

T12_V1
Tabuľka č. 12 poskytuje informácie o štruktúre a objeme výdavkov, ktoré verejná vysoká škola  použila na obstaranie 
a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2020.

T12_SA    V stĺpci A uvádzajte pre KV: zdroj 111+131H+ 131I+131J (príjem na 322 001)

T12_R5:R10
V týchto riadkoch sa uvedú sumy zodpovedajúce čerpaniu podľa štandardných podpoložiek položky 713 ekonomickej 
klasifikácie.

T12_SE
Výdavky na obstaranie majetku kryté v priebehu roku 2020 z úveru. Pri čerpaní týchto prostriedkov uviesť v komentári aj rok 
získania úveru. 

T12_R16 V tomto riadku uvádzajte všetky ďalšie nezaradené výdavky nezaradené v predchádzajúcich riadkoch.

T13_V1 Tabuľka č. 13 poskytuje informácie o stave a vývoji finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2019 a 2020.
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T13_V2
T13_SG(SH) uvádzajte tvorbu fondu podľa §16a bod d) zákona 131/2002 Z. z., t.j. fondu na podporu štúdia študentov so 
špecifickými potrebami.

T13_R1 Stav fondu k 1. 1. kalendárneho roku  v R1 sa  rovná stavu fondu k 31.12. predchádzajúceho roku v R12.

T13_R13
V prípade, že má verejná vysoká škola vytvorený na krytie fondu osobitný bankový účet, uvedie sa stav tohto účtu. Vytváranie 
osobitných bankových účtov na krytie fondov nie je povinné, ale prevažne sa vytvára osobitný účet pre fond reprodukcie.

T13_SG(SH)
Uvedú sa sumárne stavy ostatných  fondov, ktoré vysoká škola vytvorila za roky 2019 a 2020 v zmysle §16a ods. 1 zákona č. 
131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

T13_R11_SE(SF)
V tomto riadku uvádzajte len čerpanie sociálnych štipendií a motivačných štipendií z dotácie a z vlastných zdrojov. Táto 
hodnota musí byť započítaná v tvorbe fondu a tiež uvedená v T19_R1.

T16_V1

Tabuľka č. 16 poskytuje informácie o objeme a štruktúre finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej 
vysokej školy  k 31. 12. 2020 v členení podľa jednotlivých skupín účtov. Celkový objem finančných prostriedkov za 
všetky účty v Štátnej pokladnici musí byť v súlade s údajmi, ktoré vykazuje Štátna pokladnica za každého klienta ŠP 
osobitne. V stĺpci C vysoká škola uvedie čísla všetkých účtov v tvare IBAN. 

T16_V2 Stavy na devízových účtoch je potrebné uvádzať v eurách.

T16_R1 Tento riadok udáva celkový objem finančných prostriedkov na bankových účtoch v Štátnej pokladnici.

T16_R2 Dotačný účet VVŠ, na ktorý MŠVVaŠ SR poskytuje dotáciu. 

T16_R2:R16 Verejná vysoká škola tu uvedie stavy na jednotlivých účtoch. 

T16_R3 Verejná vysoká škola tu uvedie stavy na bežných účtoch neuvedených v riadkoch R4:R6.

T16_R16
Verejná vysoká škola tu uvedie stavy na účtoch, na ktoré uchádzači  počas procesu verejného obstarávania vkladajú finančnú 
zábezpeku.

T16_ R17
V tomto riadku uvedie verejná vysoká škola všetky ostatné stavy na bankových účtov v Štátnej pokladnici, ktoré neboli 
zaradené ani do jednej skupiny účtov.

T16_R18
Ak má verejná vysoká škola zriadené účty aj mimo Štátnu pokladnicu (napr. dobiehajúce účty na riešenie zahraničných 
výskumných projektov), uvedie súhrnný údaj o nich v tomto riadku. V komentári uvedie podrobnejšiu charakteristiku týchto 
účtov.

T16_R19
Ak má VVŠ finančné prostriedky zaúčtované na účte 261 - peniaze na ceste, uvedie ich v tomto riadku: z dôvodu kontroly 
stavu na bankových účtoch k 31. 12. 2020 na údaje zo súvahy. 

T17_V1
Tabuľka č. 17 obsahuje informácie o celkovom objeme príjmov z dotácií, poskytnutých verejnej vysokej škole v roku 
2019 z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov), vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Osobitne sa sledujú 
dotácie, poskytnuté z MŠVVaŠ SR a osobitne dotácie z iných kapitol štátneho rozpočtu. 

T17_R15
Ak VVŠ obdržala finančné prostriedky aj z inej kapitoly štátneho rozpočtu, uvádzajú sa osobitne. Tieto dotácie sa evidujú na 
zdrojoch podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na rok 2019 a nie sú súčasťou dotácií, vykazovaných v T2_R1.  Pri dotáciách z 
MŠVVaŠ SR nevymenované, ale používané zdroje uveďte do riadkov R23a .....

T18_V1

Tabuľka č. 18 obsahuje informácie o celkovom objeme príjmov z dotácií poskytnutých verejnej vysokej škole z 
kapitoly MŠVVaŠ SR  mimo programu 077, t. j. mimo  Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 
rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2020  a mimo príjmov z prostriedkov EÚ a to: 
1) na  riešenie projektov výskumu a vývoja v rámci programu 06K
2) na zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami, vrátane štipendií pre zahraničných štipendistov (prvok 021 
02 03 a podprogram 05T 08) 
Tieto druhy dotácie sú poskytnuté na základe osobitných zmlúv MŠVVaŠ SR, resp. APVV a  mimo  príjmov z prostriedkov 
EÚ v roku 2020. 

T19_V1
Tabuľka č.19 poskytuje informácie o objeme a štruktúre štipendií  vyplácaných verejnou vysokou školou z vlastných 
zdrojov podľa § 97 zákona. Neobsahuje údaje o "normálnych" štipendiách vyplatených doktorandom (t.j. podľa §54, 
ods.18 zákona).

T19_V2
Tabuľka č.19 poskytuje informácie o objeme a štruktúre mot. štipendií  vyplácaných verejnou vysokou školou z 
vlastných zdrojov uvedených v Centrálnom registri študentov s kódom 9.

T20_V1
Tabuľka č. 20 poskytuje informácie  o príjmoch a výdavkoch vysokej školy na motivačné štipendiá a o počte 
študentov, ktorí ich poberajú v zmysle § 96a  zákona.

T21_V1

Tabuľka č. 21 poskytuje informácie o štruktúre účtu 384 - výnosy budúcich období. Bilancia je realizovaná v členení 
na zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu 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.

T22_V1
Tabuľka č. 22 poskytuje informácie o výkaze ziskov a strát sumár za VVŠ za oblasť sociálnej podpory študentov  časť 
"Výnosy". Údaje  sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta.

T23_V1
Tabuľka č. 23 poskytuje informácie o výkaze ziskov a strát sumár za VVŠ za oblasť sociálnej podpory študentov  časť 
"Náklady". Údaje sa uvádzajú s presnosťou na dve desatinné miesta.
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Kód 
vysvetlivky

Kontrola Poznámky

T1_V1 T1 = dotačná zmluva na 2020
Bežná a kapitálová dotácia je kontrolovaná na Zmluvu o poskytnutí  dotácií  zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly MŠVVaŠ (ďalej len "dotačná zmluva") a jej dodatkov na rok 
2020 na  programe  077.

T2_V1 T2

Údaje v T2 nie je možné odkontrolovať na údaje z výkazníctva ani na údaje v iných tabuľkách, nakoľko ide o údaje účtované na rôznych účtoch. (691,649).  
Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie majú obsahovať aj údaje z výskumných, resp. vzdelávacích projektov, ktoré sú podkladom k rozpisu metodiky bežnej dotácie pre VVŠ na 
kalendárny rok. V R4a... je potrebné uviesť príjmy zo zahraničia (zo zahraničných účtov) a k nim príslušné hodnoty. 
Neuvádzajú sa tu dotácie, ktoré VVŠ obdržala zo štrukturálnych fondov prostredníctvom iných kapitol štátneho rozpočtu, napr. MPSVaR SR (tieto údaje patria do T17) a dotácie z APVV 
pre VVŠ ako hlavného riešiteľa (údaje patria do T18). Do tejto tabuľky sa uvádzajú  dotácie z APVV pre VVŠ ako spoluriešiteľa, resp.dotácie, ak hlavným riešiteľom je iná 
právnická osoba ako VVŠ. Nepatria sem prostriedky na zahraničné mobility na 05T 08 a 021 02 03.

T2_R1 T2_R3
Uvedie sa dotácia z Úradu vlády SR (na R3) , poskytnutá na riešenie projektov v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. Údaje budú 
kontrolované na hodnoty z výkazníctva - bežné a kapitálové výdavky evidované na zdrojoch 11E1, 11E2, 11E3, 11E4 a 121.

T3_V1
T3_R20_SA (SC) = T4_R1_SA (SB),
T3_R26_SA (SC) = T4_R6_SA (SB)

Výnosy sú kontrolované na údaje z výkazníctva - výkaz ziskov a strát, časť výnosy. 
Údaje v T3 z roku 2020  a údaje z roku 2019 sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miestá ( pričom zobrazenie tabuliek je nastavené na Eur) . 
Výnosy zo školného, resp. z poplatkov  spojených so štúdiom za hlavnú činnosť v T3_R20, R26 sa taktiež kontrolujú na T4_R1_SB a T4_R7_SB.

T4_V1

T4_R1_SA(SB) = T3_R20_SA(SC),
T4_R6_SA(SB) = T3_R26_SA(SC) 
T4_R14_SA(SB) = T13_R9_SE(SF)
T4_R15_SB = T22_R57_SB

Údaje v T4 sú kontrolované na údaje z T3, a to na výnosy z hlavnej činnosti - školné (T3_R20), poplatky spojené so štúdiom (T3_R26). 
Údaj  v R14 - návrh na prídel do štipendijného fondu musí byť minimálne vo výške vykazovanom na riadku R14 - základ pre prídel do štipendijného fondu.

T5_V1
T5_R56_SC+SD >=< T6_R18_SH
T5_R77_(SC+SD) = T7_R1_SC
T5_R81_SD = T19_R1_SC

Náklady sú kontrolované na údaje z výkazníctva - výkaz ziskov a strát, časť náklady.  
Obdobne ako  pri T3 sa  údaje  z roku 2019 a údaje z roku 2020 sa uvádzajú v eurách s presnosťou na dve desatinné miestá (pričom zobrazenie tabuliek je nastavené na Eur).
Za oblasť miezd sú údaje za rok 2020 - účet 521 (R55) v T5 kontrolované na výkazníctvo, časť náklady a údaje v T5_R56_(SC + SD)  na T6_R18_SH. 
Rozdiel medzi údajom v T6_R18_SH a údajmi v T5_R56_SC+SD (Mzdy) môže o.i. tvoriť výška nákladov za nevyčerpané dovolenky.
Štipendiá doktorandov z T5_R77_SC+SD sa kontrolujú na údaje z T7_R1_SC. 
Štipendiá z vlastných zdrojov z T5_R81_SC sa kontrolujú na údaje v T19_R1_SC. 

T5_V2 T5_R88-R91 Údaje v T5 sú rozšírené o tvorbu fondov.

T5_V3 T5_R90_(SA+SB)=T13_R5_SC
T5_R90_(SC+SD)=T13_R5_SD

Náklady sú kontrolované na údaje z výkazníctva - tvorba fondu z likvidovaného / predaného majetku

T6_V1

T6_R1..R6, R7, R9, R13, R14, R16, R17 = 
Škol 2-04 za 2020, 
T6_R15a.. = dotačná zmluva na 2020, 
špecifiká

Údaje v riadkoch R1:R6, R7, R9, R13, R14, R16, R17  sú kontrolované s údajmi v štatistickom výkaze Škol (MŠ SR) 2-04 za rok 2020. 
Údaje v riadkoch 15a ... (špecifiká) sú kontrolované na rozpis dotácie v roku 2019. Rozdiel medzi údajom v T6_R18_SH a údajmi v T5_R56_SC+SD (Mzdy) je potrebné vyčísliť a s 
komentárom uviesť v poznámke pod tabuľkou T6.

T7_V1
 T7_R1_SC = T5_R77_(SC +SD),

Údaje v R1_SC za rok 2019 sú kontrolované na T5_R77_SC + SD

T8_R5
T8_R5_SA (SC) = dotačná zmluva na rok 
2019 (2020), prvok 077 15 01 - účelové 
prostriedky na sociálne štipendiá

Údaje  sú kontrolované na  dotačné zmluvy a na účelovú dotáciu na rok 2019, 2020. Za rok 2018 na T1_R12_SA.
Údaje v T8_R1_SC by sa mali rovnať údajom z CRŠ kód 1.

T8_V1

T8_R5_SC= T1_R12_SA
T8_R4_SC = zostatok k 31.12.2019
T8_R6_SA = T8_R4_SC 
T8_R1_SA (SC)  ≤ T13_R11_SE (SF)

Údaj v T8_R4_SA predstavuje zostatok nevyčerpanej dotácie z predchádzajúceho roka, t. j. k 31. 12. 2019.  
Údaj v T8_R6_SA (SC) predstavuje zostatok nevyčerpanej dotácie k 31. 12. príslušného roka (2019, resp. 2020) a ich hodnoty sa vypočítajú z ostatných uvedených údajov. Zostatok 
nevyčerpanej dotácie k 31. 12. 2019 je totožný  s údajmi vykazovanými v tabuľke T8 výročnej správy za rok 2019.

Súvzťažnosti medzi tabuľkami výročnej správy o hospodárení verejnej vysokej školy za rok 2020
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T9_V1
T9_R1 = štatistické výkazy MŠVVaŠ SR 2019 
(2020)

Údaje o projektovanej lôžkovej kapacite v T9_R1 sa kontrolujú na štatistické výkazy MŠVVaŠ SR  (posielané na CVTI SR) 2019, 2020.

T9_V2

T9_R6_SA (SB) = dotačná zmluva 2019 
(2020) - účelové prostriedky na študentské 
domovy (vrátane dotácie na valorizáciu miezd 
ŠJ) 

Údaje sa kontrolujú na poskytnutú dotáciu  na študentské domovy (vrátane zmluvných zariadení a dotácie na valorizáciu platov zamestnancov ŠJ) 

T10_V1
T10_R7_SA (SB) = dotačná zmluva 2019 
(2020)_účelová dotácia na študentské jedálne

Údaje v R7_SA (SB) sú kontrolované na  dotačné zmluvy a na účelovú dotáciu na rok 2019, 2020.

T10_V2 T10_R5_SA (SB)
Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne v kalendárneho roku sa odvíja od zostatku dotácie predchádzajúceho kalendárneho roka a účelovej dotácie daného 
kalendárneho roka zníženej o prenos zostatku do nasledujúceho kalendárneho roka, resp. zvýšenej o nárok na poskytnutie nedoplatku. 

T10_V3
T10_R13 = štatistické výkazy MŠVVaŠ SR 
2019 (2020)

Údaje sa kontrolujú na štatistické údaje MŠVVaŠ SR zasielané CVTI SR.

T11_V1 T11_R2_SA (SB) = T13_R2_SC (SD) Údaje v T11_R2 - tvorba fondu reprodukcie za roky 2019 a 2020 sa musia rovnať údajom v T13_R2_SC (SD). 

T11_V2 T11_SB_R10 ≥ T1_SB_R15
V T11_SB_R10 sa uvádzajú kapitálové dotácie prijaté (cash) zo zdroja 111. Ide o dotácie z programu 077 (T1_SB_R15), z iných kapitol štátneho rozpočtu (T2_SB_R1), z kapitoly 
MŠVVaŠ  (T18_SB_R9).
Objem kapitálovej dotácie z iných kapitol žiadame osobitne uviesť do poznámky.

T11_V3 T11_SB_R10a = T17_SC+SD_R16 V T11_R10a  sa uvádzajú kapitálové výdavky prijaté (cash) z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov) vrátane spolufinancovania.

