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UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK 

o použití finančných prostriedkov z vlastných výnosov  
a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2011 

zo dňa 23. mája 2011 
 

Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“) 
určuje finančné prostriedky z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich 
použitia vo finančnom roku 2011 takto: 
 

§ 1 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
Finančným rokom sa pre účely tohto uznesenia rozumie: 

a) akademický rok 2010/2011 pre oblasť výpočtu príjmov a priamych nákladov za 
výučbu zahraničných študentov, 

b) kalendárny rok 2011 pre oblasť použitia zostatku finančných prostriedkov 
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK. 

 
§ 2 

Disponibilný zostatok 
 

(1) Zdrojom rozdelenia na finančný rok 2011 je školné získané za výučbu zahraničných 
študentov – samoplatcov v ak. r. 2010/2011, ktoré je znížené o predpokladanú výšku 
priamych nákladov súvisiacich so zabezpečením ich štúdia. 

(2) Predpokladaná výška školného za výučbu zahraničných študentov – samoplatcov v ak. 
r. 2010/2011 predstavuje čiastku 2 325 248 EUR.  

(3) Predpokladaná výška priamych nákladov súvisiacich so zabezpečením štúdia 
zahraničných študentov – samoplatcov v ak. r. 2010/2011 predstavuje čiastku 430 000 
EUR. 

(4) Celková výška disponibilného zostatku z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF 
UK na finančný rok 2011 predstavuje čiastku 1 895 248 EUR. 

 
§ 3 

Použitie zdrojov 

(1) Finančné prostriedky vymedzené v § 2 sa použijú prednostne na úhradu: 
a) nevyhnutných nákladov potrebných na zabezpečenie a udržanie dosahovaných 

príjmov, 
b) nákladov súvisiacich so zabezpečením bežnej prevádzky, základných pedagogických 

a vedeckých činností vysokej školy, jej účelových zariadení a informačných 
pracovísk, 

c) bežných a kapitálových výdavkov nezahrnutých v rozpise prostriedkov štátneho 
rozpočtu, 

d) výdavkov určených na zlepšenie a skvalitnenie podmienok práce, 
e) rozvojové aktivity. 

(2) Použitie zdrojov je viazané na plnenie základných funkcií a poslania vysokej školy, ako aj 
na zhodnocovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku UK v užívaní JLF UK. 

(3) Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako i 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. Za čerpanie finančných 
prostriedkov zodpovedá a o ich použití rozhoduje dekan fakulty. 

(4) Oblasti použitia zdrojov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia, ktorá tvorí ich 
neoddeliteľnú súčasť. 
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§ 4 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Prečerpanie, resp. nedočerpanie finančných prostriedkov v jednotlivých oblastiach 
použitia sa zohľadní pri ročnom zúčtovaní príjmov a výdavkov nedotačných zdrojov za 
finančný rok 2011.  

(2) Finančné prostriedky určené pracoviskám, účelovým zariadeniam a zamestnancom JLF 
UK vo forme: 
- príspevku na základe dosiahnutých výsledkov pracoviska (zamestnanca), 
- dotácie, 
- iných príspevkov, 
je možné kumulovať v lehote max. 2 po sebe nasledujúcich finančných rokov. 

(3) Lehotu podľa ods. 2 možno v prípade oprávnenej a opodstatnenej požiadavky 
predloženej zodpovedným vedúcim predĺžiť najviac o jeden finančný rok. O žiadosti 
predloženej do 10 dní pred ukončením finančného roka rozhoduje s definitívnou 
platnosťou dekan fakulty. 

(4) Všetky zostatky finančných prostriedkov nevyčerpané v stanovenej 2-ročnej lehote 
podľa ods. 2 sa zahŕňajú do zdrojov rozdelenia na ďalší finančný rok. 

(5) Požiadavky na založenie objednávky (žiadanky na nákup tovarov, prác a služieb) je 
možné predkladať najneskôr do 15. novembra 2011. 

(6) Všetci vedúci pracovísk, účelových zariadení, informačných pracovísk a vedúci 
fakultných projektov výskumných úloh sú zodpovední za účelné a hospodárne 
nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami. 

(7) Toto uznesenie nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte JLF UK. 
 
