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K O M E N T Á R 

Úvod 

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v  Martine hospodárila v roku 

2008 ako súčasť verejnej vysokej školy - Univerzity Komenského v Bratislave, podľa zákona 

č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení – financovala potreby hlavne z dotácií 

zo štátneho rozpočtu, ktoré na základe dotačnej zmluvy Univerzity Komenského 

s Ministerstvom školstva SR, rozdelila UK všetkým súčastiam. Súčasne využívala priestor, 

ktorý jej umožňuje nový spôsob hospodárenia – získavanie alternatívnych zdrojov 

financovania. 

 Hlavné skutočnosti, ktoré ovplyvnili v minulom roku hospodárenie Jesseniovej 

LF UK sú nasledovné: 

1. Rozpis štátnej dotácie, ktorú schválila UK v Bratislave pre JLF UK v Martine na 

zabezpečenie hlavných úloh a s nimi súvisiacich činností v celkovom objeme 187 152 tis. 

Sk, z toho dotácia na bežné výdavky 187 152 tis. Sk a dotácia na kapitálové výdavky 0 Sk.  

Schválená dotácia bola nižšia oproti roku 2006 o 15 317 tis. Sk (dotácia v r. 2006: 

202 469 tis. Sk), oproti roku 2007 bola zvýšená o 4 245 tis. Sk (schválená dotácia v r. 

2007: 182 907 tis. Sk). Výrazne sa v priebehu posledných dvoch rokov znižovala dotácia 

účelovo poskytovaná na zabezpečenie výučby študentov na klinických pracoviskách 

a takmer na polovicu sa znížila dotácia na tovary a služby v r. 2008 v porovnaní 

s rokom 2006. 

2. Zmeny v metodike delenia dotácie ŠR na rok 2008 – z nich najvýraznejšia zmena: 

zvýšenie podielu zohľadňovania výsledkov vo vede  pri určovaní dotácie na uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov na 30 % ( v roku 2007 to bolo 20 %) a 70 % podľa 

výkonových parametrov vo vzdelávaní. 

3. Návrh rozpisu dotácií zo ŠR prerokoval aj Akademický senát JLF UK 22. mája 2008 

a kriticky hodnotil trvalé nedofinancovanie potrieb fakulty v kategórii tovarov a služieb, ktoré 

priamo ohrozuje zabezpečenie pedagogického procesu a prevádzkového chodu fakulty. 

Napriek iniciatívam a pripomienkam fakulty v schvaľovacom procese rozpisu dotácií na UK, 

schválená dotácia v kategórii tovarov a služieb postačovala len na pokrytie 70 % výdavkov 

na energie z roku 2007 ! V absolútnom objeme finančných prostriedkov  4 136,5 tis. Sk  na 

tovary a služby predstavovala  len 42 % objemu z roku 2005. 

K schválenému rozpisu dotácií zo ŠR pre JLF UK na rok 2008 prijal Akademický 

senát JLF UK uznesenia a zároveň  odporúčania Vedeniu JLF UK, aby vo Vedení Univerzity 

Komenského presadzovalo nasledovné pripomienky k  metodike rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na nasledujúci rok: 

-   garantovať fakultám v rozpise dotácií sumu zodpovedajúcu 80 % skutočných výdavkov na     
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energie z predchádzajúceho roka  

-  garantovať fakultám 70 % skutočných povinných zákonných výdavkov fakúlt, napr. 

príspevky na stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu.  

-    určiť maximálne percento z výšky pridelených prostriedkov Univerzite Komenského, ktoré 

sa odčlení pre potreby Rektorátu Univerzity Komenského a Centrálne financovaných súčastí 

UK – pred kriteriálnym delením fakultám UK. 

Akademický senát JLF UK vyzval svojich členov, Vedenie JLF UK i všetkých 

vedúcich pracovísk k účelnému a hospodárnemu vynakladaniu prostriedkov dotácie, ale aj 

na zvýšenie vedecko-výskumnej aktivity, ktorá pri kriteriálnom delení zabezpečuje fakulte 

vyšší príjem zdrojov z dotácií zo ŠR. 

     4.  Iniciatíva Vedenia JLF UK a Akademického senátu JLF UK rozdeľovať finančné 

prostriedky v kategórii miezd na pracoviská a súčasti JLF UK podľa rovnakých základných 

kritérií (výkonových parametrov), ktoré sa uplatňujú pri rozpise miezd v rámci metodiky MŠ 

SR a nadväzne aj metodiky UK v Bratislave - v záujme zvýšiť stimuláciu zamestnancov na 

dosiahnutých výsledkoch. 

V tomto smere sa uplatnila právomoc vedúcich pracovísk pri delení odmien za celoročné 

výsledky v roku 2008. Návrh kritérií a rozpis finančných prostriedkov na pracoviská podľa 

výsledkov v roku 2008 sa uplatní v rozpise na rok 2009.  

5. Nedostatok finančných prostriedkov z dotácií zo ŠR fakulta dopĺňala aj v roku 2008 

z nedotačných zdrojov: výnosy zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, zo 

školného od cudzincov, z poplatkov spojených so štúdiom, za vydanie dokladov o štúdiu 

a ich kópií, z majetku (prenájom), z podnikateľskej činnosti, z poskytovania ubytovania 

a stravovania. Príjmy zo školného od študentov študujúcich v jazyku anglickom boli 

rozhodujúcim zdrojom vlastných výnosov – umožnili fakulte realizovať uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov, rozšíriť a skvalitniť materiálne vybavenie pracovísk pre 

potreby pedagogického procesu. 

6. V súlade so schváleným Štatútom UK si Jesseniova lekárska fakulta v Martine splnila 

povinnosť odvodu 3 % zo školného za akademický rok 2008/2009 (k 10.12.2008)  do fondu 

rozvoja UK, čo predstavovalo v prepočte  1 600 tis. Sk.  