T11_V4 T11_SB_R11 V T11_R11 sa uvádza zostatok z kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku (z dotácií podľa R10 a R10a).

T11_V5 T11_SB_R13
V T11_R13 sa uvádza objem na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z iných zdrojov v danom roku vrátane zostatkov na týchto zdrojoch. 
Patria sem aj dotácie z T2_R2+R3+R4.

T12_V1
T12_R17_SG = výkazníctvo 2020, kategória 
700, všetky zdroje

Údaje v R17, SG - celkové výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie majetku sa musia rovnať hodnotám, vykazovaným vo výkaze "Príjmy a výdavky" v kategórii 700 za všetky 
zdroje (štátny rozpočet, vlastné zdroje, prostriedky EÚ, PČ, finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus...)  spolu. Ak tieto udaje nie sú v súlade, je potrebné v 
poznámke vysvetliť dôvod. 

T13_V1

T13_R2_SC (SD) = T11_R2_SA (SB) 
T13_R8_SF ≥ T8_R5_SC + T20_R2_(SC + 
SD)
T13_R13_SD = T16_R13_SB
T13_R13_SF = T16_R10_SB

Údaje v T13_ R2_SC (SD) - tvorba fondu reprodukcie sa musia rovnať údajom v T11_R2_SA (SB). 
Údaje v T13_R8_SE (SF) majú súvzťažnosť s údajmi v T8_R5 (sociálne štipendiá), T20_R2 (motivačné štipendiá). Tvorba fondu z dotácie v T13_R8 má byť minimálne vo výške súčtu 
dotácie na sociálne štipendiá (T8_R5) a motivačné štipendiá (T20_R2). 
Údaje v T13_R13_SD(SF) majú byť totožné s údajmi v T16, účet štipendijného fondu (R10), účet fondu reprodukcie (R13).

T13_V2
T13_R12_SF ≥T8_R6_SC + T20_R4_(SC 
+SD)

Stav štipendijného fondu k 31. 12. uvedený v R12_SF nemá byť nižší ako súčet zostatku nevyčerpanej dotácie na sociálne štipendiá v T8_R6_SC a na motivačné štipendiá v T20_R4_(SC 
+SD).

T13_V3 T13_R9_SF = T4_R14_SB Súvzťažnosť tvorby štipendijného fondu z výnosov zo školného v T13_R9_SF na T4_R15_SB.

T13_V4

T13_R1_SK(SL) = výkazníctvo súvaha, časť 
Pasíva,  
riadky 064 + 065 + 069 + 070 + 071 
(k 1. 1.)
T13_R12_SK(SL) = výkazníctvo súvaha, časť 
Pasíva,  
riadky 064 + 065 + 069 + 070 + 071 
(k 31. 12.)
T13_R1_SL = T13_R12_SK

Stavy fondov k 1.1. a k 31.12.2020 za všetky fondy spolu sa kontrolujú na výkazníctvo, súvaha - časť Pasíva, riadky 064 + 065 + 069 + 070 + 071 "netto" 
Stavy fondov k 1.1.sa rovnajú stavom fondov k 31.12. predchádzajúceho roka.

T13_V5 T13_R4_SD = T5_R86_SC+SD Tvorba fondu reprodukcie z odpisov v roku 2019 sa rovná odpisom ostatného DN a HM za rok 2018 (T5_R86_SC+SD).

T13_V6
T13_R5_SC=T5_R90_(SA+SB)
T13_R5_SD=T5_R90_(SC+SD)

Náklady sú kontrolované na údaje z výkazníctva - tvorba fondu z predaja a likvidácie majetku

T13_V7
T13_R11_SF=T8_R1_SC+T19_R1_SC+T20_
R3_(SC+SD)

Čerpanie štipendijného fondu je vo výške čerpania soc. štipendií , čerpania  motivač. štipendií a čerpania štipendií z vlastných zdrojov.
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T16_V1
T16_R20_SB = výkazníctvo, súvaha, časť 
Aktíva, riadok 053,

Globálna hodnota na bankových účtoch z R20 sa kontroluje na Súvahu, časť Aktíva, r. 053.

T17_V1
Údaje v T17 sú kontrolované na hodnoty z výkazníctva, finančné prostriedky z EÚ (vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu), zabezpečované prostredníctvom MŠVVaŠ SR v roku 
2020. 

T18_V1 

Údaje v T18_R1 sú kontrolované na  rozpis bežnej a kapitálovej dotácie na programe 06K v roku 2019 poskytnuté vysokým školám mimo "dotačnej zmluvy" prostredníctvom  APVV 
resp. sekcie vedy a techniky.
Údaje v T18_R7 a R8 sú kontrolované na rozpis bežnej dotácie na podrograme 05T 08 a prvku 021 02 03 v roku 2018, poskytnuté vysokým školám mimo "dotačnej zmluvy" 
prostredníctvom sekcie medzinárodnej spolupráce.

T19_V1
T19_R1_SC + T20_R3(SC+SD) + T8_R1_SC  
= T13_R11_SF

Údaje v T19 majú súvzťažnosť s T13, štipendiá z vlastných zdrojov sú taktiež súčasťou štipendijného fondu. 
Údaj v T13_R11 - čerpanie štipendijného fondu by malo byť  vo výške čerpania sociálnych štipendií z T8, motivačných štipendií z T20 a štipendií z vlastných zdrojov z T19.

T20_V1
T20_R2 = dotačná zmluva 2019 
(2020)_účelová dotácia na motivačné štipendiá Údaje v R2 sú kontrolované na dotačnú zmluvu a na rozpis účelových dotácií na podprograme 077 15 02. Údaje v R3 sú kontrolované na údaje v CRŠ.

T21_V1

T21_R1_SF  = výkazníctvo 2019 súvaha, časť 
pasíva, riadok 103, predchádzajúce účtovné 
obdobie
T21_R1_SL = výkazníctvo 2020, súvaha, časť 
pasíva, riadok 103, bežné účtovné obdobie 

Celková hodnota účtu 384 za rok 2019 a 2020, uvedená v T21_SF a SL je kontrolovaná na výkaz Súvaha, časť Pasíva, r.103. 
Štruktúru účtu žiadame uviesť v členení na zvyšok prijatej kapitálovej dotácie zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ (analytický účet 384.11), nevyčerpanú bežnú dotáciu na aktivity 
budúcich odbobí (384.12) a prostriedky zo zahraničných projektov na budúce aktivity (384.13). 
Ak sú na tomto účte zaúčtované aj iné výnosy, žiadame ich osobitne uviesť v SD (2019), resp. SI (2020). 
Údaje za rok 2019 musia byť totožné s údajmi, ktoré VVŠ predložili k výsledkom hospodárenia VVŠ za rok 2019. 

T21_V1
T21_R1_SA + T11_R10_SB -T5_R85_SC = 
T21_R1_SG

V stĺpci SG sa zvyšok prijatej kapitálovej dotácie, používanej na kompenzáciu odpisov za rok 2019  rovná súčtu zvyšku prijatej kapitálovej dotácie na kompenzáciu odpisov z roku 2020 
(stĺpec SA) a výšky kapitálovej dotácie (2019) z T11_R10_SB, zníženému o odpisy, vykazované v T5_R85_SC. 

T21_V1
T21_R1_SB + T11_R10a_SB - T5_R86a_SC 
= T21_R1_SH

V stĺpci SH sa zvyšok prijatej kapitálovej dotácie, používanej na kompenzáciu odpisov za rok 2020  rovná súčtu zvyšku prijatej kapitálovej dotácie na kompenzáciu odpisov z roku 2019 
(stĺpec SB) a výšky kapitálovej dotácie (2020) z T11_R10a_SB, zníženému o odpisy, vykazované v T5_R86a_SC. 

T22_V1
T22_R57_SA (SB) = T4_R14_SB
T22R_R64_SA_(SB)= T19_R1_SA_(SC)

Pri vypĺňaní tabuľky je potrebné dodržiavať "Manuál k vedeniu účtovníctva od 1. januára 2020 pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA (verzia2) " 

T23_V1
T23_R24_SA_(SB)≥T19_R1_SA_(SC)
T23_R30_SA_(SB)=T4_R14_SA_(SB)

Pri vypĺňaní tabuľky je potrebné dodržiavať "Manuál k vedeniu účtovníctva od 1. januára 2020 pre verejné vysoké školy používajúce finančný informačný systém SOFIA (verzia2) " 
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Kód Názov Platné od

1 sociálne štipendium 28.09.2005

4 motivačné štipendium - vynikajúce plnenie študijných povinností 01.09.2007

5 motivačné štipendium - mimoriadny študijný výsledok 01.09.2007

6 motivačné štipendium - mimoriadny výsledok vo výskume/vývoji 01.09.2007

7
motivačné štipendium - mimoriadny výsledok v umeleckej 
činnosti

01.09.2007

8 motivačné štipendium - mimoriadny výsledok v športovej činnosti 01.09.2007

9 štipendium z vlastných zdrojov vysokej školy 01.09.2007

10 základné z UD MSSR, pred dizer.sk. 08.03.2010 DrŠ v r.2019 sa nepoužíval

11 základné z UD MSSR, po dizer. sk. 08.03.2010 DrŠ v r.2019 sa nepoužíval

12 základné z Neúčel D MSVVaS SR 08.03.2010 DrŠ v r.2019 sa nepoužíval

13 z mimo dotačných zdrojov 08.03.2010 DrŠ

14 bezpečnostný príplatok z UD MSSR 08.03.2010 DrŠ

15 zvýšenie PhD. štipendia z UD MSSR 08.03.2010 DrŠ v r.2019 sa nepoužíval

16 zvýšenie PhD. štipendia z Neúčel D MSVVaS SR 08.03.2010 DrŠ ???

17 štipendium poskytuje EVI 08.03.2010 DrŠ

18 vládny štipendista 08.03.2010

19 motivačné štipendium - vybrané odbory (§ 96a ods.1 písm. a)) 01.01.2013

Kódy z Centrálneho registra študentov



Číslo 
riadku

Dotácia / program Bežné dotácie
Kapitálové 

dotácie
Dotácie spolu

A B C=A+B
1 Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov [R2] 3 710 772 636 000 4 346 772
2 - Podprogram 077 11 3 710 772 636 000 4 346 772
3 Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť [R4+R5+R6+R7+R8] 802 186 0 802 186
4    - Prvok 077 12 01 746 483 X 746 483
5    - Prvok 077 12 02 26 463 X 26 463
6    - Prvok 077 12 03 X X 0
7    - Prvok 077 12 04 X X 0
8    - Prvok 077 12 05 29 240 X 29 240
9 Dotácia na rozvoj vysokej školy [R10] 0 0 0

10 - Podprogram 077 13 0 0
11 Dotácia na sociálnu podporu študentov [R12+R13+R14] 675 876 0 675 876
12    - Prvok 077 15 01 183 257 X 183 257
13    - Prvok 077 15 02 121 641 X 121 641
14    - Prvok 077 15 03 370 978 X 370 978
15 Spolu [R1+R3+R9+R11] 5 188 834 636 000 5 824 834

Tabuľka č. 1: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR
 poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2020  na programe 077 

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  



Číslo 
riadku

Položka Bežné dotácie
Kapitálové 

dotácie
Dotácie spolu

A B C=A+B

1
Dotácie z kapitol štátneho rozpočtu okrem kapitoly MŠVVaŠ SR  (na zdroji 111) 
[SUM(R1a:R1...)]

20 140 0 20 140

1a Fond na podporu umenia – Aktualizácia a doplnenie knižničného fondu 3 500 0 3 500
1b KNM 181/2020 -Štátoprávne zmeny v rokoch 1918/2020 2 185 0 2 185
1c KNM 186-02 Literatúra a Veda 1 805 0 1 805
1d KNM 271-02 Eruditio Educatio 2020 5 000 0 5 000
1e KNM 298-01 Budovanie, skvalitnenie knižničného fondu 2 000 0 2 000
1f KNM 352-02 Levice a okolie v literatúre 2 800 0 2 800
1g KNM 356-03 Hospodárstvo južného Slovenska 2 850 0 2 850

0
2 Dotácie z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších územných celkov [SUM(R2a:R2...)] 0 0 0
2a 0 0 0
2b 0 0

0
3 Ostatné domáce príjmy s charakterom dotácie [SUM(R3a:R3...)] 47 358 0 47 358
3a Majorita - Minorita 25 000 0 25 000
3b Vyšehradský fond 3 000 0 3 000
3c Mentra 2020 13 574 0
3d APVV 4 232 0
3e Iné 1 552 0

Príjmy zo zahraničia majúce charakter dotácie [SUM(R4a:R4...)] 874 408 0 874 408
4a CEEPUS 1 690 0 1 690
4b Erasmus +  382 993 0 382 993
4c Príjmmy zo zahraničia 489 725 0

0
5 Spolu [R1+R2+R3+R4] 941 906 0 941 906

Nórsky a finančný mechanizmus patrí do R3 (ide o prostriedky poskytnuté Úradom vlády SR, na inom zdroji ako 111)

Tabuľka č. 2: Príjmy verejnej vysokej školy v roku 2020 majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií 
 z  kapitoly MŠVVaŠ SR a okrem  prostriedkov EÚ  (štrukturálnych  fondov)

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty: 



Hlavná činnosť
Podnikateľská 

činnosť
Hlavná činnosť

Podnikateľská 
činnosť

Hlavná činnosť
Podnikateľská 

činnosť
A B C D E=C-A F=D-B

1 Tržby za vlastné výrobky (účet 601) [SUM(R2:R5)] 0 0 0 0 0 0
2 - vysokoškolské podniky 0 0
3 - študentské domovy 0 0
4 - študentské jedálne 0 0
5 - ostatné tržby za vlastné výrobky 0 0
6 Tržby z predaja služieb (účet 602) [SUM(R7:R10)] 350 412 61 641 173 565 38 677 -176 847 -22 963
7 - z ubytovania študentov (účet 602 001) 345 279 168 129 582 -215 697 -168
8 - zo stravných lístkov študentov a doktorandov (účet 602 009) 0 0
9 - z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb (účet 602 008 a 602 010) 703 0 -703

10 - iné analyticky sledované výnosy (účty 602 002-007, 602 011-018, 602 099, 602 199) 5 133 60 770 43 983 38 677 38 850 -22 093
11 Tržby za predaný tovar (účet 604) 0 0
12 Zmeny stavu zásob vlastnej výroby (účtová skupina 611-614) 0 0
13 Aktivácia (účet 621-624) 0 0
14 Pokuty a penále (účet 641+642) 0 0
15 Platby za odpísané pohľadávky  (účet 643) 0 0
16 Úroky (účet 644) [R17+R18] 87 6 61 4 -26 -3
17 - z dotačného účtu  (účet 644 001) 0 0
18 - z ostatných účtov  (účet 644 002) 87 6 61 4 -26 -3
19 Kurzové zisky  (účet 645) 0 0
20 Výnosy zo školného (účet 648) [SUM(R21:R25)] 304 725 0 338 573 0 33 848 0
21 - školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia účet 648 001 96 325 106 950 10 625 0
22 - školné od cudzincov (§ 92 ods. 9 zákona) účty  648 002, 648  023 0 0
23 - za cudzojazyčné štúdium dennou formou, 648 010 0 0
24 - školné od externých študentov (§ 92 ods. 4  zákona)  účet 648 020,648011 208 400 230 123 21 723 0
25 - poplatky za súbežné štúdium (§ 92, ods. 5) účet  648 026 1 500 1 500 0
26 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom (účet 648) [SUM(R27:R33)] 64 396 0 64 938 0 541 0
27 - poplatky za prijímacie konanie (§ 92, ods. 10)  účet 648 003 57 817 56 461 -1 357 0
28 - poplatky za rigorózne konanie (§ 92, ods. 11) účet 648 004 6 030 8 340 2 310 0
29 - poplatky za rigorózne konanie - vydanie diplómu účet 648 005 25 -25 0
30 - poplatky za vydanie dokladov o štúdiu, účet  648 006, 524 137 -387 0
31 - poplatky za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia (§92, ods. 15, účet 648 024) 0 0
32 - poplatky za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu (§92, ods. 15, účet 648 025) 0 0
33 - výnosy  účtu 648 (648 007-8, 648 009, 648 016, 648 018-19, 648 022, 648 099) 18 700 50 22 179 3 479 -50

