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V súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu JLF UK v Martine, po predchádzajúcom 

vyslovení súhlasu Akademickým senátom JLF UK dňa 12.4.2017, určujem finančné 

prostriedky z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK a oblasti ich použitia vo 

finančnom roku 2017 takto: 

 

Čl. 1 

Vymedzenie niektorých pojmov 

Finančným rokom sa pre účely tohto návrhu rozumie: 

a) akademický rok 2016/2017 pre oblasť výpočtu príjmov a priamych nákladov za 

výučbu študentov študujúcich v anglickom jazyku, 

b) kalendárny rok 2017 pre oblasť použitia zostatku finančných prostriedkov 

z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK. 

 

Čl.  2 

Disponibilný zostatok 

(1) Zdrojom rozdelenia na finančný rok 2017 je školné získané za výučbu študentov 

študujúcich v anglickom jazyku v ak. r. 2016/2017, ktoré je znížené o predpokladanú 

výšku priamych nákladov súvisiacich so zabezpečením ich štúdia. 

(2) Predpokladaná výška školného za výučbu študentov študujúcich v anglickom jazyku 

v ak. r. 2016/2017 po odpočítaní nákladov za sprostredkovanie štúdia (provízií a DPH) 

predstavuje čiastku 5 775 587 eur. 

(3) Predpokladaná výška priamych nákladov súvisiacich so zabezpečením štúdia študentov 

študujúcich v anglickom jazyku v ak. r. 2016/2017 predstavuje čiastku 682 000 eur. 

(4) Celková výška disponibilného zostatku z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF 

UK na finančný rok 2017 predstavuje čiastku 5 093 587 eur. 

 

Čl.  3 

Použitie zdrojov 

(1) Finančné prostriedky vymedzené v čl. 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) stimuláciu vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov na 

posilnení výkonnosti fakulty v hodnotených oblastiach, 

c) bežných a kapitálových výdavkov nezahrnutých v rozpise dotácií zo štátneho 

rozpočtu, 

d) výdavkov určených na zlepšenie a skvalitnenie podmienok práce a rozvojové aktivity, 
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e)  výdavkov na prípravu, implementáciu a udržateľnosť projektov spolufinancovaných 

zo ŠF EÚ. 

(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 

v platnom znení, ako i ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

(4) Pri obstarávaní tovarov/prác/služieb sa postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní 

v platnom znení, ako aj interných predpisov a pokynov UK v Bratislave a JLF UK. 

(5) Oblasti použitia zdrojov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto uznesenia, ktorá tvorí ich 

neoddeliteľnú súčasť. O konečnom použití finančných prostriedkov rozhoduje dekan 

fakulty. 

 

Čl.  4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Plánované prečerpanie finančných prostriedkov bude kryté najmä príjmami prijatými 

z refundácií projektov ŠF EÚ, implementovaných v predchádzajúcom programovom 

období. 

(2) Finančné vyrovnanie prípadného nedočerpania, resp. prečerpania finančných 

prostriedkov v jednotlivých oblastiach použitia sa zohľadní pri ročnom zúčtovaní 

príjmov a výdavkov nedotačných zdrojov za finančný rok 2017.  

(3) Finančné prostriedky sú určené pracoviskám, účelovým zariadeniam a zamestnancom 

JLF UK vo forme príspevku, resp. odmien. 

(4) Všetci vedúci pracovísk, účelových zariadení, informačných pracovísk a vedúci 

fakultných projektov výskumných úloh sú zodpovední za efektívne, účelné, účinné a 

hospodárne nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami. 