7. Schválenie Dlhodobého zámeru Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine na 

obdobie rokov 2008 – 2013 (Vedením JLF UK dňa 31.3.2008 v súlade s § 27 ods. 1 písm. f) 

zákona NR SR č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení a Akademickým 

senátom JLF UK dňa 22.5.2008). V oblasti hospodárenia sa  jeho realizácia v roku 2008 

konkretizovala v segmente 2.7.3. Ekonomika a riadenie fakulty. 
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8. V roku 2008 sa rozvíjala iniciatíva na získavanie nedotačných prostriedkov formou 

podávania tuzemských a  zahraničných grantov a projektov, najmä spolufinancovaných EÚ – 

podávanie projektov v rámci výziev EÚ. Zároveň fakulta vyčlenila nedotačné prostriedky na 

spoluúčasť na financovaní.  

9. Dlhodobý zámer fakulty – vytvoriť nové priestorové kapacity: vybudovať aulu 

a rekonštruovať existujúce priestory na rozvoj výučby všeobecného lekárstva a nelekárskych 

študijných programov – sa v roku 2008 úspešne realizoval: 

- uznesením vlády SR č. 313 zo dňa 14. mája 2008 bola schválená účelová dotácia vo 

výške 250 mil. Sk na výstavbu auly JLF UK v Martine a po slávnostnom položení základného 

kameňa dňa 10. júla 2008 sa začali podľa harmonogramu realizačné práce. 

- V roku 2008 použila fakulta účelovo pridelené i vlastné kapitálové a bežné výdavky 

na rekonštrukciu predklinických ústavov na Sklabinskej ulici po havárii vodovodného 

potrubia: Ústavu mikrobiológie, Oddelenia epidemiológie, Ústavu farmakológie – 

rekonštrukcia prednáškových posluchární a učební a zariadenie novým laboratórnym 

nábytkom a premietacou technikou. 

10.   Poskytnutá dotácia  bola použitá v súlade so zámermi a cieľmi programov, 

podprogramov a prvkov, z ktorých sú tieto dotácie financované, pri dodržaní záväzných 

ukazovateľov a ďalších podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR na rok 2008 uzatvorenej medzi MŠ SR a UK 

v Bratislave.  

11.   V súvislosti so zmenou národnej meny SKK na EURO sa uskutočnila na UK 

eurokonverzia vo finančnom informačnom systéme SOFIA tzv. centralizovaným spôsobom. 

JLF UK vytvorila podmienky na plynulý prechod na eurokonverziu vo všetkých moduloch 

systému SOFIA. 

12.    V roku 2008 pokračovala fakulta v implementácii modulov SOFIA na pracoviská 

fakulty – zaškolenie sekretárok pracovísk na vystavovanie požiadaviek na objednávky 

a kontrolu čerpania prostriedkov pracoviska. 

13.    Opatrenia Vedenia JLF UK – rozhodnutia a príkazy dekana i vnútorné smernice JLF 

UK na uplatňovanie úsporných opatrení, dôsledné dodržiavanie hospodárnosti, účelnosti 

a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov z dotačných i nedotačných zdrojov.  
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Analýza ziskov a strát a hospodárskeho výsledku za rok 2008 

 Výkaz ziskov a strát za Jesseniovu lekársku fakultu UK, t.j. vrátane Vysokoškolského 

internátu a Študentskej jedálne - je prehľadom celkových zúčtovaných výnosov a nákladov 

fakulty za rok 2008 a vyčíslenia hospodárskeho výsledku. 

Výkaz uvádza prehľad zúčtovaných výnosov za rok 2008:   267 761 tis. Sk v členení na: 

- hlavnú činnosť vo výške  260 912 tis. Sk (zvýšenie o 21 332 tis. Sk v porovnaní 

s rokom 2007) 

- podnikateľskú činnosť vo výške 6 849 tis. Sk (zvýšenie o 1 732 tis. Sk v porovnaní 

s rokom 2007) 

prehľad zúčtovaných nákladov za rok 2008   265 216 tis. Sk v členení na: 

- hlavnú činnosť vo výške  258 424 tis. Sk  

- podnikateľskú činnosť vo výške 6 792 tis. Sk  

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine vykázala za rok 2008  celkový kladný 

hospodársky výsledok:  2 545 tis. Sk, z toho: 

kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti: zisk vo výške  2 488 tis. Sk  z toho: 

vysoká škola  + 43 tis. Sk,   vysokoškolský internát JLF  + 2 093 tis. Sk   a  študentská 

jedáleň JLF  + 352 tis. Sk  a     

kladný hospodársky výsledok - zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 57 tis. Sk   

z toho: vysoká škola  + 26 tis. Sk,   vysokoškolský internát JLF  + 5 tis. Sk   a študentská 

jedáleň JLF  + 26 tis. Sk.     

  

Analýza hospodárskeho výsledku JLF UK za rok 2008 ukazuje, že hospodárenie fakulty 

v rámci hlavnej činnosti bolo v podstate vyrovnané, pričom výnosy z dotačných 

i nedotačných zdrojov pokryli náklady fakulty na pedagogický proces, prevádzku fakulty 

i niektoré rozvojové aktivity.  

Výsledky hospodárenia Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prakticky naplnili aj 

rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2008, ktorý bol zostavený z dotačných a 

nedotačných zdrojov JLF UK, ktorých rozpis a rozdelenie schválil Akademický senát JLF UK 

dňa 22. 5. 2008. Rozpočet predpokladal vyrovnané hospodárenie s celkovými zdrojmi na r. 