Tabuľka č. 3: Výnosy verejnej vysokej školy v rokoch 2019 a 2020

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:   

Číslo 
riadku

Položka
2019 2020 Rozdiel 2020-2019
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34 Iné ostatné výnosy (účet 646, 649) [SUM(R35:R44)] 1 376 247 5 851 853 508 5 195 -522 739 -657
35 - dary (účet 649 009) (646 001) (646 002) 988 191 774 053 -214 138 0
36 - výnosy z dedičstva  (účet 649 010) 0 0
37 - výnosy z duševného vlastníctva (účet 649 011) 0 0
38 - oprava výnosov minulých účtovných období (účet 649 013) 0 0
39 - použitie prostriedkov fondov (účet 649 014) 0 0
40 - použitie prostriedkov výnosov budúcich období - projekty  (účet 649 015) 0 0
41   - príspevok na úhradu výdavkov zahraničných študentov/lektorov  (649 016) 0 0
42 - dobropisy minulých období (účet 649 017) 0 0
43 - vložné na konferencie (649 018) 2 375 2 466 2 466 -2 375
44 - ostatné výnosy (účty 649 001-8, 649 012, 649 019-026, 649 098, 649 099) 388 056 3 476 76 989 5 195 -311 068 1 718
45 Tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651) 0 0
46 Výnosy z dlhodobého finančného majetku (účet 652) 0 0
47 Tržby z predaja cenných papierov a podielov (účet 653) 0 0
48 Tržby z predaja materiálu (účet 654) 0 0
49 Výnosy z krátkodobého finančného majetku  (účet 655) 0 0
50 Výnosy z použitia fondov (účet 656) [SUM(R51:R55)]   1) 22 856 0 15 578 0 -7 278 0
51 - rezervného fondu (účet 656 100) X X 0 X
52 - štipendijného fondu (účet 656 200) 20 890 X 15 578 X -5 312 X

53
- fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 
  (účet 656 300)

X X 0 X

54 - fondu reprodukcie (účet 656 400) 2) X X 0 X
55 - ostatných fondov (účet  656 510, 656 520) 1 966 X X -1 966 X
56 Výnosy z precenenia cenných papierov (účet 657) 0 0
57 Výnosy z nájmu majetku  (účet 658) 8 973 4 986 -3 987 0
58 Prijaté príspevky od iných organizácií (účet 662) 0 0
59 Prijaté príspevky od fyzických osôb (účt 663) 0 0
60 Príspevky z podielu zaplatenej dane (účet 665) 3 268 1 553 -1 715 0
61 Prijaté príspevky z verejných zbierok (účet 667) 0 0
62 Vnútroorganizačné prevody výnosov (účet 670) 0 0
63 Prevádzkové dotácie (účet 691) 6 031 811 6 630 097 598 286 0
64 z toho: 0 0
65 - zúčtovanie dotácie zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov 493 282 476 350 -16 932 0

66 Spolu [R1+R6+SUM(R11:R16)+R19+R20+R26+R34+SUM(R45:R50)+SUM(R56:R63)] 8 181 476 67 548 8 105 037 43 876 -76 439 -23 672

8 249 023,82 8 148 912,85

1) V R50-54 sa uvedú výnosy účtované v súvislosti s použitím  príslušného fondu.  
2)   Výnosy z Fondu reprodukcie možno účtovať len v súvislosti s krytím nákladov na vedenie príslušného bankového účtu a nákladov vyplývajúcich z kurzových strát
      v zmysle  16a ods. 8 zákona. 
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Číslo 
riadku

Položka 2019 2020

A B
1 Výnosy zo školného  [SUM (R2:R5)] 304 725 338 573
2 - za súbežné štúdium v dennej forme  (§ 92 ods. 5, 648 026) 0 1 500
3 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme (§ 92 ods. 6) (648 001) 96 325 106 950
4  - za cudzojazyčné štúdium dennou formou (§ 92 ods. 8 a 9) (648 002, 648 010, 648 023) 0 0
5 - za externú formu štúdia (§ 92 ods. 4) (648 020, 648 011) 208 400 230 123
6 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom [SUM (R8:R13)] 64 396 64 938
7 - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 12 zákona) (účet 648 003) 57 817 56 461
8 - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 13 zákona) (účet 648 004) 6 030 8 340
9 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 14 zákona)  (účet 648 005) 25 0

10 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 15 zákona) (účet 648 006) 524 137

11
- za vydanie dokladov o absolvovaní štúdia v štátnom jazyku a v jazyku požadovanom študentom a ich kópií  
(§ 92 ods. 15 zákona) (účet 648 024)

0 0

12  - za uznávanie rovnocennosti dokladov o štúdiu (§ 92 ods. 15 zákona) (účet 648 025) 0 0
13 Základ pre prídel do štipendijného fondu 19 265 21 690
14 Návrh na prídel do štipendijného fondu 19 265 21 690

Tabuľka č. 4: Výnosy verejnej vysokej školy zo školného a z poplatkov spojených so štúdiom  
v rokoch 2019 a 2020 

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  



Hlavná činnosť
Podnikateľská 

činnosť
Hlavná činnosť

Podnikateľská 
činnosť

Hlavná činnosť
Podnikateľská 

činnosť
A B C D E=C-A F=D-B

1 Spotreba materiálu (účet 501) [SUM(R2:R13)] 112 253 4 894 196 914 28 84 661 -4 866
2 - knihy, časopisy a noviny  (účet 501 001,501 051) 10 665 348 7 143 -3 522 -348

3
- chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie experimentálnej výučby  (účet 
501 002, 501 052)

4 499 6 921 2 422 0

4 - kancelárske potreby a materiál   (účet 501 003, 501 053) 7 672 7 232 -440 0
5 - papier  (účet 501 004, 501 054) 2 777 3 1 715 -1 062 -3
6 - pohonné hmoty a ostatný materiál na dopravu  (účet 501 007, 501 057) 8 703 3 395 -5 307 0
7 - čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby (účet 501 008, 501 020) 1 625 4 280 10 412 28 8 788 -4 252

8
- stavebný, vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál
 (účet 501 009)

3 683 4 076 394 0

9 - potraviny (účet 501 010) 1 881 1 753 -128 0
10 - DHM - prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika  (účet 501 011) 19 508 80 020 60 511 0
11 - DHM - nábytok (účet 501 012) 1 937 21 513 19 576 0

12
- iné analyticky sledované náklady (účty 501 005-006, 501 013-018, 501 019, 
501077)

27 980 209 28 452 473 -209

13 - ostatný materiál (účet 501 099, 501 030, 501 513, 501 516, 501 599) 21 324 54 24 281 2 957 -54
14 Spotreba energie (účet 502) [SUM(R15:R20)] 358 874 27 157 273 673 15 699 -85 201 -11 458
15 - elektrická energia (účet 502 001, 502 051) 117 525 18 621 96 885 2 665 -20 640 -15 955
16 - tepelná energia  (účet 502 002, 502 052) 194 512 5 329 95 439 5 868 -99 073 539
17 - vodné a stočné  (účet 502 003, 502 053) 11 843 3 208 9 647 33 -2 196 -3 175
18 - plyn  (účet 502 004, 502 054) 34 994 71 701 7 133 36 708 7 133
19 - palivá  (účet 502 005, 502 055) 0 0
20 - ostatné energie (502 099) 0 0
21 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok (účet 503) X X X X   
22 Predaný tovar (účet 504) [SUM(R23:R26)] 0 0 0 0 0 0
23 - vysokoškolské podniky 0 0
24 - študentské domovy 0 0
25 - študentské jedálne 0 0
26 - ostatný predaný tovar 0 0
27 Opravy a udržiavanie (účet 511) [SUM(R28:R34)] 70 029 2 200 83 496 618 13 467 -1 582
28 - opravy a udržiavanie stavieb  (účet 511 001) 13 523 1 680 30 336 618 16 813 -1 062

29
- opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára  (účet 511 002, 
511 052)

34 731 411 28 603 -6 127 -411

30 - opravy a udržiavanie dopravných prostriedkov  (účet 511 003) 5 805 3 533 -2 272 0
31 - opravy a udržiavanie prostriedkov IT  (účet 511 004) 14 214 7 619 -6 595 0

32 - údržba a opravy meracej techniky, telovýchovných  zariadení ...(účet 511 005) 0 0

33 - iné analyticky sledované náklady (účet 511 006-008, 511 056) 788 11 954 11 166 0
34 - ostatná údržba a opravy (účet 511 099) 968 108 1 451 483 -108
35 Cestovné (účet 512) [SUM(R36:R37)] 71 691 0 10 442 0 -61 249 0
36 - domáce cestovné  (účet 512 001, 512 051) 11 955 2 576 -9 379 0
37 - zahraničné cestovné  (účet 512 002, 512 003, 512 004, 512 005, 512 052) 59 736 7 866 -51 870 0
38 Náklady na reprezentáciu (účet 513) 8 407 335 3 649 229 -4 758 -106
39 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R40:R54)]   306 079 2 340 293 300 518 -12 780 -1 822
40 - prenájom priestorov  (účet 518 001) 33 531 391 28 725 -4 806 -391
41 - prenájom zariadení (účet 518 002) 305 212 -93 0
42 - vložné na konferencie  (účet 518 004, 518 054) 20 372 11 064 -9 309 0
43 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov  (účet 518 005) 1 199 401 -798 0
44 - telefón, fax  (účet 518 006, 518 056) 16 841 170 17 020 180 -170
45 - počítačové siete a prenosy údajov  (účet 518 007) 1 267 1 588 321 0
46 - poštovné  (účet 518 008, 518 058) 13 722 13 002 -720 0
47 - odvoz odpadu  (účet 518 009, 518 059) 0 0
48 - revízie zariadení (účet 518 010) 24 107 260 15 255 -8 852 -260
49 - čistenie verejných priestranstiev (účet 518 011) 0 0
50 - dopravné služby (účet 518 012, 518 512) 2 418 320 -2 098 0
51 - drobný nehmotný majetok  (účet 518 014) 16 080 16 080 0
52 - používanie plavárne (účet 518 019) 395 119 -276 0

53
- iné analyticky sledované náklady (účty 518 003, 518 013, 518 015-018, 518 
020-030, 518 031-034 , 518 040, 518 041, 518 529, 518 530, 518 599, 518 099, 
) 

191 923 1 519 189 513 518 -2 409 -1 001

54 - ostatné služby (účet  518 035) 0 0
55 Mzdové náklady (účet 521)  [SUM(R56:R57)] 3 449 127 16 896 3 723 633 21 422 274 506 4 526
56  - MZDY (účty 521 001-008, 521 012, 521 013) 3 412 477 16 853 3 700 557 21 422 288 080 4 569
57  - OON [SUM(R58:R60)] 36 650 43 23 076 0 -13 575 -43
58       - dohody o vykonaní práce - externí účitelia (účet 521 009) 4 865 3 256 -1 609 0

59
      - dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti
        (účet 521 010)

25 382 43 19 820 -5 562 -43

60     - dohody o brigádnickej práci študentov (účet 521 011) 6 404 -6 404 0
61 Zákonné sociálne poistenie (účet 524) 1 086 153 7 025 1 186 275 4 369 100 122 -2 656
62 Ostatné sociálne poistenia (účet 525) 29 042 785 32 381 192 3 339 -593
63 Zákonné sociálne náklady (účet 527) [SUM(R64:R69)] 65 330 842 65 374 0 44 -842
64  - tvorba sociálneho fondu  (účet 527 001) 36 506 39 151 2 644 0
65  - príspevok zamestnancom na stravovanie  (účet 527 002, 527 052) 17 709 12 803 -4 906 0
66  - zákonné odstupné, odchodné  (účet 527 003) 1 228 2 610 1 382 0

Tabuľka č. 5: Náklady verejnej vysokej školy v rokoch 2019 a 2020

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita  J. Selyeho
Názov fakulty:  

Číslo 
riadku

Položka
2019 2020 Rozdiel 2020-2019
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67  - náhrada príjmu pri PN (účet 527 004) 4 611 505 4 456 -155 -505
68  - ochranné pracovné pomôcky podľa Zákonníka práce (účet 527 005) 899 956 57 0
69  - ostatné zákonné sociálne náklady (účet 527 006, 527 099) + rekreácie 4 376 336 5 398 1 022 -336
70 Ostatné sociálne náklady (účet 528)  0 0
71 Daň z motorových vozidiel (účet 531) 0 0
72 Daň z nehnuteľnosti (účet 532) 3 118 3 484 366 0
73 Ostatné dane a poplatky (účet 538) 9 829 1 9 822 1 -7 0
74 Ostatné náklady (účtová skupina 54) [R75+ R76] 622 118 4 568 472 214 265 -149 905 -4 303
75 - Ostatné náklady účty 541 až 548 2 384 3 264 880 0
76 - Iné ostatné  náklady (účet 549) [SUM(R77:R83)] 619 734 4 568 468 950 265 -150 785 -4 303
77  - štipendiá doktorandov  (účet 549 001, 549 016, 549 017) 204 738 206 446 1 708 0
78  - bankové poplatky (účet 549 002) 2 043 25 1 171 -872 -25
79  - úhrada výnosov z úrokov na dotačnom účte (účet 549 003) 0 0

80
 - poistné náklady (havarijné, majetok, na študentov) (účet 549 004, 549 014, 549 
015, 549 054)

32 127 153 18 210 -13 917 -153

81  - štipendiá z vlastných zdrojov (549 007-010, 549 019, 549 020, 549 022) 20 890 15 578 -5 312 0
81a     - Podpora štud. so špecifickými potrebami podľa §100  (549 018) 0 0
82  - iné analyticky sledované náklady (účet 549 005-006, 549 012) 0 0
83  - ostatné iné náklady (účet 549 021, 549 098, 549 099, 549 011, 549 013) 359 937 4 390 227 545 265 -132 392 -4 125

84
Odpisy, predaný majetok a opravné položky (účtová skupina 55: 551 až 
558) [SUM(R85:R92)]

1 903 063 0 1 741 225 842 -161 838 842

85
 - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií zo ŠR 
(účet 551 100, 551 121, 551 123, 551 001, 551 003)

493 282 476 350 -16 932 0

86
 - odpisy ostatného DN a HM (účet 551 002, 551 130, 551 131, 551 133, 551 
200, 551 221, 551 223, 551 400, 551 500, 551 521, 551 900, 551 921, 551 923) 149 423 122 325 842 -27 098 842

86a
 - odpisy DN a HM nadobudnutého z kapitálových dotácií z EÚ (zo 
štrukturálnych fondov) (účet 551 004, 551 300, 551 321, 551 323 )

988 547 806 477 -182 070 0

87 - ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552, 553, 554, 557, 558, 559) 0 0
88 - náklady na tvorbu rezervného fondu (účet 556 100) 0 0
89 - náklady na tvorbu štipendijného fondu (účet 556 200) 271 811 336 073 64 262 0

90
- náklady na tvorbu fondu reprodukcie (účet 556 400) (z predaja a likvidácie 
majetku)

0 0

91
- náklady na tvorbu fondu na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami 
  (účet 556 300)

0 0

92 - náklady na tvorbu ostatných fondov (účty  556 510, 556 520) 0 0
93 Poskytnuté príspevky (účtová skupina 56: 562 a 563) 56 060 8 203 -47 857 0
94 Vnútroorganizačné prevody nákladov (účtová skupina 57) 0 0
95 Daň z príjmov (účtová skupina 59: 591 až 595) 16 107 11 1 -5 -107