(5) Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte JLF UK. 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

dekan JLF UK 
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Príloha č. 1 

Rozdelenie finančných prostriedkov 

 z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2017 

zo dňa 3. apríla 2017 

P.č. 
Oblasti použitia Suma v € 

PRÍJMY  

1. Predpokladaná výška školného 6 052 607 

2. Provízie, DPH  277 020 

3. Predpokladaná výška školného (po odvodoch provízií, DPH a platieb) 5 775 587 

   

   

VÝDAVKY  

4. Odvod RUK (3%, diplomy) 184 587 

5. Dotácia do mzdového fondu JLF UK 3 200 000 

6. Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP  1 126 400 

7. Fond dekana na odmeny zamestnancom 300 000 

8. Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP z Fondu dekana 105 600 

9. Odmeny a príspevky do fondov: 

a) zamestnancom a doktorandom za publikovanie práce v časopise s IF a v CC (VP č. 

7/2017) 

b) školiteľom za úspešné ukončenie vedenia doktorandov v dennej forme štúdia 

a zamestnancov JLF UK v externej forme štúdia á 350 eur 

c) Príspevky za zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP: 

93 370 

60 000 

 

9 800 

 

24 570 

10. Príspevok na opravy, revízie, rekonštrukčné práce a na bežnú údržbu objektov, v tom: 

- rekonštrukcia priestorov teoretických ústavov na Malej Hore 4 - II. etapa (vrátane 

vybavenia) 

- prístrešky SO 03 Centrálny zverinec 

- oprava vzduchotechniky BioMed 

- úprava pre bariérový chov Centrálny zverinec 

- výmena ohrievača vody – výmenníková stanica 

- servis a oprava klimatizácií a vzduchotechniky 

- revízie technických zariadení a vyhradených technických zariadení 

- nová nemocnica 

1 000 400 

790 000 

 

24 000 

26 400 

36 000 

24 000 

30 000 

30 000 

40 000 

11. Príspevok pracoviskám na zabezpečenie základnej prevádzky 160 000 

12.  Príspevok účelovým zariadeniam (nepedagogickým pracoviskám): 

a) akademická knižnica  

- základná študijná a odborná literatúra pre študentov VL 

- základná študijná a odborná literatúra pre študentov ZL 

- periodiká 

- bežná prevádzka  

b) audiovizuálne stredisko 

c) ÚIT, v tom: 

- podpora datacentra 

- ročné predĺženie licencií 

- klimatizácie do serverovní (biochémia, farmakológia) 

- bežná prevádzka 

- redundantné úložisko, kamerový systém (obnova licencie), kamerový systém 

Štefánikov ústav+teoretické ústavy, VoIP výmena ústredne, aktívne prvky a wifi 

teoretické ústavy 

- UNM PACS 

169 200 

20 300 

10 000 

4 000 

3 300 

3 000 

2 000 

134 400 

35 000 

7 500 

6 000 

5 000 

47 900 

 

 

33 000 
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d) CEVED (cestovné, školenia, získanie certifikátu na projektové riadenie, národná 

cena za kvalitu – výdavky s prechodom na novú ISO normu) spotrebný materiál 
12 500 

13. Príspevok pre BioMed: 

a) Riaditeľstvo 

b) Divízia Molekulovej medicíny 

c) Divízia Neurovedy 

d) Divízia Respirológia 

e) Divízia Onkológia 

35 000 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

7 000 

14. Príspevok na vydanie Acta Medica Martiniana 10 000 

15. Príspevok na podporu činnosti KVŠ 10 000 

16. Príspevok na podporu činnosti SloMSA, z toho: 

- členský poplatok SloMSA, organizácia interných akcií (SCORA, Prvá pomoc, 

SCOPE, Teddy bear hospital, ...), účasť na Valných zhromaždeniach a stretnutiach 

GA, resp. EuRegMe, ubytovanie zahr. Študentov na VI JLF UK v rámci výmenných 

stáží  

10 000 

 