2008 vo výške 255 409 tis. Sk, v skutočnosti sa dosiahli celkové výnosy vo výške 267 761 

tis. Sk (zvýšením výnosov z nedotačných zdrojov). Zúčtovaný kladný hospodársky 

výsledok z hlavnej činnosti za rok 2008  predstavuje výnosy budúcich období:  

-  Účtovne vykázaný zisk Vysokoškolského internátu JLF UK vo výške 2 093 tis. Sk 

predstavuje okrem zostatku výnosov z tržieb za ubytovanie za rok 2008 aj výnosy budúcich 

období, ktoré neboli zúčtované na účte -384100-, nakoľko zo spôsobu úhrady študentov za 

ubytovanie nie je možné presne určiť výšku výnosov budúcich období. (Platby predstavujú aj 

prijaté poplatky za ubytovanie od denných študentov JLF UK na rok 2008, ale aj na obdobie 
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január – jún 2009, ktoré uhradili študenti koncom roka 2008.) Kladný hospodársky výsledok 

sa použije na náklady ubytovania a prevádzku internátu v roku 2009. 

-   Kladný hospodárky výsledok študentskej jedálne (+ 352 tis. Sk) dosiahnutý z výnosov 

zo stravovania denných študentov za rok 2008 je zdrojom na skvalitnenie stravovacích 

služieb v roku 2008. 

Z rozboru zúčtovaných výnosov a nákladov a hospodárskeho výsledku (vo 

výsledovke JLF UK za rok 2008) je zrejmé, že v rámci hlavnej činnosti tvorili podstatnú 

časť výnosov výnosy zo štátnej dotácie vo výške 192 363 tis. Sk, z toho prevádzková 

dotácia - na bežné výdavky 185 853 tis. Sk  -  viď poznámka, kapitálová dotácia vo výške 

odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 081 tis. Sk a  zostatok prevádzkovej 

dotácie z roku 2007 vo výške  4 429 tis. Sk.  

 Ostatné výnosy vo výške 68 549 tis. Sk  predstavujú:  

1. /  tržby z predaja služieb 17 674 tis. Sk, z toho: 12 076 tis. Sk - tržby študentského 

domova z poplatkov študentov za ubytovacie služby,  4 363 tis. Sk - tržby študentskej 

jedálne za stravovacie služby ( za stravné lístky študentov a doktorandov: 2 564 tis. Sk a za 

stravovanie iných fyzických osôb: 1 799 tis. Sk)  a  tržby vysokej školy 1 235 tis. Sk - za 

predaj literatúry študentom, knižničnú činnosť, tržby za služby správcu uzla SANET a pod.  

2./   iné ostatné výnosy  50 729 tis. Sk   (Poznámka: Táto suma je odlišná od čiastky, 

ktorá je uvedená vo výsledovke za r. 2008:   50 178 tis. Sk. Rozdiel 551 tis. Sk vznikol 

chybným zúčtovaním výnosov zo školného – účtov. pol. -649-  na položku -644- úroky, čím 

došlo k chybnému vyčísleniu úrokov vo výške 681 tis. Sk namiesto 130 tis. Sk. Dodatočnou 

opravou bol rozdiel 551 tis. Sk  pripočítaný do výnosov školného a znížená výška úrokov) 

z toho:   

-    zúčtované výnosy zo školného v sume  45 253 tis.  

-   výnosy z poplatkov spojených so štúdiom vo výške 2 515 tis. Sk, z toho 

     príspevky za prijímacie konanie: 2 022  tis. Sk    

     poplatky za rigorózne konanie:  375 tis. Sk    

     poplatky za vydanie dokladov o štúdiu: 118  tis. Sk  ) 

-   poplatky za ďalšie vzdelávanie:   526 tis. Sk  

    z toho: doškoľovacie kurzy k prijímacím skúškam: 375 tis. Sk 

-   kvalifikačné skúšky:  57 tis. Sk 

-   finančné dary:  957 tis. Sk   
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-   dobropisy: 302  tis. Sk   

-   finančná zábezpeka o účasť na výberových konaniach a iné ostatné výnosy:  1 113 tis. Sk    

3./   kurzové zisky z predaja devíz:   5 tis. Sk    

4./   úroky z finančných prostriedkov na bankových účtoch:  130 tis. Sk     

 Rozbor iných ostatných výnosov za rok 2008 v porovnaní s rokom 2007 ukazuje, že 

výrazne vyššie sú zúčtované príjmy zo školného:  45 253 tis. Sk   oproti 22 710 tis. Sk 

v roku 2007. Tento nárast školného bol spôsobený: 

Zúčtovaním výnosov zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné 

štúdium v roku 2008 vo výške: 1 106 tis. Sk a zvýšením výnosov zo školného cudzincov:     

za štúdium študentov študujúcich v jazyku anglickom:  44 147 tis. Sk v roku 2008  oproti  

22 710 tis. Sk v roku 2007.  Zvýšenie týchto výnosov dosiahla fakulta zvýšením počtu 

študentov študujúcich v jazyku anglickom, ale aj spôsobom platby študentov, ktorí uhrádzali 

školné za akad. rok 2007/2008 a akad. rok 2008/2009 prevažne v roku 2008. Časť tohto 

školného prijatého v roku 2008 bola zúčtovaná do výnosov budúcich období  (vo výške 

19 301 tis. Sk), pretože sa jedná o školné na akademický rok 2008/2009, ktorého použitie 

spadá do hospodárskeho roku 2009. 

 

Poznámka:  

Bežné dotácie na program 077 boli pridelené na rok 2008 vo výške  206 412 tis. Sk  zo ŠR 

z kapitoly MŠ SR v rámci dotačnej zmluvy (v r. 2007 vo výške 198 049 tis. Sk) a na program 

06K vo výške 1 980 tis. Sk zo ŠR z kapitoly MŠ mimo dotačnej zmluvy a mimo dotácií zo 

štrukturálnych fondov EÚ  ( v r. 2007  bolo poskytnuté na tento program 901 tis. Sk),   spolu 

208 392 tis. Sk v roku 2008  ( v roku 2007 to bolo spolu 198 950 tis. Sk.) Zostatok bežnej 

dotácie z roku 2007 predstavoval sumu 19 970 tis. Sk.   Z týchto výnosov sa v roku 2008 

vyčerpalo 189 908 tis. Sk  a zostatok k 31.12.2008 bol 37 951 tis. Sk (viď. tabuľka č. 14).  