96
Spolu [R1+R14+R21+R22+R27+R35+R38+R39+R55+SUM (R61:R63) +SUM 
(R70:R74)+R84+R93+R94+R95] 8 151 191 67 150 8104096,01 44 184 -47 095 -22 966

8 218 217,30 8 148 268,07

Pozn.
v R90 ide o náklady na tvorbu FR z predaja a likvidácie majetku = 
T11R5=T13R5

 17 z 34  



z toho:

Zamestnanci 
platení z 
dotácie 

MŠVVaŠ SR

Náklady na mzdy 
poskytované z 

dotácie MŠVVaŠ 
SR  (v Eur)

A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12
1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 98 98 19 117 2 001 413 2 001 413 486 176 2 487 589 1 767 1286 1522 1859

2
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor"                 
*)

15,900 15,900 4,900 20,80 441 794,00 441 794,00 149 794,00 591 588,00 2 370,14 1 784,00 2 114,00 2 418,00

3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent" 22,500 22,500 4,900 27,40 521 568,00 521 568,00 136 061,00 657 629,00 2 000,09 1 616,00 1 801,00 2 156,00

4
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný 
asistent"

51,500 51,500 8,700 60,20 923 853,00 923 853,00 191 246,00 1 115 099,00 1 543,60 1 261,00 1 421,00 1 579,00

5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent" 8,300 8,300 0,600 8,90 114 198,00 114 198,00 9 075,00 123 273,00 1 154,24 1 022,00 1 091,00 1 246,00
6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 0,00 0,00 0,00
7 Odborní zamestnanci 6,60 6,60 0,00 6,60 91 825,00 91 825,00 1 500,00 93 325,00 1 178,35 1 050,00 1 115,00 1 254,00

z toho: 0,00
8 - na oblasť IT 6,60 6,60 0,00 6,60 91 825,00 91 825,00 1 500,00 93 325,00 1 178,35 1 050,00 1 115,00 1 254,00
9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)]                         44,00 44,00 7,70 51,70 604 477,00 604 477,00 150 195,00 754 672,00 1 216,43 904,00 1 069,00 1 354,00
10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch 25,40 25,40 6,80 32,20 398 721,00 398 721,00 133 060,00 531 781,00 1 376,24 1 039,00 1 167,00 1 478,00
11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch 2,70 2,70 0,30 3,00 34 138,00 34 138,00 4 677,00 38 815,00 1 078,19 992,00 1 084,00 1 084,00
12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách 15,90 15,90 0,50 16,40 171 618,00 171 618,00 12 458,00 184 076,00 935,35 822,00 880,00 1 062,00
13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci 5,50 5,50 0,10 5,60 91 232,00 91 232,00 3 003,00 94 235,00 1 402,31 1 141,00 1 419,00 1 518,00

14
Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov 
študentských domovov a jedální

18,70 18,70 0,20 18,90 159 625,00 159 625,00 5 703,00 165 328,00 728,96 623,00 696,00 737,00

15
Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej 
vysokej školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14  spolu 
[SUM(R15a:R15...)]                                                

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X

15a 0,00 0,00 0,00 X X X
15b 0,00 0,00 0,00 X X X
15c 0,00 0,00 0,00 X X X
15d 0,00 0,00 0,00 X X X

0,00
16 Zamestnanci študentských domovov 12,00 12,00 1,00 13,00 106 975,00 106 975,00 9 954,00 116 929,00 749,54 645,00 669,00 945,00
17 Zamestnanci študentských jedální 0,00 0,00 0,00
18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 185,00 185,00 28,10 213,10 3 055 547,00 3 055 547,00 656 531,00 3 712 078,00 1 451,62 1 158,00 1 420,00 1 732,00

medián *) = stredná hodnota

- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným týždenným pracovným časom, ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v hlavnom zamestnaní; 

- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným úväzkom v ďalšom pracovnom pomere. 

Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel od evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz. 

pozn.1): rozdiel medzi údajom, vykazovaným v stĺpci T6_R18_SH a údajom v T5_R56_(SC+SD) uviesť v komentári  

Priemerný evidenčný prepočítaný počet zamestnancov za rok 2020

z toho:

Priemerné 
platy

Pre účely výpočtu počtu zamestnancov bola použitá metóda - Priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet - je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov 
za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa skutočne odpracovaných hodín. U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom pomere, sa 
výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch častí : 

Náklady na mzdy  
poskytované z 
prostriedkov 

štátneho rozpočtu   
(v Eur)

Náklady na mzdy 
poskytované z 
iných zdrojov 

 (v Eur)

Počet 
zamestnancov 

platených z 
prostriedkov 

štátneho 
rozpočtu

*) medzi profesorov sa započítava aj funkčné zaradenie "hosťujúci profesor"

Počet zamestnancov 
platených z iných 

zdrojov

Počet 
zamestnancov 

spolu

Kategória zamestnancov

Č
ís

lo
 r

ia
d

k
u

kvartil q1 
25%

kvartil q2 
50%

medián *)

kvartil q3 
75%

Tabuľka č. 6: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2020

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  

Náklady na mzdy 
spolu

 (v Eur)



Výpočet

z toho:

Ženy platené z 
dotácie MŠVVaŠ 

SR

Náklady na mzdy 
poskytované z 

dotácie MŠVVaŠ 
SR  (v Eur)

A B C D=A+C E F G H=E+G I=H/D/12 J
1 Vysokoškolskí učitelia spolu [SUM(R2:R6)] 34 34 7 41,50 632 011,00 632 011,00 167 531,00 799 542,00 1 605,51 0,00 1 194,00 1 394,00 1 663,00

2
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "profesor"                 
*)

                            2                        2                        1    3,30 51 905,00 51 905,00 38 132,00 90 037,00 2 273,66 0,00 1 764,00 1 824,00 2 418,00

3 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "docent"                             6                        6                        2    8,60 150 371,00 150 371,00 58 212,00 208 583,00 2 021,15 0,00 1 663,00 1 859,00 2 025,00

4
- vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "odborný 
asistent"

                          21                      21                        3    23,60 355 290,00 355 290,00 62 896,00 418 186,00 1 476,65 0,00 1 237,00 1 386,00 1 494,00

5 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "asistent"                             5                        5                        1    6,00 74 445,00 74 445,00 8 291,00 82 736,00 1 149,11 0,00 1 022,00 1 111,00 1 263,00
6 - vysokoškolskí učitelia s funkčným zaradením "lektor" 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Odborní zamestnanci 0,00 0,00 0,00 0,00

z toho:
8 - na oblasť IT 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Administratívni zamestnanci spolu [SUM(R10:R12)]                         36 36 7 43,80 461 400,00 461 400,00 137 638,00 599 038,00 1 139,72 0,00 904,00 1 069,00 1 323,00
10 - zamestnanci zaradení na rektorátoch                    20,200               20,200                6,600    26,80 280 314,00 280 314,00 121 343,00 401 657,00 1 248,93 0,00 994,00 1 139,00 1 436,00
11 - zamestnanci zaradení na dekanátoch                      2,700                 2,700                0,300    3,00 34 138,00 34 138,00 4 677,00 38 815,00 1 078,19 0,00 992,00 1 084,00 1 084,00
12 - zamestnanci zaradení na ostatných pracoviskách                    13,500               13,500                0,500    14,00 146 948,00 146 948,00 11 618,00 158 566,00 943,85 0,00 839,00 893,00 1 062,00
13 Výskumní pracovníci alebo umeleckí pracovníci                      0,500                 0,500    0,50 8 874,00 8 874,00 8 874,00 1 479,00 0,00 1 476,00 1 476,00 1 494,00

14
Prevádzkoví zamestnanci okrem zamestnancov študentských 
domovov a jedální

                   14,800               14,800                0,100    14,90 119 024,00 119 024,00 2 755,00 121 779,00 681,09 0,00 623,00 685,00 703,00

15
Zamestnanci osobitne financovaných súčastí verejnej vysokej 
školy (špecifiká) z R1, R7, R9, R13, R14  spolu 
[SUM(R15a:R15...)]                                                

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X

15a 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X
15b 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X
15c 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X
15d 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X

0,00
16 Zamestnanci študentských domovov                           10                      10    10,20 82 954,00 82 954,00 82 954,00 677,73 0,00 637,00 658,00 937,00
17 Zamestnanci študentských jedální 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Spolu [R1+R7+R9+R13+R14+R16+R17] 96 96 15 110,90 1 304 263,00 1 304 263,00 307 924,00 1 612 187,00 1 211,44 0,00 750,00 1 246,00 1 494,00

medián *) = stredná hodnota

- prvýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách s plným týždenným pracovným časom, ktorý sa rovná ich prepočítanému počtu, a to pracovným úväzkom v hlavnom zamestnaní; 
- druhýkrát sa započítavajú do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného, a to svojím pracovným úväzkom v ďalšom pracovnom pomere. 
Do evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného sa títo zamestnanci započítavajú dvakrát na rozdiel od evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách, v ktorom sú započítaní iba raz. 

kvartil q2 
50%

medián *)
kvartil q3 75%

pozn.1): rozdiel medzi údajom, vykazovaným v stĺpci T6_R18_SH a údajom v T5_R56_(SC+SD) uviesť v komentári  
*) medzi profesorov sa započítava aj funkčné zaradenie "hosťujúci profesor"

Priemerné 
platy mužov

Pre účely výpočtu počtu zamestnancov bola použitá metóda - Priemerný evidenčný počet zamestnancov - prepočítaný počet - je aritmetickým priemerom denných evidenčných počtov zamestnancov 
za sledované obdobie prepočítaných na plnú zamestnanosť podľa dĺžky pracovných úväzkov zamestnancov, resp. podľa skutočne odpracovaných hodín. U zamestnancov, ktorí vykonávajú v organizácii činnosť v ďalšom pracovnom pomere, sa výpočet 
priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných skladá z dvoch častí : 

kvartil q1 
25%

Tabuľka č. 6a: Zamestnanci a náklady na mzdy verejnej vysokej školy v roku 2020   -   len  ženy  a výpočet priemerného platu mužov

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  

Č
ís

lo
 r

ia
d

k
u

Kategória zamestnancov - žien

Priemerný evidenčný prepočítaný počet žien za rok 2020

Náklady na mzdy  
poskytované z 
prostriedkov 

štátneho rozpočtu   
(v Eur)

z toho:
Náklady na mzdy 

poskytované z 
iných zdrojov 

 (v Eur)

Náklady na mzdy 
spolu

 (v Eur)

Priemerné 
platy žien

Počet žien platených z 
prostriedkov štátneho 

rozpočtu

Počet žien 
platených z iných 

zdrojov
Počet žien spolu



Číslo 
riadku

Položka
z  dotácií 

(ostatné kódy 
okrem kódu 13)

z iných zdrojov
 kód 13

Náklady spolu

A B C = A+B

1 Náklady na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia spolu 206 446 206 446 

2 Počet osobomesiacov interných doktorandov spolu za 2020 244 244 

3 Priemerný mesačný náklad na doktoranda 846,09 0,00 846,09 

Tabuľka č. 7: Náklady verejnej vysokej školy na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia v roku 2020 

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:



Finančné 
prostriedky  

 (v Eur)

Počet študentov 
poberajúcich 

sociálne 
štipendium

Finančné prostriedky  
 (v Eur)

Počet študentov 
poberajúcich 

sociálne 
štipendium 

A B C D

1 Výdavky na sociálne štipendiá (§ 96 zákona) za kalendárny rok 163 460 X 125 310 X

2 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá v osobomesiacoch 
1) X 819 X 604

3 Počet študentov poberajúcich sociálne štipendiá  
2) X 110 X 86

4
Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. predchádzajúceho roka  
[R4_SC = R6_SA]                         

51 481 X 57 408 X

5
Príjem z dotácie poskytnutej na sociálne štipendiá v rámci dotačnej zmluvy z kapitoly     
MŠVVaŠ k 31.12.

169 387 X 183 257 X

6 Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. bežného roka [R4+R5-R1]                         57 408 X 115 355 X

7 Priemerné štipendium na 1 študenta na mesiac  [R1_SA/R2_SB resp. R1_SC/R2_SD] 200 X 207 X

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované sociálne štipendium 
2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom kalendárnom roku poskytnuté sociálne štipendium bez ohľadu na počet mesiacov. 

Tabuľka č. 8: Údaje o systéme sociálnej podpory - časť  sociálne štipendiá  (§ 96 zákona) 
za roky 2019 a 2020

2019 2020

Položka
Číslo 

riadku

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  

uvádzajú sa štipendiá vyplatené zo štátneho rozpočtu, kód v CRŠ: 1



2019 2020 2019 2020
A B C D

1
Projektovaná lôžková kapacita študentského domova k 31. 12. kalendárneho 
roka (v počte miest)

X X 767 767

2 Počet ubytovaných študentov (vrátane interných doktorandov)
2)  v 

osobomesiacoch
X X 4 978 3 363

3 Priemerný  prepočítaný počet ubytovaných študentov [(R2/12] X X 415 280

4
Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas výučbového obdobia (10 
mesiacov)

345 447 168 260 X X

5
Výnosy z poplatkov za ubytovanie od študentov počas hlavných prázdnin (od 
interných doktorandov) a počty ubytovaných študentov

703

6
Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské domovy (vrátane zmluvných 
zariadení a valorizácie miezd ŠJ)

215 611 355 355 X X

7 Ostatné výnosy zo študentských domovov X X
8 Výnosy zo študentských domovov v kalendárnom roku spolu [SUM(R4:R7)] 561 761 523 615 X X
9 Náklady študentských domovov  spolu [R10+R11] 603 648 740 256 X X

10 - náklady študentských domovov (bez zmluvných zariadení)- mzdy a odvody 321 268 453 061 X X
11 - náklady študentských domovov  (bez zmluvných zariadení) - ostatné 282 381 287 195 X X

12 Rozdiel výnosov a nákladov na študentské domovy v kalendárnom roku  [R8-R9] -41 887 -216 642 X X

13 Priemerné ročné náklady na jedného ubytovaného študenta [R9/R3] 1 455 2 641 X X

2) uvádzajte počet denných študentov I. a II. stupňa štúdia počas výučbového obdobia, najviac však 10 mesiacov  a denných študentov III. stupňa štúdia (doktorandov)  vrátane 
hlavných prázdnin maximálne 12 mesiacov

Tabuľka č. 9: Údaje o systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady1) študentských domovov 
(bez zmluvných zariadení) za roky 2019 a 2020

Číslo 
riadku

Položka
Náklady / Výnosy Počty ubytovaných

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho

1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú



Číslo 
riadku

Položka 2019 2020

A B

1 Výnosy2) študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov spolu [R2+R5]  7 331 2 495

2 Tržby jedální súvisiace so stravovaním študentov v kalendárnom roku spolu [R3+R4] 0 0
3 - tržby za stravné lístky študentov
4 - ostatné tržby súvisiace so stravovaním študentov
5 Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu na študentské jedálne spolu [R6+R7-R8] 7 331 2 495

6 - zostatok nevyčerpanej dotácie (+)/ nedoplatok dotácie (-) z predchádzajúcich rokov [R6_SB=R8_SA] 8 273

7 - účelová dotácia v danom kalendárnom roku 15 604 1 222
8 - prenos zostatku dotácie do nasledujúceho kalendárneho roku [R6+R7-R15] 8 273 7 001

9 Náklady na činnosť študentských jedální súvisiace so stravovaním študentov za kalendárny rok

z toho:

10  - náklady na jedlá študentov3)

11 Rozdiel výnosov a nákladov študentských jedální súvisiacich so stravovaním študentov  [R1-R9] 7 331 2 495

12 Počet vydaných jedál študentom  v kalendárnom roku  5 639 1 782
13 - počet vydaných jedál študentom vo vlastných stravovacích zariadeniach3)

14 - počet vydaných jedál študentom v zmluvných zariadeniach 4) 5 639 1 782

15 Nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu na jedlá podľa metodiky                                      7 331 2 495
16 Priemerné náklady  na jedlo študenta v Eur [R10/R13] 0 0