 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.   prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc. 
             dekan JLF UK               predsedníčka AS JLF UK 
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PRÍLOHA Č. 1 
 

Návrh dekana JLF UK  v Martine na rozdelenia finančných prostriedkov  
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2011 

zo dňa 23. mája 2011 

P. č. Oblasť použitia Rok 2011 

1. Dotácia do mzdového fondu JLF UK 645 000 

2. Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP 227 040 

3. Fond dekana (odmeny zamestnancom) 190 000 

4. Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP 66 880 

5. Dotácia pracoviskám a zamestnancom za dosiahnuté výsledky    
(6,5 % z disponibilného zostatku). Kritériá sú uvedené v prílohe č. 
2 a rozdelenie je uvedené v prílohe č. 2 a 3, 

a) podľa výkonových parametrov vo vede (40 %) 
b) podľa pedagogického výkonu (60 %) 

123 190 
 
 

49 276 
73 914 

6. Odmeny: 
a) zamestnancom za práce s impakt faktorom vrátane odvodov 
(viď príloha č. 4) 
b) školiteľom za úspešné ukončenie vedenia doktorandov v dennej 
forme a zamestnancov JLF UK v externej forme (15 x 332 eur, 
odvody 35,2 %) 

31 000 
19 780 

 
11 220 

 
 

7. Príspevok na rekonštrukčné práce a na údržbu a opravy objektov 
JLF UK  

100 000 

8. Účelový príspevok na zakúpenie osobného motorového vozidla 27 600 

9. Príspevok na úhradu nákladov s družobnými fakultami a VŠ 3 320 

10. Príspevok na podporu činnosti KVŠ 6 640 

11. Štipendiá a úhrady študentom: 
- Slomsa 
- Erazmus 

8 300 
4 980 
3 320 

12. Príspevok účelovým zariadeniam a pracoviskám 
a/ AK (základná študijná a odborná literatúra) 
b/ UIT (obnova licencií, upgrade antivírov na poštovom serveri ako 
aj klientov, ) 
c/ Audiovizuálne stredisko 

17 640 
10 000 
6 640 

 
1 000 

13. Finančná spoluúčasť na projektoch JLF UK podaných na 
financovanie zo štrukturálnych fondov 

170 000 

14. Rezerva na sanovanie chýbajúcich prostriedkov v ŠR (energie, 
nájom a prevádzka, SZŠ) 

268 638 

15. Úhrada nákladov na stretnutie Asociácie LF ČR a SR 10 000 

18. SPOLU: 1 895 248  

19. Disponibilný zostatok finančných prostriedkov z vlastných 
výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK 

Priame náklady 

Spolu (disponibilný zostatok + priame náklady) 

1 895 248  

430 000 

2 325 248 
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PRÍLOHA Č. 2 
 
 

Kritériá rozdelenia finančných prostriedkov z nedotačných zdrojov  
za dosiahnuté výsledky v publikačnej aktivite 

 a na základe pedagogického výkonu pracoviska 
(k položke č. 5) 

 
 Základné kritériá, ktoré budú zohľadňované pri určovaní dotácie pracoviskám JLF 
UK: 
A/ Publikačná aktivita 
1. Každé vedecko-pedagogické pracovisko získa príspevok na základe počtu publikácií 

zamestnancov/doktorandov pracoviska publikovaných v období od 1. novembra 2007 do 
31. októbra 2009 v skupinách A1, A2, B a C. 

2. Publikácia sa pracovisku započítava, ak aspoň jeden z jej autorov bol v čase vydania 
publikácie s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas alebo študentom 
dennej formy doktorandského štúdia.  

3. Nevyhnutnou podmienkou zohľadnenia publikácie pracoviska bude zverejnenie 
v zozname vo forme určenej ministerstvom.  

4. Počet publikácií sa získava z centrálneho registra publikačnej činnosti. 
5. Každý príspevok sa v prípade spoluautorstva zamestnancov/doktorandov dennej formy 

štúdia z viacerých pracovísk delí podľa podielu určeného hlavným autorom. 
6. Výška finančného príspevku pracoviskám, určená na rozdelenie na základe publikačnej 

aktivity predstavuje sumu 49 276 EUR (položka č. 5).  
7. Príspevok pracovisku sa vypočíta ako násobok percentuálneho podielu pracoviska na 

pridelenej sume určenej na rozdelenie na základe výsledkov publikačnej aktivity. 
 