Vo výkaze ziskov a strát za r. 2008 je uvedená vo výnosoch celková dotácia vo výške 

192 363 tis. Sk, z toho prevádzková dotácia - na bežné výdavky 185 853 tis. Sk,  kapitálová 

dotácia vo výške odpisov dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 2 081 tis. Sk a  

zostatok prevádzkovej dotácie z roku 2007 vo výške  4 429 tis. Sk.  

Rozdiel zúčtovanej dotácie: 192 363 tis. Sk oproti rozpisu: 208 392 tis. Sk  je  16 029 

tis. Sk, čo predstavuje nedočerpanú bežnú dotáciu z r. 2008 ktorá bola odúčtovaná 

z výnosov a prevedená na zostatkový účet.    

Doplnkovým nedotačným zdrojom financovania potrieb fakulty boli aj výnosy z 

podnikateľskej činnosti, ktoré boli za rok 2008 vykázané v objeme 6 849 tis. Sk. 

Boli to najmä: 

- výnosy vysokej školy: z prenájmu majetku ( 518 tis. Sk)    

      výnosy za fakturované energie a služby súvisiace s prenájmom (213 tis. Sk) 
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- výnosy za služby pri organizovaní homeopatických kurzov pre fir. BOIRON (56 tis.Sk) 

- výnosy za reklamné služby (100 tis. Sk)  

- výnosy z ubytovania a stravovania cudzích ( 5 874 tis. Sk), z toho: 

      výnosy Vysokoškolského internátu JLF UK v Martine za ubytovacie služby hlavne     

      počas letných prázdnin pre cudzích hostí (celkom vo výške  3 210 tis. Sk)  

      výnosy Študentskej jedálne JLF UK v Martine za stravovacie služby  hlavne počas      

      letných prázdnin pre cudzích hostí (celkom vo výške  2 664 tis. Sk). 

-     výnosy z ubytovania študentov (vo výške 85 tis. Sk) 

K uvedeným výnosom boli zúčtované priame náklady vo výške 6 792 tis. Sk             

a vykázaný kladný hospodársky výsledok - zisk z podnikateľskej činnosti za rok 2008 vo 

výške  57 tis. Sk. 

 

Kladný hospodársky výsledok v hlavnej činnosti sa dosiahol aj vďaka tomu, že 

hospodárenie fakulty je nepretržite v centre pozornosti Vedenia JLF UK a podľa Štatútu JLF 

UK aj Akademického senátu JLF UK. Prijaté opatrenia v oblasti hospodárenia sa premietali 

do vnútornej legislatívy JLF UK – opatrenia a smernice dekana, uznesenia zo zasadnutí 

Vedenia JLF UK, uznesenia Akademického senátu JLF UK. Opatrenia smerovali do 

výnosovej aj nákladovej časti hospodárenia fakulty s cieľom získania dostatočných zdrojov 

na pokrytie potrieb pedagogického procesu, rozvoja vedecko-výskumného potenciálu fakulty 

i  jej prevádzkového chodu. Zároveň smerovali k hospodárnemu a efektívnemu využitiu 

týchto zdrojov. Uvedené opatrenia boli premietnuté aj do Dlhodobého zámeru JLF UK 

v Martine na obdobie rokov 2008 – 2013.  

Z uvedených zámerov a konkrétnych opatrení  v roku 2008 možno uviesť najdôležitejšie: 

- zlepšovať výkonové a kvalitatívne parametre v pedagogike a vedecko-

výskumnej činnosti a tým zvyšovať podiel na celkovom objeme finančných 

prostriedkov fakulte zo štátneho rozpočtu:    

v pedagogike:  podpora kvalifikačného rastu pedagogických zamestnancov, podpora 

a rozširovanie doktorandského a špecializačného štúdia, skvalitňovanie podmienok 

výučby lekárskych aj nelekárskych akreditovaných študijných programov - zlepšením 

materiálneho zabezpečenia, modernizáciou a vybavením výučbových priestorov, 

sústredený nábor a získavanie študentov študujúcich v jazyku anglickom  

vo VVČ: rozvoj aktivít vo vedecko-výskumnej činnosti na získavanie nedotačných 

prostriedkov cestou podávania tuzemských a zahraničných grantov a projektov.  

 Ďalšie opatrenia, ktoré ovplyvňovali hospodárenie fakulty v r. 2008 boli uvedené na začiatku 

komentára v časti: Hlavné skutočnosti, ktoré ovplyvnili výsledky hospodárenia fakulty. 
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Analýza výnosov a nákladov 

Analýza výnosov JLF UK za rok 2008  

a/  Príjmy z dotácií štátneho rozpočtu z kapitoly MŠ SR poskytnuté v rámci dotačnej 

zmluvy 

V tabuľke č. 1 sú v programovej štruktúre uvedené dotácie Jesseniovej lekárskej 

fakulty UK v Martine v roku 2008 poskytnuté z kapitoly Ministerstva školstva SR na program 

077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl: 

Bežné dotácie na všetky podprogramy boli po úpravách schváleného rozpočtu 

v roku 2008 pridelené fakulte vo výške 206 412 tis. Sk  (v r.  2007:  198 049 tis. Sk)  a  

kapitálové dotácie vo výške 103 918 tis. Sk  (v roku 2007: 7 550 tis. Sk),  spolu  310 330 

tis. Sk,  čo  je  v  porovnaní s  rokom  2007 (205 599 tis. Sk) zvýšenie o 104 731 tis Sk. 

Bežné dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov boli v r. 