4) uvádzajú sa všetky jedlá vydané študentom v zmluvných zariadeniach, na ktoré sa poskytuje dotácia

Tabuľka č. 10: Údaje o20 systéme sociálnej podpory  - časť výnosy a náklady1) študentských jedální 
za roky 2019 a 2020

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho

1) výnosy a náklady z podnikateľskej činnosti sa neuvádzajú, neuvádzajú sa ani výnosy a náklady súvisiace so stravovaním zamestnancov

2) všetky údaje o výnosoch a nákladoch  sa uvádzajú v Eur

3) uvádzajú sa jedlá vydané študentom len vo vlastnej jedálni, na ktoré sa poskytuje dotácia



2019 2020

A B
1 Stav fondu reprodukcie k 1.1. 252 238 335 191
2 Tvorba fondu reprodukcie v kalendárnom roku spolu [SUM(R3:R8)] 150 512 123 167
3 - tvorba fondu z hospodárskeho výsledku (účet 413  111)  1) 

4 - tvorba fondu z odpisov (účet 413 116) 149 423 122 325
5 - tvorba fondu z výnosov z predaja (a likvidácie) majetku (účet 413 117)
6 - tvorba fondu prevodom z rezervného fondu (účet  413 114)
7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva (účet 413 112)

8 - ostatná tvorba (účet 413 113) 2) 1 089 842

9 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku  z fondu reprodukcie [R1+R2] 402 750 458 358

10 Dotácia na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu  (111,  131J*) 90 000 636 000

10a
Dotácia na kapitálové výdavky z prostriedkov EÚ (štrukturálnych fondov vrátane 
spolufinancovania)

11 Zostatok kapitálovej dotácie z predchádzajúceho roku (z dotácií na R10 a R10a) 82 000 76 120

12 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku z úverov

13
Iné zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku (v danom roku 
vrátane zostatkov na týchto zdrojoch)

14 Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku spolu [SUM(R9:R13)] 574 750 1 170 478

2) ostatná tvorba fondu reprodukcie v zmysle § 16a ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z.o vysokých školách v znení neskorších predpisov (kreditné úroky a kurzové zisky)

1) vrátane tvorby z nerozdeleného zisku z minulých rokov

Tabuľka č. 11: Zdroje verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého  majetku v rokoch 2019 a 2020

Číslo 
riadku

Položka
Objem zdrojov

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho



A B C D E F G=A+B+C+D+E+F

1 Nákup pozemkov a nehmotných aktív 26 400,00 26 400,00
z toho:

2 - nákup softvéru 26 400,00 26 400,00
3 Nákup budov a stavieb 0,00

4
Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 
[SUM(R5:R10)]

0,00 0,00 0,00 2 420,64 0,00 0,00 2 420,64

5 - interiérové vybavenie  (713 001) 0,00
6 - telekomunikačná technika  (713 003) 0,00
7 -  výpočtová technika  (713 002) 2 420,64 2 420,64
8  - prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (713 004) 0,00

9
  - špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika, náradie a materiál  (713 
005)

0,00

10 -komunikačná infraštruktúra (713 006) 0,00
11 Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 0,00
12 Prípravná a projektová dokumentácia 3 083,60 3 083,60
13 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0,00
14 Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 25 649,78 25 649,78
15 Nákup ostatného dlhodobého majetku 0,00
16 Iné nezaradené 0,00

17
Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhobého majetku 
spolu [R1+SUM(R3:R4)+SUM(R11:R16)]

0,00 0,00 0,00 28 820,64 0,00 28 733,38 57 554,02

Čerpanie bežnej 
dotácie v roku 

2020 
prostredníctvom 

fondu reprodukcie 

Celkové výdavky 
na obstaranie a 

technické 
zhodnotenie 
dlhodobého 

majetku

Tabuľka č. 12: Výdavky verejnej vysokej školy na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2020

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho

Čerpanie z 
úveru

Čerpanie kapitálovej 
dotácie v roku 2020
zo štátneho rozpočtu 

(111 a  131J) *)

Čerpanie z 
iných zdrojov 
(napr. z 131x, 

...)

Číslo 
riadku

Položka

Čerpanie 
kapitálovej 

dotácie v roku 
2020

z prostriedkov EÚ 
(štrukturálnych 

fondov)

Čerpanie 
z ostatných 

zdrojov 
prostredníctvom 

fondu 
reprodukcie 



2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
A B C D E F G H I J K=A+C+E+G+I L=B+D+F+H+J

1
Stav fondu k 1.1. kalendárneho roku 
[R1_SB = R12_SA ...]

1 068 103,94 1 080 127,11 252 237,92 335 190,94 119 048,60 123 663,60 1 000,00 3 000,00 0,00 0,00 1 440 390,46 1 541 981,65

2
Tvorba fondu v kalendárnom roku spolu 
SUM(R3:R10) 

12 023,17 21 478,11 150 511,87 123 167,00 271 811,00 326 588,00 2 000,00 10 530,00 0,00 0,00 436 346,04 481 763,11

3 - tvorba fondu z výsledku hospodárenia 1) 12 023,17 21 478,11 2 000,00 2 000,00 14 023,17 23 478,11

4 - tvorba fondu z odpisov X X 149 423,21 123 167,00 X X X X X X 149 423,21 123 167,00

5
  - tvorba fondu z predaja alebo likvidácie 
majetku

X X X X X X X X 0,00 0,00

6
- tvorba fondu prevodom z rezervného 
fondu

X X 0,00 0,00

7 - tvorba fondu z darov a z dedičstva 0,00 0,00

8 - tvorba fondu z dotácie 2) X X X X 252 546,00 304 898,00 X 8 530,00 X X 252 546,00 313 428,00

9 - tvorba fondu z výnosov zo školného X X X X 19 265,00 21 690,00 X X X X 19 265,00 21 690,00

10 - ostatná tvorba 2) 1 088,66 0,00 0,00 1 088,66 0,00

11
Čerpanie fondu k 31. 12. kalendárneho 
roku

67 558,85 27 380,64 267 196,00 264 573,27 334 754,85 291 953,91

12
Stav fondu k 31.12. kalendárneho roku 
[R1+R2-R11]

1 080 127,11 1 101 605,22 335 190,94 430 977,30 123 663,60 185 678,33 3 000,00 13 530,00 0,00 0,00 1 541 981,65 1 731 790,85

13
Krytie fondu finančnými prostriedkami 

na osobitnom bankovom účte 3) k 31.12.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

#ODKAZ!
1) vrátane tvorby z nerozdeleného zisku z minulých rokov

2) len ak umožňuje zákon

Fondy spolu

3) uvádza sa v prípade, ak si vysoká škola vytvorila osobitný bankový 
účet na krytie fondu - napríklad  fondu reprodukcie

Tabuľka č. 13: Stav a vývoj finančných fondov verejnej vysokej školy v rokoch 2019 a 2020

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho

Číslo 
riadku

Fondy VVŠ
Rezervný fond Fond reprodukcie Štipendijný fond

Fond na podporu štúdia 
študentov so špecifickými 

potrebami
Ostatné fondy



Číslo 
riadku

Bankový účet Stav účtu k 31.12.2020 Čísla účtov v tvare IBAN

A B C

1
Účty v Štátnej pokladnici spolu 
[SUM(R2:R16)]

2 377 908

2 dotačný účet VVŠ 0 SK65 8180 0000 0070 0024 1658 Dotačný účet

3
- bežné účty okrem účtov uvedených v 
  R4:R6

90 990

4     - bežné účty pre študentské domovy 90 990 SK25 8180 0000 0070 0029 4370  Príjmy ŠD
5     - bežné účty pre študentské jedálne

6
    - bežné účety na riešenie úloh vedy a
      výskumu  zo SR, resp.zahraničia 

7 devízové účty
8 účty rezervného fondu
9 účty fondu reprodukcie

10 účty štipendijného fondu

11
účty fondov na podporu štúdia študentov so 
špecifickými potrebami

12 účty ostatných fondov
13 účty sociálneho fondu 1 995 SK64 8180 0000 0070 0015 2727  Sociálny fond UJS
14 účty podnikateľskej činnosti 26 424 SK34 8180 0000 0070 0031 5354  Podnikateľský účet
15    účty termínovaných vkladov
16 bežné účty - zábezpeka

17
ostatné bankové účty v Štátnej pokladnici 
mimo účtov uvedených v R2:R16

2 258 499

z toho: 311 449 SK11 8180 0000 0070 0012 2835  Dary a granty
157 861 SK33 8180 0000 0070 0012 2827 Vlastné zdroje UJS

40 861 SK97 8180 0000 0070 0021 0333 Príjmy PF
45 554 SK51 8180 0000 0070 0022 8621 Príjmy EF

1 091 SK56 8180 0000 0070 0031 5346 Mzdový účet

137 140
SK26 8180 0000 0070 0023 1011 Erazmus-mob. Učiť.a 
štud.

16 600 SK20 8180 0000 0070 0015 2743 prostriedky EU 1
6 964 SK88 8180 0000 0070 0024 7646 prostriedky EU2

681 SK48 8180 0000 0070 0024 7881 prostriedky EU 3
1 488 SK82 8180 0000 0070 0033 3405  prostriedky EU 4

0 SK97 8180 0000 0070 0045 2930 Zahraničné príjmy
6 200 SK98 8180 0000 0070 0022 8648 Ceepus, Leonardo

1 290 714 SK90 8180 0000 0070 0018 3590  zostatkový účet
62 SK34 8180 0000 0070 0063 2544 

241 833 SK56 8180 0000 0070 0063 8065
0 SK78 8180 0000 0070 0063 8057

18    účty mimo Štátnej pokladnice spolu
19 Peniaze na ceste (účet 261)

20
Stav bankových účtov v ŠP spolu 
[R1+R18+R19]

2 377 908,48

Tabuľka č. 16: Štruktúra a stav finančných prostriedkov na bankových účtoch verejnej vysokej školy
   k 31. decembru 2020

Názov verejnej vysokej školy: Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty: 



z EÚ
spolufinanco-
vanie zo ŠR

z EÚ
spolufinanco-
vanie zo ŠR

z EÚ
spolufinanco-
vanie zo ŠR

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

1 zdroj 11S  + 13S spolu 0 0 0 0 0 0

2 zdroj 11S1; 13S1 x x 0 x

3 zdroj 11S2; 13S2 x x x 0

4 zdroj 11T  + 13T spolu 0 0 0 0 0 0

5 zdroj 11T1; 13T1 x x 0 x

6 zdroj 11T2; 13T2 x x x 0

7 zdroj 1AA + 3AA spolu 97 483 11 469 0 0 97 483 11 469

8 zdroj 1AA1; 3AA1 97 483 x 0 x 97 483 x

9 zdroj 1AA2; 3AA2 x 11 469 x 0 x 11 469

10 zdroj 1AC + 3AC spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 zdroj 1AC1; 3AC1 x x 0,00 x

12 zdroj 1AC2; 3AC2 x x x 0,00

13
Dotácie z kapitoly MŠVVaŠ SR spolu 
[R1+R4+R7+R10] 

97483,07 11468,60 0,00 0,00 97483,07 11468,60

14
Dotácie z iných kapitol spolu 
[R15+R18+R21+....] *)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 zdroj 1AB + 3AB spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 zdroj 1AB1; 3AB1 x x 0,00 x

17 zdroj 1AB2; 3AB2 x x x 0,00

18 zdroj 1AM + 3AM spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 zdroj 1AM1; 3AM1 x x x

20 zdroj 1AM2; 3AM2 x x x 0,00

21 zdroj 1AJ + 3AJ spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 zdroj 1AJ1; 3AJ1 x x 0 x

23 zdroj 1AJ2; 3AJ2 x x x 0

23a

23b

24 Dotácie z prostriedkov EÚ spolu [R13+R14] 97 483 11 469 0 0 97 483 11 469

Tabuľka č. 17: Príjmy verejnej vysokej školy z prostriedkov EÚ a z prostriedkov na ich spolufinancovanie 
zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR a z iných kapitol štátneho rozpočtu v roku 2020

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  

Číslo 
riadku

Položka
Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácie spolu



Číslo 
riadku

Položka Bežné dotácie Kapitálové dotácie Dotácia spolu

A B C=A+B
nadrezortná veda a technika

1 Program 06K [SUM(R2+R3+R4+R5)] 0 0 0
2  - Podprogram 06K 11 0
3  - Podprogram 06K 12            0
4
5 0

zabezpečenie mobilít v súlade s medzinárodnými zmluvami 
6  - Prvok 021 02 03  0
7  - Podprogram 05T 08 0

8 Ostatné dotácie [SUM(R8a..R8x)] 0 0 0

8a
(uviesť zoznam všetkých dotácií, každú na zvláštny riadok, 
napr. podprogram 026 05)

0

9 Spolu [R1+R6+R7+R8] 0 0 0

Tabuľka č. 18: Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR 
poskytnuté mimo programu 077 a mimo príjmov z prostriedkov EÚ (zo štrukturálnych fondov) v roku 2020 

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  



Náklady na 
štipendiá

Počet študentov  
poberajúcich 
štipendium 

Náklady na 
štipendiá

Počet študentov  
poberajúcich 
štipendium

A B C D

1
Štipendiá z vlastných zdrojov vysokej školy (§ 97 zákona) spolu 
[R2+R5+R8+R11+R14+R17] 

20890 124 15578 88

2 - prospechové [R3+R4] 0 0 0 0
3   - poskytnuté jednorázovo

4   - poskytované mesačne 1)

5 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia [R6+R7] 1500 3 1478 4

6   - poskytnuté jednorázovo 1500 3 1478 4

7   - poskytované mesačne 1)

8 -za dosiahnutie vynikajúceho výsledku vo výskume a vývoji [R9+R10] 7700 36 7750 29
9   - poskytnuté jednorázovo 7700 36 7750 29

10   - poskytované mesačne 1)

11 - za umeleckú alebo športovú činnosť [R11+R12]                                                       9090 81 5350 54
12   - poskytnuté jednorázovo 9090 81 5350 54

13   - poskytované mesačne 1)

14 - na sociálnu podporu [R15+R16] 2600 4 1000 1
15   - poskytnuté jednorázovo 2600 4 1000 1

16   - poskytované mesačne 1)

17 - iné nezaradené 0 0 0 0
18   - poskytnuté jednorázovo

19   - poskytované mesačne 1)

20 Počet študentov poberajúcich  štipendiá z vlastných zdrojov 2) X 114 X 82

uvádzajú sa len štipendiá vyplatené z vlastných zdrojov, v CRŠ kód 9

Do tabuľky sa uvádzajú aj motivačné štipendiá doktorandov, nie však "normálne" štipendiá doktorandov podľa platovej tabuľky!!

1) V stĺpcoch B a D sa uvádza prepočítaný počet študentov určený ako počet osobomesiacov, počas ktorých bolo poskytované štipendium 

2) V stĺpcoch B a D sa uvádza celkový (fyzický) počet študentov, ktorým bolo v príslušnom roku poskytované štipendium .