17. Príspevok na úhradu nákladov s družobnými vysokými školami, fakultami; príspevok na 

pobyty študentov v rámci Erazmus; podpora ŠVOČ, kvalif. stážisti 
15 000 

18. Príspevok na zabezpečenie udržateľnosti a podpory projektov : 

a) nájom 

b) poistné 

c) spolufinancovanie pri predpoklade schválenia 3 projektov  

d) zariadenie a vybavenie inkubátora 

e) rizikový kapitál 

643 000 

35 000 

38 000 

500 000 

20 000 

50 000 

19.  Kúpa pozemkov v lokalite Malá Hora 368 125 

20. Osobný automobil – prevádzka (náhrada za Dacia) 20 000 

21. Reklamné predmety (zamestnanci, oficiálni hostia a návštevy, jubileá), v tom: 

a) reklamné predmety (tričká, mikiny, dáždniky, perá, kúpeľňové súpravy, ...) 

b) fakultné víno/medovina/alkohol 

c) drobné darčekové predmety (krištáľ) 

d) reprefond (občerstvenie na pracovných rokovaniach vedenia, AS ...) 

37 000 

23 000 

5 000 

5 000 

4 000 

22. Sanovanie chýbajúcich prostriedkov ŠR (OLO, služby, pranie, ŠVK, ....) – bežná prevádzka 285 000 

23. Priame náklady súvisiace s výučbou študentov študujúcich v anglickom jazyku 682 000 

24. VÝDAVKY SPOLU: 8 454 682 

   

 PREKROČENIE: 2 679 095 

 PREKROČENIE (v prípade, ak by sa nehradili odvody RUK) 2 493 508 

 

 

Krytie výdavkov: 

a) Vlastné výnosy zo školného:   5 775 587,00 

b) Refundácie implementovaných projektov: 3 679 000,00 

c) Príjem spolu:     9 454 587,00  

d) Výdavky spolu:     8 454 682,00 

e) ZOSTATOK        999 905,00 
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Príloha č. 2 

 

Kritériá rozdelenia príspevku pracoviskám na zabezpečenie základnej prevádzky  

 (k položke č. 11) 
 

 Základné kritériá zohľadňované pri určovaní príspevku pracoviskám JLF UK na 

zabezpečenie základnej prevádzky: 

1. dosiahnuté výsledky v publikačnej aktivite; rozdeľuje sa 64 000 eur, t.j. 40% celkového 

príspevku, 

2. pedagogický výkon pracoviska; rozdeľuje sa 96 000 eur, t.j. 60%, t.j. celkového 

príspevku. 

1/ Publikačná aktivita 

1. Zohľadňujú sa publikačné výstupy a váhy pre výpočet dotácie na uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov (t.j. skupiny A1, A2, B, C a  D).  

2. Každé vedecko-pedagogické pracovisko získa príspevok na základe počtu publikácií 

zamestnancov/doktorandov pracoviska. Zohľadňuje sa publikačná činnosť 

zaznamenaná v centrálnom registri publikačnej činnosti za obdobie rokov 2014 

a 2015. Podiel pracoviska sa určí ako podiel prepočítaného počtu publikačných 

výstupov pracoviska na celkovom prepočítanom počet publikačných výstupov.  

3. Publikácia sa pracovisku započítava, ak aspoň jeden z jej autorov bol v čase vydania 

publikácie s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas (plný 

pracovný úväzok) alebo študentom dennej formy doktorandského štúdia.  

4. Nevyhnutnou podmienkou zohľadnenia publikácie pracoviska bude zverejnenie 

v zozname vo forme určenej ministerstvom.  

5. Počet publikácií sa získava z centrálneho registra publikačnej činnosti. 

6. Každý príspevok sa v prípade spoluautorstva zamestnancov/doktorandov dennej formy 

štúdia z viacerých pracovísk započítava každému pracovisku ako jedna práca. 

7. Výška finančného príspevku pracoviskám, určená na rozdelenie na základe 

publikačnej aktivity predstavuje sumu 64 000,- EUR (položka č. 11).  

8. Príspevok pracovisku sa vypočíta ako násobok percentuálneho podielu pracoviska a 

pridelenej sumy určenej na rozdelenie na základe výsledkov publikačnej aktivity. 