2008 rozpísané na podprogram 077 01 - poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie 

prevádzky VŠ-  vo výške 169 953 tis. Sk, čo je celkovo viac  o 14 142 tis. Sk  oproti r. 

2007  (155 811 tis. Sk).  

V tomto podprograme je zahrnutá aj účelová dotácia na prvok 077 11 52 –

zabezpečenie praktickej výučby na klinických pracoviskách v Martinskej fakultnej 

nemocnici vo výške  25 708 tis. Sk, čo je oproti roku 2007 (31 878 tis. Sk) menej o 6 170 

tis. Sk a v porovnaní s rokom 2006 (53 999 tis. Sk)  zníženie o 28 291 tis. Sk, t. zn. 

zníženie o viac ako polovicu finančných prostriedkov z r. 2006.     

Túto dotáciu poskytuje Ministerstvo školstva SR na úhradu nákladov na praktickú 

výučbu študentov fakulty na klinických pracoviskách v MFN podľa skutočného počtu 

študentov a odučených hodín v letnom a zimnom semestri, pričom náklady na 1 hodinu tejto 

výučby každý rok výrazne znižuje: v roku 2008 v letnom semestri NV = 69,- Sk, v zimnom 

semestri NV = 75,30 Sk  (v roku 2007 boli priemerné náklady na 1 hodinu tejto výučby:  NV = 

104,- Sk). 

Táto dotácia predstavuje pre JLF UK len transfér finančných prostriedkov pre MFN a o ich 

použití plne rozhoduje Martinská fakultná nemocnica.  

Bežné dotácie JLF UK na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov (pre 

vysokú školu – program 077 11) boli bez uvedených transférov  nominálne zvýšené o 20 312 

tis. Sk. 

(Poznámka: v roku 2007 na podprograme 077 11 bola pridelená dotácia pre VŠ bez 

transférov pre MFN: 155 811 tis. Sk  -  31 878 tis. Sk  =  123 933 tis. Sk, v roku 2008:  

169 953 tis. Sk -  25 708 tis. Sk =  144 245 tis. Sk  čo je zvýšenie oproti r. 2007  o 20 312 

tis. Sk). Ide o upravený rozpočet za r. 2008, ktorý je oproti schválenému rozpočtu na 

podprograme 077 11:  156 116 tis. Sk (celková bežná dotácia) mínus 21 707 tis. Sk 
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(transféry na klinické výučbové bázy) = 134 409 tis. Sk (k 22.5.2008) navýšený o 9 836 tis. 

Sk. 

  Bežné dotácie na výskumnú a vývojovú činnosť - program 077 12 - dostala JLF 

UK na rok 2008 v celkovej výške 15 777 tis. Sk, čo predstavuje výrazné zníženie 

v porovnaní s rokom 2007: o 6 044 tis. Sk. Najviac sa znížila dotácia na prvku 077 12 01 – 

prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj:  o 5 268 tis. Sk, t.j. takmer o polovicu.    

 Dotácia na rozvoj vysokej školy – podprogram 077 13 bola znížená v roku 2008 

a dotácia na sociálnu podporu študentov predstavuje len mierne zvýšenie v porovnaní 

s rokom 2007. 

Kapitálové dotácie dostala v roku 2008 Jesseniova LF UK v celkovom objeme 

103 918 tis. Sk. Zvýšili sa o 96 368 tis. Sk v porovnaní s rokom 2007, pričom ale zvýšenie 

predstavuje hlavne účelovú dotáciu na výstavbu auly, ktorú mala pridelenú JLF UK na r. 

2008 v celkovej výške 100 000 tis. Sk, avšak reálne bola pripísaná do konca r. 2008 vo 

výške 99 983 tis. Sk. - do výšky vyfakturovaných dodaných prác a zostatok do výšky 

upraveného rozpočtu bude JLF UK uvoľnený po predložení fakturovaných prác v r. 2009. 

Prostriedky sú uložené na zostatkovom účte UK. 

Kapitálové dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, ani na 

rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj fakulta nedostala v r. 2008. 

Mierne sa zvýšili kapitálové dotácie na projekty VEGA, aplikovaný výskum a KEGA. 

Kapitálová dotácia pridelená na konci roka 2007 na odstránenie havárie (poškodenie 

budovy predklinických ústavov zatopením) vo výške 4 500 tis. Sk (podprogram  077 11) sa 

čerpala v roku 2008.  

Uvedený vývoj dotácií na kapitálové výdavky je veľmi nepriaznivý a neumožňuje 

realizáciu rozvojových programov JLF. Podstatnú časť kapitálových výdavkov na nákup 

a technické zhodnotenie dlhodobého majetku i rekonštrukčné práce preto hradila fakulta 

v roku 2008 z nedotačných výnosov.  

Zúčtovanie uvedených dotácií je uvedené v tabuľkách č. 14 a č. 15: 

Vývoj dotácií za posledné tri roky  je znázornený aj v grafoch: 

Graf č. 1: Dotácie na kapitálové výdavky JLF UK za r. 2006 – 2008. 

Vývoj za 3 roky ukazuje absolútny pokles dotácie na rozvoj vysokej školy a len mierny nárast 

kapitálovej dotácie na výskumnú a vývojovú činnosť. Dotácia na uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov je ovplyvnená prídelom 99 983 tis. Sk na stavbu auly 

v r. 2008, avšak iné prostriedky na tento podprogram 077 11 neboli pridelené. 

Graf č. 2: Kapitálové dotácie na výskumnú a vývojovú činnosť - znázorňuje vývoj 

v jednotlivých programoch a podprogramoch. Vyjadruje absolútny prepad kapitálových 

prostriedkov na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum – na nulu v r. 2008. Rast 

kapitálových dotácií v ostatných prvkoch je výrazom úspešnosti podaných projektov. 
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Graf č. 3: Dotácie na bežné výdavky JLF UK na jednotlivé programy v rokoch 2006 – 2008. 