Tabuľka č. 19: Štipendiá z vlastných zdrojov podľa § 97 zákona v rokoch 2019 a 2020 

Číslo 
riadku

Položka

2019 2020

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  



mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. a)

(kód v CRŠ: 19)2)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. b)

(kódy v  CRŠ: 

4, 5, 6, 7, 8)3)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. a)

(kód v CRŠ: 19)2)

mot. štipendiá podľa 
§ 96a, ods.1, písm. b)

(kódy v  CRŠ: 

4, 5, 6, 7, 8)3)

A B C D

1
Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) na motivačné 
štipendiá k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka          

0 0 115 198

2
Príjem z dotácie na motivačné štipendiá z kapitoly MŠVVaŠ SR v 
kalendárnom roku  

17 475 65 684 52 355 69 286

3 Výdavky na motivačné štipendiá v kalendárnom roku 17 360 65 486 52 470 69 484

4
Nevyčerpaná dotácia (+) / nedoplatok dotácie (-) k 31. 12. 

kalendárneho roka   [R1+R2-R3]                       
115 198 0 0

5 Počet študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium 1) 128 213 257 225

2) uvádzajú sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. a) (kód CRŠ 19)

3) uvádzajú sa len motivačné štipendiá vyplatené podľa § 96a, ods.1, písm. b) (kódy v  CRŠ: 4, 5, 6, 7, 8)

Tabuľka č. 20: Motivačné štipendiá  v rokoch 2019 a 200 (v zmysle § 96a zákona )  

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  

2020

1) v riadku 5 sa uvedie celkový fyzický počet študentov (pričom 1 študent sa počíta za 1 fyzickú osobu), ktorým bolo vyplatené motivačné štipendium v kalendárnom roku 

2019

Položka
Číslo 

riadku



Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

zo štátneho rozpočtu 
používanej na 
kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

z prostriedkov EÚ 
(štrukturálnych 

fondov) používanej 
na kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Bežná dotácia 
na úlohy 
budúcich 
období 

Prostriedky zo 
zahraničných 
projektov na 

budúce aktivity

Ostatné Spolu

Zvyšok prijatej 
kapitálovej dotácie 

zo štátneho rozpočtu 
používanej na 
kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Zvyšok prijatej 
kapitálovej 

dotácie z 
prostriedkov EÚ 
(štrukturálnych 

fondov) používanej 
na kompenzáciu 

odpisov majetku z 
nej obstaraného

Bežná dotácia 
na úlohy 
budúcich 
období 

Prostriedky zo 
zahraničných 
projektov na 

budúce aktivity

Ostatné Spolu

A B C D E F = A+B+C+D+E G H I J K L= G+H+I+J+K

1 3 753 545,87 1 854 231,10 5 627,38 107 464,00 4 086 501,02 9 807 369,37 3 913 195,87 1 047 754,10 31 283,55 358 666,00 3 931 895,59 9 282 795,11

T21_R1_SA + T11_R10_SB -T5_R85_SC = T21_R1_SG

Číslo 
riadku

Stav k 31. 12. 2019 Stav k 31. 12. 2020

Tabuľka č. 21: Štruktúra účtu 384 - výnosy budúcich období v rokoch 2019 a 2020 

Názov verejnej vysokej školy:  Univerzita J. Selyeho



Číslo 
účtu

Účet
Číslo 

riadku

Výnosy
v hlavnej činnosti

2019

Výnosy
hlavnej činnosti

2020 

Rozdiel 2020-
2019

A B C
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0
602 Tržby z predaja služieb 40 345 039 168 225 -176 815
604 Tržby za predaný tovar 41 0
611 Zmenaq stavu zásob ned. výroby 42 0
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0
623 Aktivácia dlhodobého nehmot. majetku 48 0
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majet. 49 0
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0
642 Ostatné pokuty a penále 51 0
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0
644 Úroky 53 0
645 Kurzové zisky 54 0
646 Prijaté dary 55 0
647 Osobitné výnosy 56 0
648 Zákonné poplatky-školné 57 19 265 21 390 2 125
649 Iné ostatné výnosy 58 2 249 0 -2 249
651 Tržby z predaja dlhodobého majetku 59 0
652 Výnosy z dlhodobého finančného maj. 60 0
653 Tržby z predaja cenných papierov a pod. 61 0
654 Tržby z predaja materiálu 62 0
655 Výnosy z krátkod. finančného majetku 63 0
656 Výnosy z použitia fondu 64 20 890 15 578 -5 312
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0
658 Výnosy z nájmu majetku 66 0
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0
664 Prijaté členské príspevky 70 0
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 0
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0
691 Dotácie 73 240 773 370 978 130 205

74 628 216 576 171 -52 046
75 109 471 -74 580 -184 051

591 Daň z príjmov 76 0
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0

78 109 471 -74 580 -184 051

Účtová trieda 6 spolu r.39 až r. 73
Výsledok hospodárenia pred zdanením r.74-r.38

Výsledok hospod.  po zdanení r. 75-(r.76 + r.77) 

Tabuľka č. 22: Výnosy verejnej vysokej školy v roku 2020 v oblasti sociálnej podpory študentov 

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  



Číslo 
účtu

Účet
Číslo 

riadku

Náklady
hlavnej činnosti

2019

Náklady
hlavnej činnosti

2020

Rozdiel 2020-
2019 

A B C
501 Spotreba materiálu 01 5 186 76 565 71 378
502 Spotreba energie 02 102 452 23 272 -79 180
504 Predaný tovar 03 0
511 Opravy a udržiavanie 04 8 595 11 084 2 489
512 Cestovné 05 5 5
513 Náklady na reprezentáciu 06 0
518 Ostatné služby 07 25 942 28 857 2 915
521 Mzdové náklady 08 241 819 339 977 98 159
524 Zákonné soc. poistenie a zdr.pois. 09 79 863 113 084 33 222
525 Ostatné sociálne poistenie 10 2 975 5 118 2 143
527 Zákonné sociálne náklady 11 735 634 -101
528 Ostatné sociálne náklady 12 0
531 Daň z motorových vozidiel 13 0
532 Daň z nehnuteľností 14 3 030 3 158 128
538 Ostatné dane a poplatky 15 5 990 5 940 -50
541 Zmluvné pokuty a penále 16 0
542 Ostatné pokuty a penále 17 0
543 Odpísanie pohľadávky 18 0
544 Úroky 19 0
545 Kurzové straty 20 0
546 Dary 21 0
547 Osobitné náklady 22 0
548 Manká a škody 23 0
549 Iné ostatné náklady 24 20 890 15 578 -5 312
551 Odpisy DNM a DHM 25 0
552 Zost. cena predaného DNM a DHM 26 0
553 Predané cenné papiere 27 0
554 Predaný materiál 28 0
555 Náklady na krátkod. finančný maj. 29 0
556 Tvorba fondov 30 19 265 21 390 2 125
557 Náklady na precenenie cen.pap. 31 0
558 Tvorba a zúčt. opravných položiek 32 0

561 Poskytnuté príspevky org. zlož. 33 0

562 Poskyt. príspevky iným účt. jednot. 34 2 003 6 088 4 085
563 Poskytnuté príspevky fyz. osobám 35 0
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0
567 Poskyt. príspevky z verejnej zbierky 37 0

38 518 745 650 751 132 005

Názov verejnej vysokej školy:   Univerzita J. Selyeho
Názov fakulty:  

Tabuľka č .23:  Náklady verejnej vysokej školy  v roku 2020 v oblasti sociálnej podpory študentov 

Účtová trieda 5 spolu r.01 až r.37



1 

 

  Poznámky                       
(Úč  NUJ 3 – 1) 

IČO 3 7 9 6 1 6 3 2 /SID         

 

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: 
 
Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD.,  
Rektor UJS  
 
Prorektori: 
 
prof. RNDr. Tóth János,  PhD.  
prvý prorektor, prorektor pre rozvoj 
 
prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc. 
prorektor pre vzdelávanie 
 
Dr. habil. PhDr. József Liszka, PhD. 
prorektor pre medzinárodné vzťahy 
 
doc. RNDr. Bukor József, PhD. 
prorektor pre vedu, výskum a akreditácie  
 
Kvestor: 
Ing. Norbert Tóth  
 
 
 
 
Členovia správnej rady UJS a akademického senátu UJS v roku 2020: 

 



2 

 

Členovia správnej rady UJS: 
 
Meno a priezvisko: Zamestnávateľ / sektor v ktorom pôsobí 

Mgr. Imre Andruskó 
Gymnázium H. Selyeho / kvarciárny sektor 

vymenovaný s účinnosťou od 18. 11. 2016 

MUDr. Tibor Bastrnák 
Národná rada SR / kvarciárny sektor 2002-2020 

vymenovaný s účinnosťou od 16. 12. 2016 

Dr. Ferenc Bathó Ministerstvo ľudských zdrojov Maďarska / 
kvarciárny sektor vymenovaný s účinnosťou od 11. 05. 2015 

doc. Ing. Milan Belica, PhD. 
Nitriansky samosprávny kraj/ kvarciárny sektor vymenovaný s účinnosťou od 10. 04. 2018, 

členstvo do 19. 07. 2020 

Mgr. László Fazekas Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku / 
kvarciárny sektor vymenovaný s účinnosťou od 07. 03. 2019 

Mgr. Monika Filipová, PhD. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / 
kvarciárny sektor vymenovaná s účinnosťou od 20. 07. 2020 

Mgr. Monika Gajdácsová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / 
kvarciárny sektor vymenovaná s účinnosťou od 20. 07. 2020 

JUDr. Éva Hortai – predsedníčka 
advokátska kancelária / terciárny sektor 

vymenovaná s účinnosťou od 11. 05. 2015 

Mgr. Jozef Jurkovič Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR / 
kvarciárny sektor vymenovaný s účinnosťou od 16. 12. 2016 

Ing. Jozef Őszi 
Gamota, a. s. / primárny sektor 

vymenovaný s účinnosťou od 14. 04. 2016 

MUDr. Ladislav Pásztor, MSc. 
Pro Diagnostic Group a.s., / kvarciárny sektor 

vymenovaný s účinnosťou od 14. 04. 2016 

Ing. László Sólymos 
Ministerstvo životného prostredia SR / kvarciárny 
sektor vymenovaný s účinnosťou od 16. 12. 2016, 

členstvo do 19. 07. 2020 

Ing. Arpád Szabó, CSc. 
Agroservis, s.r.o., / primárny sektor 

vymenovaný s účinnosťou od 18. 11. 2016 

JUDr. Oszkár Világi 
Slovnaft, a.s., / primárny sektor 

vymenovaný s účinnosťou od 16. 12. 2016 

prof. RNDr. János Tóth, PhD. – 
podpredseda UJS / kvarciárny sektor 
vymenovaný s účinnosťou od 11. 05. 2017 

Mgr. Dávid Szabó, PhD.   

vymenovaný s účinnosťou od 26. 04. 2019 UJS / kvarciárny sektor 
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Členovia akademického senátu UJS:  
 
Zloženie od 13. 11. 2019: 

Ing. Zoltán Šeben, PhD., predseda, FEI UJS – zamestnanecká časť 
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., FEI UJS – zamestnanecká časť 
RNDr. Štefan Gubo, PhD., FEI UJS – zamestnanecká časť 
Mgr. Barnabás Szabó, FEI UJS – študentská časť 
Bc. Adam Páldi, FEI UJS – študentská časť 
Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť 
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PF UJS, podpredseda – zamestnanecká časť 
Mgr. Katarína Szarka, PhD., PF UJS – zamestnanecká časť 
Bc. Cintia Cséplő, PF UJS – študentská časť 
Bc. Bence Leczo, PF UJS – študentská časť 
Mgr. Zsolt Görözdi, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 
ThDr. Lilla Szénási, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 
Dr. habil. Kókai Nagy Viktor, PhD., RTF UJS – zamestnanecká časť 
Krisztina Bódi, RTF UJS – študentská časť 
Máté Somogyi, RTF UJS – študentská časť 

  
Zloženie od 13. 10. 2020: 
PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD., FEI UJS - zamestnanecká časť 
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., FEI UJS - zamestnanecká časť 
Ing. Zoltán Šeben, PhD., podpredseda, FEI UJS - zamestnanecká časť 
Mgr. Adam Páldi, FEI UJS - študentská časť 
Mgr. Barnabás Szabó, FEI UJS - študentská časť 
PaedDr. Andrea Puskás, PhD., predsedníčka, PF UJS - zamestnanecká časť 
doc. PaedDr. Patrik Šenkár, PhD., PF UJS - zamestnanecká časť 
Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., PF UJS - zamestnanecká časť 
Bc. Stela Járosiová, PF UJS - študentská časť 
Bc. Eva Prokopcová, PF UJS - študentská časť 
Mgr. Zsolt Görözdi, Th.D., RTF UJS - zamestnanecká časť 
Mgr. Katarína Pólya, PhD., RTF UJS - zamestnanecká časť 
ThDr. Lilla Szénási, PhD., RTF UJS - zamestnanecká časť 
Mgr. István Langschadl, podpredseda, RTF UJS - študentská časť 
Máté Somogyi, RTF UJS - študentská časť 
 

(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: 

-  Fakulta ekonómie a informatiky 
-  Pedagogická fakulta 
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-  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.  

  
Bežné  účtovné 

obdobie 

Bezprostredne 
predchádzajúce 
účtovné obdobie 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 217,35 209,4 

z toho  počet vedúcich zamestnancov 35 36 
 

(5)   Informácia o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky. 

         Univerzita J. Selyeho nemá žiadne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti. 

 

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 vedie 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 a neskorších opatrení. V účtovnom 
období nenastali zmeny účtovných zásad a metód. 
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       (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 2020 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 
2020 vytvorené. 

l) krátkodobý finančný majetok – peňažné prostriedky a ceniny boli ocenené menovitou hodnotou cenou, 
ktorá bola uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách 

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 aktuálnym opatrením MF SR, 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.   
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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                                      účtovná doba odpisovania              ročný odpis 

1                                                                          4 roky                                 25% 
2                                                                          6 rokov                               16,67%  
3                                                                          8 rokov                               12,5% 
4                                                                          12 rokov                             8,34% 
5                                                                          20 rokov                             5% 
6                                                                          40 rokov                             2,5%     
 

Majetok, nakúpený v roku 2020 UJS zaradila do predmetných 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 väčšiny budov UJS  je stanovená na 100 
rokov. 

 

(4)  Zásady pre zohľadnenie zníženia hodnoty majetku. 

V zmysle § 11 opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74, v znení jeho dodatkov a neskorších opatrení, 
ktorým sa ustanovujú 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 2019 UJS neuplatnila opravné položky. 

Krátkodobé rezervy na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho a zdravotného poistenia boli 
automaticky softvérovo vypočítané. Krátkodobé rezervy boli tvorené na audítorské služby. 
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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  

 

Názov majetku 
prvotné ocenenie 
stav k 1.1.2020 

prírastky úbytky presuny 
stav k 

31.12.2020 

Software 491 750,27 24 960,00 - -        516 710,27   

Oceniteľné práva 1 327,76 - - -            1 327,76   

Obstar. hmot. maj. 21 980,64 31 154,02 31 571,06 -          21 563,60   

Budovy, stavby 13 568 814,67 29 150,42 - -   13 597 965,09   

Prís. a  tech. zar. 10 279 500,24 2 420,64 - -   10 281 920,88   

Dopravné prostr. 171 824,48 - - -        171 824,48   

Pozemky 416 114,99 - - -        416 114,99   

Umel.diela a zbierky 34 318,50 - - -          34 318,50   

SPOLU:         24 985 631,55           87 685,08         31 571,06                -       25 041 745,57   
 

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, 

oprávky k majetku stav k 1.1.2020 prírastky úbytky stav k 31.12.2020 

Software                 491 749,27                 521,00                      -           492 270,27   

Oceniteľné práva                    1 327,75                     0,01                      -               1 327,76   

Stavby              5 159 869,31           427 532,00               937,00      5 586 464,31   

Samostatné hnuteľné 
veci 

             8 373 884,95           973 354,00                 28,01      9 347 210,94   

Dopravné prostriedky                 161 044,48              6 907,00             1 355,00         166 596,48   

SPOLU:         14 187 875,76      1 408 314,01           2 320,01    15 593 869,76   

 

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

Názov majetku stav k 1.1.2020 stav k 31.12.2020 

Software 1,00 24 440,00 

Oceniteľné práva 0,01 0 

Stavby 8 408 945,36 8 011 500,78 

Samostatné hnuteľné veci.. 1 905 615,29 934 709,94 
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Dopravné prostr. 10 780,00 5 228,00 

Pozemky 416 114,99 416 114,99 

Umel.diela a zbierky 34 318,50 34 318,50 

Obstaranie dlhodobého hmotného 
majetku 

21 980,64 21 563,60 

S P O L U   : 10 797 755,79 9 447 875,81 

 

(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 typ poistenia poistná suma 

budovy a stroje poistenie majetku 14 173,46 

dopravné prostriedky povinné zmluvné 3 602,57 

dopravné prostriedky havarijné 133,76 

S P O L U   : 
 

17 909,79 

 

(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) 
Opis pohľadávky k 

31.12.2020 
hlavná nezd. 