 
Poznámky: 

a/  Monografia – je zverejnená pôvodná monotematická vedecká alebo umelecká práca 
obsahujúca vedecký alebo umelecký prínos. 

b/ Odborná publikácia – práca, ktorá nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej 
spracovanie si vyžaduje vysokú odbornú kvalifikáciu autora. 

Pre všetky knižné publikácie platí rozsah minimálne 3 autorské hárky (1 AH – 16 
tlačiarenských strán) a musí byť prístupná vo verejnej distribučnej sieti. 

c/  Kapitola vo vedeckých alebo umeleckých monografiách, odborných knižných 
publikáciách a vysokoškolských učebniciach – kapitola v publikácii (pri viacerých 
autoroch), ktorá svojim rozsahom a obsahom nespĺňa požiadavky na monografiu a má 
rozsah najmenej 1 AH. 

 
B/ Pedagogický výkon 
 
1. Výška finančného príspevku pracoviskám, určená na rozdelenie na základe 
 pedagogického výkonu predstavuje sumu 73 914 EUR (položka č. 5).  
2. Príspevok pracovisku sa vypočíta ako násobok percentuálneho podielu pracoviska na 
 pridelenej sume určenej na rozdelenie na základe pedagogického výkonu. 
 
 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
dekan JLF UK 
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PRÍLOHA Č. 3 
 

Rozpis príspevku na pracoviská na zabezpečenie základnej prevádzky a činnosti 

PRACOVISKO 
Podiel na 

pedagogickom 
výkone 

Rozpis na 
pedagogický 

výkon 

Podiel na 
publikačnej 
činnosti pre 

VVZ 

Rozpis na 
vedecko-

výskumnú 
činnosť  

Rozpis 
spolu 

Ústav anatómie 5,48 4 052 0,46 228 4 280 

Ústav lekárskej biochémie 4,66 3 442 10,39 5 120 8 561 

Ústav fyziológie 4,02 2 969 10,48 5 166 8 135 

Ústav lekárskej biofyziky 1,70 1 254 2,76 1 359 2 613 

Ústav lekárskej biológie 2,30 1 696 3,48 1 715 3 412 

Ústav histológie a embryológie 2,71 2 002 1,23 604 2 606 

Ústav telesnej výchovy 0,00 0 0,00 0 0 

Ústav farmakológie 2,14 1 580 5,83 2 871 4 451 

Ústav verejného zdravotníctva 5,14 3 802 0,00 0 6 151 

        Oddelenie hygieny 0,00 0 1,81 893 0 

        Oddelenie sociálneho lekárstva 0,00 0 0,15 75 0 

        Oddelenie epidemiológie 0,00 0 2,80 1 381 0 

Ústav patologickej fyziológie 1,92 1 419 6,28 3 092 4 511 

Ústav mikrobiológie a imunológie 2,80 2 071 2,37 1 169 3 240 

Ústav cudzích jazykov 2,22 1 639 0,34 167 1 806 

Ústav ošetrovateľstva 4,69 3 463 7,48 3 684 7 148 

Ústav nelekárskych študijných programov 2,25 1 666 4,64 2 288 3 954 

Dermatovenerologická klinika 1,24 920 0,96 472 1 392 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika 4,35 3 219 3,71 1 826 5 045 

Chirurgická klinika 9,99 7 384 2,81 1 383 8 767 

Interná klinika gastroenterologická 2,85 2 106 0,14 69 2 175 

I. interná klinika 8,78 6 491 4,29 2 115 8 606 

Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny 1,79 1 321 1,18 581 1 902 

Klinika detskej anesteziológie 0,40 292 0,00 0 292 

Klinika detí a dorastu 5,67 4 188 6,76 3 329 7 516 
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných 
chorôb 0,21 153 0,00 0 153 

Klinika detskej chirurgie 0,57 421 0,20 100 522 

Klinika hematológie a transfuziológie 1,35 998 1,79 882 1 881 

Klinika infektológie a cestovnej medicíny 1,06 786 0,16 79 865 

Klinika nukleárnej medicíny 0,69 508 0,03 15 524 
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a 
krku 0,82 605 0,13 64 670 