Vývoj vyjadruje len malý rast celkovej bežnej dotácie na akreditované študijné programy 

a nepriaznivý vývoj absolútnym znižovaním dotácií na výskumnú a vývojovú činnosť ale aj na 

rozvoj vysokej školy. Dotácia na sociálnu podporu študentov sa zvýšila len nepatrne. 

Graf č. 3A je iným typom grafu č. 3 – pre zvýraznenie názornosti jednotlivých stĺpcov.  

Graf č. 4: - Dotácie na bežné výdavky JLF UK na jednotlivé programy v rokoch 2006 – 2008 

– bez výučbových základní MFN. Osobitne znázorňuje vývoj bežných dotácií na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov len pre JLF. Nominálne sa tieto 

dotácie zvyšujú. 

Graf č. 4A  je pre názornosť iným typom grafu č. 4. 

Graf č. 5A, č. 5B, č. 5C a č. 5D: Celková dotácia zo ŠR na vedu a výskum na JLF UK podľa 

typu projektov - na rok 2005, 2006, 2007 a 2008 – vyjadruje priebežný rast počtu projektov 

a pridelených finančných prostriedkov na jednotlivé prvky programu. 

V r. 2008 získala JLF UK celkovú dotáciu na 46 projektov základného výskumu 

VEGA:  6 687 tis. Sk (priemerná výška: 145 tis. Sk/projekt), na 6 projektov aplikovaného 

výskumu 5 550 tis. Sk (v priemere 925 tis. Sk/projekt), na úlohy výskumu pre školstvo KEGA: 

na 7 projektov 412 tis. Sk (priemer 59 tis. Sk/projekt). Celková dotácia na 8 projektov 

medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce bola v r. 2008: 1 140 tis. Sk (v priemere 143 

tis. Sk/projekt), Agentúra na podporu vedy a výskumu pridelila na 2 projekty 5 033 tis. Sk, čo 

je priemer: 2 517 tis. Sk/projekt. V roku 2008 bolo úspešne riešených na fakulte 19 grantov  

mladých vedeckých pracovníkov, na ktoré dostali podporu z UK: 1 150 tis. Sk, v priemere na 

1 projekt 53 tis. Sk. Výrazne úspešná bola fakulta pri získavaní grantovej podpory z  

Ministerstva zdravotníctva SR: na 10 projektov získala spolu 14 492 tis. Sk, t.j. priemerne: 

1 449 tis. Sk/projekt. Na 1 projekt Európskeho sociálneho fondu bola pridelená dotácia 1 524 

tis.  Sk na rok 2008. Z finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu 

predstavovala dotácia 503 tis. Sk. 

b/  Príjmy z dotácií zo štrukturálnych fondov EÚ  a z prostriedkov na ich 

spolufinancovanie zo ŠR z kapitoly MŠ v roku 2008  sú uvedené v tabuľke č 17: 

     JLF UK v minulom roku úspešne ukončila projekt Európskeho sociálneho fondu, kde bola 

zodpovedným riešiteľom od r. 2006.  Na tento projekt s názvom: „Zriadenie centra výchovy k 

vedeckej práci – inkubátor doktorandov“ bolo pridelených 1 524 tis. Sk – po predložení 

a odsúhlasení skutočných výdavkov, ktoré uhradila fakulta z vlastných nedotačných zdrojov. 

Tieto prostriedky výrazne materiálne podporili vedecko-výskumnú činnosť mladých 

doktorandov – umožnili financovať ich zahraničné študijné pobyty, zakúpiť materiálne 
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vybavenie na výskum: počítačové a programové vybavenie, stolové lampy, kancelárske 

stoličky, laboratórne prístroje, ale aj financovanie ŠVOČ a medzinárodnú spoluprácu. 

  Okrem toho JLF UK vystupuje ako spoluriešiteľ v dvoch ďalších projektoch 

financovaných zo zdrojov EÚ: 

-  LLP projekt  (Úloha pôrodnej asistentky v komunitnej starostlivosti)– v ktorom participuje 

Ústav nelekárskych študijných programov  

-   EHP/NFM projekt -  v ktorom participuje Gynekologicko-pôrodnícka klinika 

Koncom roka 2008 boli vyhlásené výsledky výzvy EÚ OPVaV-2008/2.1/01-SORO, v rámci 

ktorej JLF UK získala nenávratné finančné prostriedky na realizáciu projektov dvoch centier 

excelentnosti: centrum experimentálnej a klinickej respirológie a centrum pre perinatologický 

výskum: vo výške cca 79 987 tis. Sk. Tieto prostriedky budú využité predovšetkým na 

obnovu materiálnotechnickej základne viacerých teoretických, predklinických i klinických 

pracovísk JLF UK a MFN. Spoluriešiteľskými pracoviskami je Šrobárov ústav detskej 

tuberkulózy a RCH v Dolnom Smokovci a Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity 

v Žiline. 

 c/     Príjmy majúce charakter dotácie okrem príjmov z dotácií z kapitoly MŠ a okrem 

štrukturálnych fondov EÚ uvádza  tabuľka č. 2: 

 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine získala v roku 2008 účelové dotácie 

z Ministerstva zdravotníctva SR na riešenie 10 Grantov MZ SR v celkovej sume 10 353 tis. 

Sk na bežné výdavky a vo výške 4 139 tis. Sk na kapitálové výdavky.  Hlavnými riešiteľskými 

pracoviskami boli Klinika detí a dorastu (2 projekty: prof. Bánovčin, MUDr. Nosáľ), Ústav 

lekárskej biochémie (4 projekty: prof. Dobrota, prof. Lehotský, Mgr. Babušíková, Mgr. 

Sivoňová), Ústav patologickej fyziológie (2 projekty: prof. Tatár, doc. Péčová), Ústav 

lekárskej biológie (1 projekt: doc. Halašová), Ústav ošetrovateľstva (1 projekt: Mgr. 