 

2/ Pedagogický výkon 

1. Výška finančného príspevku pracoviskám, určená na rozdelenie na základe 

pedagogického výkonu predstavuje sumu 96 000,- EUR (položka č. 11).  

2. Príspevok pracovisku sa vypočíta ako násobok percentuálneho podielu pracoviska a 

pridelenej sumy určenej na rozdelenie na základe pedagogického výkonu. 
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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. 
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Príloha č. 3 
 

Dotácia pracoviskám na zabezpečenie základnej prevádzky  

 

PRACOVISKO 

Rozpis na 

pedagogický 

výkon v eur 

Rozpis na 

vedecko-

výskumnú 

činnosť v 

eur 

Príspevok 

pre CZ 

 v eur 

Príspevo

k pre 

SVC 

v eur 

Celková 

dotácia po 

odpočte 

príspevkov 

pre CZ a 

SVC 

Ústav anatómie 3 729 1 008   4 737 

Ústav lekárskej biochémie 4 384  1 779 1 040 419 4 705 

Ústav fyziológie 4 027 1 936 1 006 59 4 899 

Ústav lekárskej biofyziky 1 651  762 407  2 006 

Ústav lekárskej biológie 2 072 2 110 245  3 936 

Ústav histológie a embryológie 2 280 2 084 255  4 109 

Ústav telesnej výchovy 227 0   227 

Ústav farmakológie 2 894 2 518 914  4 498 

Ústav verejného zdravotníctva 5 624 859   6 438 

Ústav patologickej fyziológie 2 936 816 633  3 119 

Ústav mikrobiológie a imunológie 2 668 642   3 310 

Ústav cudzích jazykov 2 463 161   2 624 

Ústav ošetrovateľstva 3 760 1 163  963 3 960 

Ústav pôrodnej asistencie 4 839 327  13 5 153 

Dermatovenerologická klinika 1 541 270   1 811 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika  5 305 1 433   6 738 

Chirurgická klinika a transplantačné centrum 5 584 582  958 5 208 

Interná klinika gastroenterologická 1 381 592   1 973 

I. interná klinika 5 385 1 323   6 709 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 2 066 386  2 088 364 

Klinika detskej anestéziológie 643 2 263   2 906 

Klinika detí a dorastu 3 642 2 258   5 900 

Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb 176 1 431   1 607 

Klinika detskej chirurgie 232 1 010   1 241 

Klinika hematológie a transfuziológie 1 389 3 382   4 771 

Klinika hrudníkovej chirurgie 199 1 138   1336 

Klinika infektológie a cestovnej medicíny 1 334 839   2 172 

Klinika nukleárnej medicíny 176 0   176 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a 

krku 1 565 1 521   
3 086 

Klinka pracovného lekárstva a toxikológie 997 1 799   2 795 
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Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 4 247 615   4 862 

Klinika telovýchovného lekárstva 646 0   646 

Klinika pneumológie a ftizeológie 939 1 053   1 992  

Neonatologická klinika 1 036 2 129   3 165 

Neurochirurgická klinika 468 1 256   1 723 

Neurologická klinika 1 680 2 223   3 903 

Očná klinika 1 247 1 221   2 467 

Ortopedická klinika 863 441   1 304 

Psychiatrická klinika 2 402 2 409   4 810 

Rádiologická klinika 687 2 039   2 725 

Urologická klinika 1 309 1 665   2 974 

Ústav klinickej biochémie 75 0   75 

Ústav molekulovej biológie 414 2 341   2 755 

Ústav patologickej anatómie 3 838 3 568   7 406 

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz 983 2 415   3 398 

BioMed 0 4 235   4 235 

Centrálny zverinec 0 0   4 500 

Simulačné výučbové centrum 0 0   4 500 

Spolu: 96 000 63 998 4 500 4 500 159 998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