Klinka pracovného lekárstva a toxikológie 1,51 1 115 1,15 565 1 680 

Klinka stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 0,43 319 0,20 99 418 

Klinika telovýchovného lekárstva 0,40 294 0,94 461 756 

Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie 1,59 1 172 2,37 1 167 2 339 

Klinika pneumológie a ftizeológie 1,79 1 323 0,57 280 1 603 
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Neonatologická klinika 0,87 643 0,65 319 962 

Neurochirurgická klinika 0,35 256 0,27 133 389 

Neurologická klinika 1,74 1 288 1,16 573 1 861 

Očná klinika 0,59 435 0,02 7 442 

Ortopedicko-traumatologická klinika 1,74 1 289 0,05 26 1 316 

Psychiatrická klinika 1,72 1 273 1,05 519 1 792 

Rádiologická klinika 1,03 763 0,14 69 831 

Urologická klinika 1,09 808 2,68 1 320 2 129 

Ústav klinickej biochémie 0,06 47 0,28 139 186 

Ústav molekulovej biológie 0,52 387 0,64 317 704 

Ústav patologickej anatómie 2,21 1 634 4,97 2 450 4 084 

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz 0,57 420 0,21 104 524 

Spolu: 100,00 73 914 100,00 49 276 123 190 
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PRÍLOHA č. 4 
 

Rozhodnutie dekana JLF UK v Martine 
o vypísaní ceny dekana JLF UK  

za prácu publikovanú v časopise s impakt faktorom 
(k položke č. 6a) 

 
 
 V súlade s Čl. 22 Štatútu JLF UK v Martine a po prerokovaní vo Vedení fakulty dňa   
7. 3. 2011 a v Akademickom senáte JLF UK dňa 23. mája 2011, vypisujem finančnú odmenu 
za dosiahnutie mimoriadne významných výsledkov práce zamestnancom a doktorandom 
dennej formy štúdia JLF UK, a to za publikovanie práce v časopise s impakt faktorom (IF) 
takto: 
a) vo výške  100 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF do 1  
b) vo výške 200 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 1 

a menším ako 2 
c) vo výške 300 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 2 

a menším ako 3 
d) vo výške 400 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 3 

a menším ako 4 
e) vo výške 500 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 4 

a menším ako 5 
f) vo výške 600 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 5 

a menším ako 6 
g) vo výške 700 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 6 

a menším ako 7 
h) vo výške 800 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 7 

a menším ako 8 
i) vo výške 900 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 8 

a menším ako 9 
j) vo výške 1000 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 9 

a menším ako 10 
k) vo výške 1100 EUR za prácu uverejnenú v časopise s IF rovným alebo väčším ako 10  

 
1) Odmena je určená pre každú vedeckú, resp. vedecko-odbornú prácu, ktorá bola 

publikovaná in extenso v domácom alebo zahraničnom časopise s impakt faktorom. 
Pokiaľ je tento časopis zároveň súčasťou databázy Current Contents, vyššie uvedená 
odmena sa zvýši o 100 EUR. 

 
2) Odmena je určená zamestnancom a interným doktorandom JLF UK, ktorí sú autormi 

práce podľa bodu 1) a to bez ohľadu na ich počet, prvoautorstvo, resp. 
spoluautorstvo, t.j. výška odmeny je rovnaká bez ohľadu na počet autorov. 

 
3) V prípade viacpočetného autorstva bude odmena určená tomu zamestnancovi 

a internému doktorandovi JLF UK, ktorý je v zozname autorov uvedený na prvom 
mieste. 

 
4) Autor, resp. autori predložia po uverejnení práce jej reprint, resp. kópiu na Referát 

vedecko-výskumnej činnosti. 
 

5) Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť po preverení splnenia stanovených 
podmienok predkladá návrh na udelenie odmeny dekanovi JLF UK. Odmena sa 
priznáva z finančných prostriedkov schválených AS JLF UK v pol. č. 6a. 

 
6) Odmena sa vypláca v najbližšom výplatnom termíne. 
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7) Rozhodnutie nadobúda účinnosť schválením v akademickom senáte JLF UK dňa 23. 

mája 2011. 
 

 
 
 
 
 
 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
dekan JLF UK 

 