Antošová). Spoluriešiteľskou organizáciou bola vo väčšine prípadov Martinská fakultná 

nemocnica v Martine.  

Okrem toho na 12 projektoch participovali pracoviská JLF: na 9 projektoch riešených v MFN 

a na 3 Grantoch MZ SR riešených mimo UK (SZU – prof. Lehotský z Ústavu lekárskej 

biochémie, Fakultná nemocnica L. Pasteura v Košiciach – prof. Rozborilová z Kl. TBC a 

PCH, Národný ústav reumatických chorôb – prof. Pullman z Ústavu klinickej biochémie).  

Údaje o finančnej dotácii týchto projektov sú započítané do údajov riešiteľských organizácií   

( MFN a iných). 

d/   Príjmy z dotácií verejnej vysokej škole zo štátneho rozpočtu z kapitoly 

ministerstva školstva poskytnuté mimo dotačnej zmluvy a mimo dotácií z ESF v roku 
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2008 (tabuľka č. 18) - pre JLF UK boli pridelené na  program 06K  bežné  dotácie vo výške 

1 980 tis. Sk a kapitálové dotácie vo výške  3 640 tis. Sk, spolu vo výške 5 620 tis. Sk.  

Sú to dotácie na projekty APVV- Agentúra na podporu vedy a výskumu: pre prof. Nosáľovú- 

Ústav farmakológie (bežné dotácie: 193 tis. Sk, kapitálové dotácie: 567 tis. Sk) a pre prof. 

Dobrotu - Ústav lek. biochéme (bežné dotácie:1 200 tis.Sk, kapitálové dotácie: 3 073 tis. Sk). 

 

Vlastné výnosy JLF UK za rok 2008 

Hlavným zdrojom financovania Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine boli v roku 

2008 dotácie zo štátneho rozpočtu. Na pokrytie výdavkov potrebných na zabezpečenie 

vysokoškolského vzdelávania, prevádzky a rozvoja však musela fakulta využiť i ďalšie zdroje 

– vlastné výnosy (uvedené v tabuľke č. 3).  

Z  hlavnej činnosti  dosiahla  fakulta  vlastné výnosy vo výške   68 549 tis. Sk  a 

z  podnikateľskej činnosti vo výške 6 849 tis. Sk, t. zn. že na krytie svojich potrieb použila 

fakulta vlastné výnosy vo výške spolu 75 398 tis. Sk. Podiel vlastných výnosov na celkovej 

výške pridelenej dotácie zo ŠR sa zvýšil v porovnaní s rokom 2007 a je výrazom absolútne 

nedostatkového financovania výdavkov fakulty z dotácií a nutnosti ich sanovania 

z nedotačných zdrojov. 

V roku 2008:  bežné dotácie poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy bez transférov na klinické 

výučbové základne =  206 412 tis. Sk -  25 708 tis. Sk =  180 704 tis. Sk 

kapitálové dotácie poskytnuté v rámci dotačnej zmluvy bez účelovej dotácie na výstavbu 

auly = 103 918 tis. Sk – 99 983 tis. Sk = 3 935 tis. Sk 

Celková takto upravená dotácia JLF UK = 184 639 tis. Sk (180 704 tis. + 3 935 tis.) 

  Podiel použitých vlastných výnosov 75 398 tis. Sk na celkovej výške upravenej 

dotácie JLF UK  ( 184 639 tis. Sk) poskytnutej z dotačnej zmluvy s MŠ SR na program 077 

- Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl - 

predstavoval v roku 2008  40,8  %   (v roku 2007 tento podiel predstavoval  35,4 % , v roku 

2006 bol  tento  podiel   42,7 %,  v roku  2005   34,4 % ). 

Štruktúra vlastných výnosov je uvedená v analýze ziskov a strát a hospodárskeho výsledku. 

 

Analýza výnosov vo vybraných oblastiach 

Analýzu výnosov zo školného a poplatkov spojených so štúdiom uvádza tabuľka 

č. 4. Podstatnú časť vlastných výnosov tvorili prostriedky zo školného za štúdium 

študentov študujúcich v jazyku anglickom.  V roku 2008  boli tieto výnosy vo výške 

44 147 tis. Sk   oproti  22 710 tis. Sk v roku 2007.  Zvýšenie týchto výnosov dosiahla fakulta 

jednak zvýšením počtu študentov študujúcich v jazyku anglickom , ale aj spôsobom platby 

študentov, ktorí uhrádzali školné za akad. rok 2007/2008 a akad. rok 2008/2009 prevažne v 
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roku 2008.  V akad. roku 2007/2008 pokračovalo v štúdiu 178 študentov (bez preruš.)  

a v akad. roku 2008/2009  to bolo 238 platiacich študentov ( k. 10.12.2008). 

Časť školného prijatého v roku 2008 bola zúčtovaná do výnosov budúcich období  (vo výške 

19 301 tis. Sk), pretože sa jedná o školné na akademický rok 2008/2009, ktorého použitie 

spadá do hospodárskeho roku 2009. 

Podľa individuálnych zmlúv o zabezpečení štúdia na JLF UK platili študenti školné v r. 

2008 na devízové účty, z ktorých sa priebežne robí prevod na korunové účty, kde sa účtuje 

čerpanie týchto prostriedkov. Sú určené prednostne na úhradu priamych nákladov 

súvisiacich s výučbou v jazyku anglickom – odmeny učiteľov za náročnosť výučby 

v angličtine, odvody do poistných fondov z týchto odmien, nákup študijnej literatúry, 

materiálne vybavenie pedagogického procesu – materiál, chemikálie, laboratórne zvieratá, 

drobný hmotný majetok a pod., výdavky na zlepšenie podmienok ubytovania vo VI JLF UK – 

rekonštrukcie priestorov, nákup zariadenia, internetové pripojenie jednotlivých izieb, ale aj 

značné výdavky súvisiace s náborom študentov v zahraničí: zmluvne dohodnuté provízie 

sprostredkujúcim firmám, zahraničné pracovné cesty a ostatné výdavky Inštitútu pre 

medicínske vzdelávanie v jazyku anglickom.  