činnosť 
podnikateľská 

činnosť 
SPOLU 

r. 39 súvahy 315 799 Mesto Komárno 301 942,92 - 301 942,92 

r. 43 súvahy 311 AU vystvené odb.FA 16 959,03 1 612,50 18 571,53 

335150 pohľadávky voči.zam 12,07 - 12,07 

378 - iné pohľadávky: 
 

289 140,70 
 

289 140,70 

378100 zábezpeka slovnaft 197,81 - 197,81 

378100 pohľadávky - PB fľaše 50,95 - 50,95 

378100 pohľadávka - konf.p. 120,00 
 

120,00 

378100 iné pohľadávky 55 000,00 - 55 000,00 

378410 pohľadávky z AIS 233 771,94 - 233 771,94 

SPOLU 
 

608 054,72 1 612,50 609 667,22 

 

(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. 
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Pohľadávky  
stav 

k 31.12.2019 k 31.12.2020 

do lehoty splatnosti                               527 394,70                            591 635,69   

378 - iné pohľadávky:                                 187 996,07                               289 140,70   

378100                                   22 410,42                                 55 368,76   

378101                                                -                                                -     

378130                                                -                                                -     

378410                                 165 585,65                               233 771,94   

335150 - pohľadávky voči zamestnancom                                        172,70                                        12,07   

315799 - pohľadávky voči Mestu Komárno                                 330 064,64                               301 942,92   

311AÚ - odberatelia                                     9 161,29                                      540,00   

po lehote splatnosti                                 21 398,79                               18 031,53   

311AÚ - odberatelia                                   21 398,79                                 18 031,53   

SPOLU                               548 793,49                            609 667,22   

 

 

(7) Prehľad významných položiek časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov 
budúcich období. 

381100  -  Náklady budúcich období k 31.12.2020 

poistenie mot.vozidiel 3 130,01 

poistenie majetku 3 613,76 

licencie, update 4 453,91 

časopisy 443,42 

inzercia 548,76 

SPOLU 12 189,86 

 

(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 1.1.2020 prírastky úbytky stavk 31.12.2020 

základné imanie 762 790,67 30 514,64 126 301,00 667 004,31 

 

Prírastky na účte základného imania (str. D) predstavujú pohyby ako sú obstaranie dlhodobého majetku 
prostredníctvom fondu reprodukcie – z vlastných zdrojov , jedná sa o nákup softvéru typu: SW MATLAB 
Campus-Wide Suite v hodnote 24.960,- EUR a obstaranie Projektoru Epson EB-2265 so stropným 
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držiakom v hodnote 2.420,64 EUR.  Úbytky (str. MD) predstavujú čerpanie základného imania vo výške 
tvorby fondu reprodukcie z uskutočnených odpisov za rok 2020.   

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 stav k 1.1.2020 prírastky úbytky stav k 31.12.2020 

štipendijný fond           412 AU 125 708,60 338 073,00 264 573,27 199 208,33 

fond reprodukcie         413 AU 335 190,94 126 301,00 30 514,64 430 977,30 

rezervný fond              421 111 1 080 127,11 21 478,11 - 1 101 605,22 

SPOLU 1 541 026,65 485 852,11 295 087,91 1 731 790,85 

 

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 125.708,60 EUR,  tvorba 
338.073,00  EUR a  použitie štipendijného fondu v roku 2020 na výplatu motivačných, sociálnych 
štipendií a štipendií z vlastných zdrojov bolo vo výške 264.573,27 EUR. Aktuálny zostatok štipendijného 
fondu k 31.12.2020 je 199.208,33 EUR. Súčasťou štipendijného fondu je aj tvorba fondu pre študentov so 
špecifickými potrebami, ktorá je nasledovná:  412 211 – tvorba z výsledku hospodárenia a 412 216 – 
tvorba z dotácie. Z výsledku hospodárenia bol tvorený fond pre študentov so špecifickými potrebami  vo 
výške 2.000,- EUR a z dotácie vo výške 8.530,- EUR. 

Fond reprodukcie bol tvorený z odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku hlavnej 
a podnikateľskej činnosti a použitý na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.  
Počiatočný stav fondu reprodukcie bol 335.190,94 EUR, tvorba fondu sa realizovala vo výške 126.301,- 
EUR a prostriedky fondu reprodukcie boli použité v roku 2020 vo výške 30.514,64 EUR. Konečný 
zostatok fondu reprodukcie k 31.12.2020 je v sume 430.977,30 EUR. 

Počiatočný stav rezervného fondu k 1. 1. 2020 bol 1.080.127,11 EUR, v roku 2020 bol tvorený 
z výsledku hospodárenia r. 2019 vo výške   21.478,11 EUR. Tvorba rezervného fondu  bola  schválená 
akademickým senátom,  v zmysle platných predpisov a zákonov. V roku 2020 nebolo realizované 
použitie rezervného fondu. Konečný stav rezervného fondu k 31. 12. 2020 je 1.101.605,22 EUR.  

c) Informácia o rozdelení účtovného zisku alebo usporiadaní účtovnej straty vykázanej v minulých 
účtovných obdobiach. 

Po schválení výročnej správy o hospodárení UJS za rok 2019 Akademickým senátom UJS dňa 18. júna 
2020, uznesením č.  18/06/2020-5 a následne Správnou radou dňa  4. Septembra 2020 a v zmysle Čl. 38/ 
bod 2a) Štatútu univerzity, bol zaúčtované rozdelenie výsledku hospodárenia. Na účet 428 119 – 
nerozdelený zisk za rok 2019 bola zaúčtovaná suma 7.204,90 EUR.  Počiatočný stav na AÚ 428 
k 1.1.2019  je 228.297,92 EUR, konečný stav na AÚ 428 – nerozdelený zisk minulých rokov je 
235.502,82 EUR.  

Nevysporiadaný VH minulých 
rokov 

stav k 1.1.2020 MD  D stav k 31.12.2020 

428 107 nerozdelený zisk rok 2007 9 176,20 - - 9 176,20 
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428 108 nerozdelený zisk rok 2008 122 045,47 - - 122 045,47 

428 109 nerozdelený zisk rok 2009 151 079,06 - - 151 079,06 

428 110 neuhradená strata rok 2010 -   426 098,99 - - -   426 098,99 

428 111 nerozdelený zisk rok 2011 440 387,34 - - 440 387,34 

428 112 neuhradená strata rok 2012 -            168 341,64 - - -       168 341,64 

428 113 nerozdelený zisk rok 2013 109 969,20 - - 109 969,20 

428 114 nerozdelený zisk rok 2014 11 742,72 - - 11 742,72 

428 115 nerozdelený zisk rok 2015 1 940,89 - - 1 940,89 

428 216 neuhradená strata rok 2016 -               27 251,14 - - -              27 251,14 

428 117 nerozdelený zisk rok 2017 496,02 - - 496,02 

428 118 nerozdelený zisk rok 2018 3 152,79 - - 3 152,79 

428 118 nerozdelený zisk rok 2019 - - 7 204,90 7 204,90 

SPOLU 228 297,92 - 7 204,90 235 502,82 

 

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 2020 vecne 
a časovo. Jedná sa o rezervy na nevyčerpanú dovolenku zamestnancov a na poistné na nevyčerpané 
dovolenky zamestnancov. Tieto rezervy sú tvorené automaticky softvérom. UJS tvorila v tomto roku aj 
krátkodobé rezervy audítorské služby. Tvorba aktuálnych krátkodobých rezerv je znázornená 
v nasledovnej tabuľke:  

krátkodobé rezervy stav k 1.1.2020 tvorba použitie stav k 31.12.2020 

323 111 -  nevyčerpané dovolenky 67 108,96 79 337,85 68 929,75 77 517,06 

323 112 -  poistné z nevyčerpanej dov. 20 648,09 25 669,10 21 961,29 24 355,90 

323 115 -  nevyfakturované dodávky 50 000,00 - 50 000,00 - 

323 118 -  audítorské služby - 5 256,00 - 5 256,00 

SPOLU 137 757,05 110 262,95 140 891,04 107 128,96 

 

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 stav k 1.1.2020 použitie tvorba stav k 31.12.2020 

379 012 - zrážky zo miezd december 559,58 559,58 673,45 673,45 

379100 -  iné záväzky 580,85 977,23 509,89 113,51 

379109 -  zábezpeka - 10 000,00 40 000,00 30 000,00 

379410 - AIS štipendiá - 471 019,37 471 019,37 - 
SPOLU 
 

1 140,43 482 556,18 512 202,71 30 786,96 
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c) prehľad  o výške záväzkov do lehoty splatnosti a po lehote splatnosti, 

druh záväzkov 
stav 

k 31.12.2019 k 31.12.2020 

záväzky po lehote splatnosti                          18 402,31    3 585,08 

záväzky z obchdného styku /321110                         18 402,31    3585,08 

záväzky do lehoty splatnosti                       373 266,26    423 619,98 

záväzky z obchodného styku /321110                         10 394,83    1 070,27 

záväzky voči zamestnancom /331,333/                       194 392,25    220 770,21 

záväzky voči s.p a zdr. p./336 010 - 336 
024/ 

                      131 502,76    136 473,43 

daňové záväzky 341 900,342 110-113,343 
500 

                        35 835,99    34 519,11 

ostatné záväzky /379012,100,410,900/                           1 140,43    30 786,96 

SPOLU                       391 668,57    427 205,06 

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

druh záväzkov 

so zostatkovou dobou 
splatnosti do 1 roka 

so zostatkovou 
dobou splatnosti do 

5 rokov 

so zostatkovou 
dobou splatnosti 

nad 5 rokov 

k 31.12.2019 k 31.12.2020 
k 

31.12.2019 

k 
31.12.20

20 

k 
31.12.20

19 

k 
31.12.2020 

321 - 326 (okrem 323) záväzky z 
obchodného styku 

28 797,14 4 655,35 0 0 0 0 

331 - 333 záväzky voči zamestnancom 194 392,25 220 770,21 0 0 0 0 

336 záväzky voči SP a ZP 131 502,76 136 473,43 0 0 0 0 

341 - 345 daňové záväzky 35 835,99 34 519,11 0 0 0 0 

379 ostatné záväzky 1 140,43 30 786,96 0 0 0 0 

SPOLU 391 668,57 427 205,06 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 stav k 1.1.2020 pohyb stav k 31.12.2020 

472 011 tvorba SF v zmysle zákona -       286 697,69 -      39 150,64 -     325 848,33 

472 021 použitie na stravovanie zamestnancov 96 169,44 4 471,80 100 641,24 

472 022 použitie na sociálnu výpomoc 2 750,00 550,00 3 300,00 

472 024 použitie na regeneráciu zamestnancov 86 827,53 440,00 87 267,53 

472 025 použitie na stravovanie zamestnancov 4 302,89 - 4 302,89 

472 099 ostatné použitie SF 88 098,34 34 702,65 122 800,99 

472 223 použitie na dopravu zamestnancov 100,00 - 100,00 
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472 224 použitie SF na regeneráciu zamestnancov 5 159,51 - 5 159,51 

472 299 ostatné použitie SF krátkodobé 1 713,52 - 1 713,52 

Záväzky zo sociálneho fondu -            1 576,46 1 013,81 -             562,65 

 

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 stav k 1.1.2020 stav k 31.12.2020 

383100 840,19 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 

1.1.2020 
prírastky úbytky 

stav k 
31.12.2020 

384 009 - bezodplatne nadob.dlhodobého majetku 
odpisovaného 238 747,32 - 13 387,00 

225 360,32 

384 100 - ostatných výnosov budúcich období (bežná 
činnosť) 

340 355,09 - 32 897,72 307 457,37 

384 110 - dlhodobého majetku obstaraného z 
kapitálovej dot. zo ŠR 

3 753 359,27 636 000,00 476 350,00 3 913 009,27 

384 120 - nedočerpanej bežnej dotácie zo ŠR (vega, 
kega) 

5 627,38 31 283,55 5 627,38 31 283,55 

384 130 - nedočerpaných zahraničných projektov 107 464,00 382 993,00 131 791,00 358 666,00 
384 140 - dlhodobého majetku obstaraného z dotácie 
z EÚ 

1 854 166,10 - 806 477,00 1 047 689,10 

384 150 - prijaté dary, zahraničné dotácie 3 507 650,21 - 108 320,71 3 399 329,50 

SPOLU 9 807 369,37 1 050 270,55 1 574 850,81 9 282 795,11 

 
 

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. 

 

 



14 

 

opis tržieb za vlastné výkony a tovar k 
31.12.2020 

hlavná činnosť 
podnikateľská 

činnosť 
SPOLU 

602 001 Z ubytovania študentov             168 259,50                             -                168 259,50   

602 013 Publikácie                           -                         63,70                       63,70   

602018 Nájomné z bytov                           -                    2 733,29                  2 733,29   

602099 Ostatné služby                 5 300,00                35 885,95                41 185,95   

SPOLU          173 559,50              38 682,94          212 242,44   

 

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

Prehľad významných zložiek iných ostatných výnosov je nasledovný: 

Významné zložky iných ostatných výnosov k 31.12.2020 suma v EUR 

644002 Úroky z ostatných účtov                            64,61   

646002 Prijaté dary                       4 824,00   

648001 Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia                   106 950,00   

648003 Poplatky za prijímacie konanie                     56 460,71   

648004-5 Poplatky za rigorózne konanie                       8 440,00   

648006 Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu                          137,00   

648019 Doplnkové pedagogické štúdium                     22 400,00   

648020 Školné externých študentov                   230 123,29   

648026 Poplatky za súbežné štúdium v dennej forme                       1 500,00   

649009 Dary                   769 228,76   

649018 Vložné na konferencie, semináre...                       2 466,38   

649098 Ostatné výnosy                      24 349,22   

649099 Ostatné výnosy okrem uvedených                     57 513,37   

SPOLU             1 284 457,34   

 

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

Prehľad dotácií a grantov príjem v roku 2020 

Dotácia  zo ŠR z kapitoly MŠVVaŠ SR:             5 824 834,00   

  na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov                3 725 173,00   

  na zabezpečenie VŠ vzdelávania a prevádzku - kapitálová dotácia                   636 000,00   

  na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť                   802 186,00   

  na rozvoj                                  -     

  na sociálnu podporu študentov                   661 475,00   

Ostatné domáce príjmy (granty)                   67 498,57   

podiel zaplatenej dane                       1 552,57   

z Ministerstvaňo spravodlivosti                     25 000,00   

z Fondu na podporu umenia                       3 500,00   

z Kultúry národnostných menšín                     16 640,00   

z Vyšehradského fondu                       3 000,00   

APVV                        4 232,00   

projekt „MENTRA“                     13 574,00   
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Príjmy zo zahraničia                 874 408,00   

CEEPUS                       1 690,00   

Erasmus +                   382 993,00   

Ostatné zahraničné dotácie – bežné (z MR)                   489 725,00   

 

(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 hodnota v roku 2020 

úroky z ostatných účtov                            64,61   

 

(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 k 31.12.2020 hodnota v EUR 

501 Spotreba materiálu                          196 914,33   

502 Spotreba energie                          289 371,91   

511 Opravy a udržiavanie                            84 114,26   

512 Cestovné                            10 442,13   

513 Náklady na reprezentáciu                              3 904,92   

518 Ostatné služby                          293 817,64   

521 Mzdové náklady                       3 745 054,48   

524 Zákonné sociálne a zdravotné poistenie                       1 190 644,63   

525 Ostatné sociálne poistenie                            32 573,43   

527 Zákonné sociálne náklady                            65 373,96   

532 Daň z nehnuteľností                              3 484,43   

538 Ostatné dane a poplatky                              9 823,17   

545 Kurzové straty                              3 264,40   

549 Iné ostatné náklady                          469 214,38   

551 Odpisy dlhodobého nehm.a hm. majetku                       1 405 994,00   

552 Zostatková cena predaného NM a HM                                         -     

556 Tvorba fondov                          336 073,00   

562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jedn.                              6 088,00   

563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám                              2 115,00   

SPOLU                    8 148 268,07   

 

b) opis a vyčíslenie významných položiek v nákladoch na ostatné služby 

Významné položky nákladov na ostatné služby - účet 518 hodnota v roku 2020 

prenájom priestorov                            28 725,17   

prenájom zariadení                                 211,80   

iný prenájom                                 682,80   

vložné na konferencie                            11 063,84   
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ďalšie vzdelávanie zamestnancov                                 401,00   

telefón , fax                            17 020,41   

počítačové siete a prenosy údajov                              1 588,20   

poštovné                            13 001,86   

revízie zariadení                            15 254,95   

dopravné slulžby                                 320,06   

inzercia, propagácia, reklama                              2 406,36   

drobný nehmotný majetok                            16 080,00   

autorské honoráre s charakterom služby                                 640,00   

právne služby, znalecké posudky                              9 223,90   

tlač sylabov ,časopisov, viazanie...                            40 536,47   

preventívne zdravotné prehliadky                                 223,90   

používanie plavárne                                 119,00   

čistenie a pranie                                   71,48   

ochrana objektu                              7 022,50   

stočné                              6 811,37   

odchyt zrážkovej vody                              3 023,37   

pedagogické praxe                            24 672,23   

ubytovanie iným než vlastným zamestnancom                                 188,18   

ostatné služby okrem uvedených                            94 528,79   

SPOLU                       293 817,64   

 

    c) opis a vyčíslenie významných položiek iných ostatných nákladov 

Významné položky iných ostatných nákladov 549 hodnota v roku 2020 

štipendiá doktorandom                          206 446,10   

bankové poplatky                              1 170,80   

poistné náklady(havarijné,majetok...)                                 133,76   

štipendiá z vlastných zdrojov                             15 578,00   

poistné autá                              3 602,57   

poistné budovy                            14 473,46   

príspevok na jedlo študenta                              2 545,20   

ostatné iné náklady okrem uvedených                          225 264,49   

SPOLU                       469 214,38   

 

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

Výnosy z podielu zaplatenej dane hodnota v roku 2020 

665 001 Príspevky z podielu zaplatenej dane  1 552,57 

 

Príspevky z podielu zaplatenej dane v roku 2020 ešte neboli vyčerpané. 

(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. 
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Významné položky finančných nákladov hodnota v roku 2020 

542 - ostatné pokuty a penále                                         -     

545 - kurzové straty                              3 264,40   

     z toho k 31.12.2020                                         -     

SPOLU                              3 264,40   

 

(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. 
V roku 2020 univerzita neuhrádzala výdavky podľa bodov, uvedených v bode 8.) tvorila rezervu na 
audítorské služby, ktorá je vykázaná v časti krátkodobých rezerv. 
 
 

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 2019 hodnota v roku 2020 
Drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok 1 899 567,64                  2 003 503,61    

Drobný nehmotný majetok 77 673,42                       93 753,42    
 

Hodnota drobného hmotného a nehmotného majetku, vedeného na účtoch účtovnej triedy 9701 a 9702 na 
podsúvahových účtoch sa oproti roku 2019 zvýšila o 103.935,97 EUR a 16.080,- EUR z dôvodu 
obstarania nového drobného hmotného a nehmotného majetku v roku 2020. 

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.  

Spracovala: Ing. Oľga Virágová, Vedúca finančného oddelenia 

 

.....................................................................       .................................................................................... 

            Ing. Norbert Tóth, Kvestor                   Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. Rektor  

 

Komárno, 31.3.2021 
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ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
neziskovej účtovnej jednotky 

v sústave podvojného účtovníctva

3 1 1 2 2 0 2 0zostavená k . .

Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Údaje sa vypĺňajů paličkovým písmom (podľa tohto vzoru), písacím strojom alebo tlačiarňou, a to čiernou alebo tmavomodrou farbou.
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IČO 0 0 0 0 0 1 6 4 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

 Strana aktív
č.r.

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 
predcházajúce 

účtovné obdobie 

  Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

A. NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021 001 25 041 745,57 15 593 869,76 9 447 875,81 10 797 755,79
1. Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008 002 518 038,03 493 598,03 24 440,00 1,01

Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012 - (072 + 
091AÚ) 003 0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér 013 - (073 + 091AÚ) 004 516 710,27 492 270,27 24 440,00 1,00
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ) 005 1 327,76 1 327,76 0,00 0,01
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019) - (078 + 079 + 
091 AÚ 006 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041 - 093) 007 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051 - 
095AÚ) 008 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020 009 24 523 707,54 15 100 271,73 9 423 435,81 10 797 754,78
Pozemky (031) 010 416 114,99 0,00 416 114,99 416 114,99
Umelecké diela a zbierky (032) 011 34 318,50 0,00 34 318,50 34 318,50
Stavby 021 - (081 - 092AÚ) 012 13 597 965,09 5 586 464,31 8 011 500,78 8 408 945,36
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 
092AÚ) 013 10 281 920,88 9 347 210,94 934 709,94 1 905 615,29

Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ) 014 171 824,48 166 596,48 5 228,00 10 780,00
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ) 015 0,00 0,00 0,00 0,00
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ) 016 0,00 0,00 0,00 0,00
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ) 017 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 + 092AÚ) 018 0,00 0,00 0,00 0,00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094) 019 21 563,60 0,00 21 563,60 21 980,64
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 
095AÚ) 020 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028 021 0,00 0,00 0,00 0,00
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v 
ovládanej osobe (061- 096 AÚ) 022 0,00 0,00 0,00 0,00

Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s 
podstatným vplyvom (062 - 096 AÚ) 023 0,00 0,00 0,00 0,00

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ) 024 0,00 0,00 0,00 0,00
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 
AÚ 025 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ) 026 0,00 0,00 0,00 0,00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ) 027 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 
AÚ) 028 0,00 0,00 0,00 0,00

B. OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 2 989 178,19 0,00 2 989 178,19 2 092 170,30
1. Zásoby r. 031 až r. 036 030 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiál (112 + 119) - 191 031 0,00 0,00 0,00 0,00
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122) - 
(192+193) 032 0,00 0,00 0,00 0,00

Výrobky (123 - 194) 033 0,00 0,00 0,00 0,00
Zvieratá (124 - 195) 034 0,00 0,00 0,00 0,00
Tovar (132 + 139) - 196 035 0,00 0,00 0,00 0,00
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ) 036 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041 037 301 942,92 0,00 301 942,92 330 064,64
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ 038 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ) 039 301 942,92 0,00 301 942,92 330 064,64
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ) 040 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné pohľadávky ( 335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 041 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050 042 307 724,30 0,00 307 724,30 218 728,85
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ 043 18 571,53 0,00 18 571,53 30 560,08
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ) 044 0,00 0,00 0,00 0,00
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami 
(336 ) 045 0,00 0,00 0,00 0,00

Daňové pohľadávky (341 až 345) 046 0,00 0,00 0,00 0,00
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a 
rozpočtom územnej samosprávy (346+ 348) 047 0,00 0,00 0,00 0,00

Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ) 048 0,00 0,00 0,00 0,00
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IČO 0 0 0 0 0 1 6 4 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

 Strana aktív
č.r.

Bežné účtovné obdobie
Bezprostredne 
predcházajúce 

účtovné obdobie 

  Brutto Korekcia Netto Netto

a b 1 2 3 4

Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ) 049 0,00 0,00 0,00 0,00
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ 050 289 152,77 0,00 289 152,77 188 168,77

4. Finančné účty r. 052 až r. 056 051 2 379 510,97 0,00 2 379 510,97 1 543 376,81
Pokladnica (211 + 213) 052 1 602,49 0,00 1 602,49 870,16
Bankové účty (221 AÚ + 261) 053 2 377 908,48 0,00 2 377 908,48 1 542 506,65
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ) 054 0,00 0,00 0,00 0,00
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 
291AÚ 055 0,00 0,00 0,00 0,00

Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ) 056 0,00 0,00 0,00 0,00
C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059 057 15 568,66 0,00 15 568,66 12 189,86

1. Náklady budúcich období (381) 058 15 568,66 0,00 15 568,66 12 189,86
Príjmy budúcich období (385) 059 0,00 0,00 0,00 0,00
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057 060 28 046 492,42 15 593 869,76 12 452 622,66 12 902 115,95



 4 / 6

IČO 0 0 0 0 0 1 6 4 / SIDSúvaha (Úč NUJ 1-01)

Strana pasív č.r. Bežné účtovné 
obdobie

Bezprostredne 
predcházajúce 

účtovné obdobie 

a b 5 6

A. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073 061 2 634 930,88 2 562 798,25
1. Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067 062 1 297 189,94 1 223 690,21

Základné imanie (411) 063 667 004,31 762 790,67
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412) 064 199 208,33 125 708,60
Fond reprodukcie (413) 065 430 977,30 335 190,94
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414) 066 0,00 0,00
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415) 067 0,00 0,00

2. Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071 068 1 101 605,22 1 080 127,11
Rezervný fond (421) 069 1 101 605,22 1 080 127,11
Fondy tvorené zo zisku (423) 070 0,00 0,00
Ostatné fondy (427) 071 0,00 0,00

3. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; -; 428) 072 235 502,82 228 297,92
4. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101) 073 632,90 30 683,01

B. CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097 + r. 101 074 534 896,67 531 108,14
1. Rezervy r. 076 až r. 078 075 107 128,96 137 757,05

Rezervy zákonné (451AÚ) 076 0,00 0,00
Ostatné rezervy (459AÚ) 077 0,00 0,00
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ) 078 107 128,96 137 757,05

2. Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086 079 562,65 1 576,46
Záväzky zo sociálneho fondu (472) 080 562,65 1 576,46
Vydané dlhopisy (473) 081 0,00 0,00
Záväzky z nájmu (474 AÚ) 082 0,00 0,00
Dlhodobé prijaté preddavky (475) 083 0,00 0,00
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476) 084 0,00 0,00
Dlhodobé zmenky na úhradu (478) 085 0,00 0,00
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ) 086 0,00 0,00

3. Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096 087 427 205,06 391 774,63
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323 088 4 655,35 28 797,14
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333) 089 220 770,21 194 392,25
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336) 090 136 473,43 131 502,76
Daňové záväzky (341 až 345) 091 34 519,11 35 942,05
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy 
(346+348) 092 0,00 0,00

Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov   (367) 093 0,00 0,00
Záväzky voči účastníkom združení (368) 094 0,00 0,00
Spojovací účet pri združení (396) 095 0,00 0,00
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ) 096 30 786,96 1 140,43

4. Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100 097 0,00 0,00
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ) 098 0,00 0,00
Bežné bankové úvery ( 231+ 232 + 461AÚ) 099 0,00 0,00
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249) 100 0,00 0,00

C. ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103 101 9 282 795,11 9 808 209,56
1. Výdavky budúcich období (383) 102 0,00 840,19

Výnosy budúcich období (384) 103 9 282 795,11 9 807 369,37
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 061 + r. 074 + r. 101 104 12 452 622,66 12 902 115,95
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0 0 0 0 0 1 6 4IČO / SIDVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo 
 účtu 

Náklady Číslo 
riadku

Činnosť

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

Bezprostredne 
predcházajúce 

účtovné obdobie 

a b c 1 2 3 4

501 Spotreba materiálu 01 196 886,60 27,73 196 914,33 117 146,40
502 Spotreba energie 02 273 672,55 15 699,36 289 371,91 386 031,12
504 Predaný tovar 03 0,00 0,00 0,00 0,00
511 Opravy a udržiavanie 04 83 496,41 617,85 84 114,26 72 229,05
512 Cestovné 05 10 442,13 0,00 10 442,13 71 691,06
513 Náklady na reprezentáciu 06 3 675,92 229,00 3 904,92 8 742,29
518 Ostatné služby 07 293 299,73 517,91 293 817,64 308 418,94
521 Mzdové náklady 08 3 723 632,65 21 421,83 3 745 054,48 3 466 023,31
524 Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie 09 1 186 275,31 4 369,32 1 190 644,63 1 093 177,84
525 Ostatné sociálne poistenie 10 32 381,08 192,35 32 573,43 29 826,96
527 Zákonné sociálne náklady 11 65 373,96 0,00 65 373,96 66 171,69
528 Ostatné sociálne náklady 12 0,00 0,00 0,00 0,00
531 Daň z motorových vozidiel 13 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľností 14 3 484,43 0,00 3 484,43 3 118,49
538 Ostatné dane a poplatky 15 9 822,07 1,10 9 823,17 9 830,48
541 Zmluvné pokuty a penále 16 0,00 0,00 0,00 0,00
542 Ostatné pokuty a penále 17 0,00 0,00 0,00 0,00
543 Odpísanie pohľadávky 18 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Úroky 19 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Kurzové straty 20 3 264,40 0,00 3 264,40 2 384,44
546 Dary 21 0,00 0,00 0,00 0,00
547 Osobitné náklady 22 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Manká a škody 23 0,00 0,00 0,00 0,00
549 Iné ostatné náklady 24 468 949,50 264,88 469 214,38 624 302,23

551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého 
hmotného majetku 25 1 405 152,00 842,00 1 405 994,00 1 631 252,00

552 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného 
majetku a dlhodobého hmotného majetku 26 0,00 0,00 0,00 0,00

553 Predané cenné papiere 27 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Predaný materiál 28 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Náklady na krátkodobý finančný majetok 29 0,00 0,00 0,00 0,00
556 Tvorba fondov 30 336 073,00 0,00 336 073,00 271 811,00
557 Náklady na precenenie cenných papierov 31 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba a zúčtovanie opravných položiek 32 0,00 0,00 0,00 0,00
561 Poskytnuté príspevky organizačným zložkám 33 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám 34 6 088,00 0,00 6 088,00 2 003,00
563 Poskytnuté príspevky fyzickým osobám 35 2 115,00 0,00 2 115,00 54 057,00
565 Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane 36 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky 37 0,00 0,00 0,00 0,00

Účtová trieda 5 spolu                        (r. 01 až 37) 38 8 104 084,74 44 183,33 8 148 268,07 8 218 217,30
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0 0 0 0 0 1 6 4IČO / SIDVýkaz ziskov a strát (Úč NUJ 2-01)

Číslo 
 účtu 

Výnosy Číslo 
riadku

Činnosť

Hlavná 
nezdaňovaná Zdaňovaná Spolu

Bezprostredne 
predcházajúce 

účtovné obdobie 

a b c 1 2 3 4

601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 40 173 565,07 38 677,37 212 242,44 412 052,68
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 0,00 0,00 0,00 0,00
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 0,00 0,00 0,00
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Úroky 53 61,05 3,56 64,61 93,60
645 Kurzové zisky 54 0,00 0,00 0,00 0,00
646 Prijaté dary 55 4 824,00 0,00 4 824,00 4 824,00
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 425 911,00 220,84 426 131,84 387 871,31
649 Iné ostatné výnosy 58 848 241,97 5 194,92 853 436,89 1 377 274,50

651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a 
dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 0,00 0,00 0,00

652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 15 578,00 0,00 15 578,00 22 856,15
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 4 986,00 0,00 4 986,00 8 973,03
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 0,00 0,00 0,00 0,00
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 1 552,57 0,00 1 552,57 3 268,04
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 6 630 096,50 0,00 6 630 096,50 6 031 810,51

Účtová trieda 6 spolu                              r. 39 až r. 73 74 8 104 816,16 44 096,69 8 148 912,85 8 249 023,82
Výsledok hospodárenia pred zdanením       r. 74 - r. 38 75 731,42 -86,64 644,78 30 806,52

591 Daň z príjmov 76 11,27 0,61 11,88 123,51
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00

Výsledok hospodárenia po zdanení 78 720,15 -87,25 632,90 30 683,01




