Výnosy zo školného cudzincov sa zvýšili oproti r. 2007 a sú výrazom konkrétnych 

opatrení Vedenia JLF UK na získavanie nových študentov do 1. ročníka (nábor a reklama 

v zahraničí, účasť na veľtrhoch o vzdelávaní hlavne v Nórsku, nadväzovanie nových 

kontaktov a získavanie študentov z nových regiónov. K  náboru nových študentov z Nórska 

prispieva aj zmluvná spolupráca od akad. roka 2007/2008 o realizácii tzv. TWINNING 

programu. Je to spoločný študijný program JLF UK s  Oslo University v Nórsku 

o uskutočnení štúdia medicíny v 1. ročníku v Nórsku a pokračovaním štúdia na JLF UK 

v Martine od 2. ročníka.   

Fakulta zároveň vytvára podmienky pre skvalitnenie výučby vo všetkých ročníkoch, 

poskytuje rôzne služby a starostlivosť o túto komunitu študentov prostredníctvom referátu 

zahraničných vzťahov a Inštitútu pre medicínske vzdelávanie v anglickom jazyku. 

Rozdelenie a použitie výnosov zo školného na rok 2008 schválil Akademický senát JLF 

UK na svojom zasadaní 26. 11. 2007 tak, aby sa prednostne použili na úhradu priamych 

nákladov súvisiacich s pedagogickým procesom a náborom zahraničných študentov. Tieto 

výnosy boli aj hlavným zdrojom na úhradu bežných a kapitálových výdavkov nezahrnutých 

v rozpise prostriedkov štátneho rozpočtu.  

Hlavné oblasti použitia týchto výnosov: potreby dofinancovania nákladov na mzdy, 

príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP, úhrada nákladov súvisiacich so 

zabezpečením bežnej prevádzky, základných pedagogických a vedeckých činností vysokej 

školy, jej účelových zariadení a informačných pracovísk. Výrazne stimulujúci charakter má 

rozdelenie časti týchto prostriedkov pracoviskám a zamestnancom za dosiahnuté výsledky 
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v publikačnej činnosti, odmeňovanie za karentované práce v zahraničných časopisoch, 

odmeňovanie školiteľov za vedenie doktorandov a ich úspešné ukončenie štúdia, odmeny 

zamestnancom za získanie projektu a podľa výšky pridelených prostriedkov na projekt. Časť 

prostriedkov je rezervovaná na finančnú spoluúčasť na projekty JLF UK podané na 

financovanie zo štrukturálnych fondov.  

 

Ďalším zdrojom vlastných výnosov za rok sú výnosy zo školného za prekročenie 

štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium, ktoré platili študenti prvýkrát v roku 2008. 

Suma týchto výnosov: 1 106 tis. Sk. 

V zmysle Štatútu UK si Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine splnila povinnosť 

odvodu do fondu rozvoja UK vo výške 3 % zo školného za akad. rok 2008/2009. Tento 

odvod zo školného cudzincov a za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia predstavoval 

v prepočte sumu cca 1 600 tis. Sk.   

Ďalšiu časť výnosov predstavujú výnosy z poplatkov spojených so štúdiom, ktoré fakulta 

dosiahla vo výške 2 515 tis. Sk, z toho za prijímacie konanie 2 022 tis. Sk, rigorózne konanie 

(375 tis. Sk) a za vystavenie dokladov o štúdiu (118 tis. Sk). V porovnaní s rokom 2007 sa 

tieto výnosy čiastočne znížili – znížením poplatkov za prijímacie konanie (o cca 500 tis. Sk) – 

menší počet študentov na nelekárskych študijných programoch.  

 

Analýza nákladov JLF UK za rok 2008 

 

Celkový prehľad a analýzu nákladov vo výške   265 216 tis. Sk za rok 2008   uvádza 

tabuľka nákladov podľa štruktúry účtovnej triedy 5 (tabuľka č. 5), pričom náklady z hlavnej 

činnosti boli 258 424 tis. Sk a náklady z podnikateľskej činnosti boli 6 792 tis. Sk 

V porovnaní s rokom 2007 je to zvýšenie celkových nákladov o  26 525 tis. Sk, pričom z 

hlavnej činnosti až o 24 845 tis. Sk. Náklady z podnikateľskej činnosti sa zvýšili o 1 680 tis. 

Sk.  

Zvýšenie nákladov súvisí aj s čerpaním zvýšených výnosov tak z hlavnej, ako aj 

z podnikateľskej činnosti.  

Z  analýzy nákladov JLF UK na hlavnú činnosť za rok 2008 je zrejmé, že podstatnú časť 

nákladov  predstavuje  čerpanie dotácie ( 207 889 tis. Sk) zo  štátneho  rozpočtu  na  rok  

2008, ktorá bola pridelená na jednotlivé funkčné oblasti v tejto štruktúre:   

- na vysokoškolské vzdelávanie - funkčná oblasť  0942          131 348 tis. Sk 

  z toho: VŠ           130 383 tis. Sk 

               GUK              965 tis. Sk 

- na zabezpeč. výučby na klinických výučbových základniach - FO 0724      25 708 tis. Sk 

- na základný výskum na vysokých školách – FO 014 01            16 894 tis. Sk 
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- na doktorandský študijný program – FO 0943              12 897 tis. Sk 

- študentský domov – FO 0965                  8 925 tis. Sk 

- študentská jedáleň – FO 0963                  1 428 tis. Sk 

- veda v výskum v oblasti vzdelávania FO 0970                                                  276 tis. Sk 

- rekreačné a športové služby – FO 0810                     57 tis. Sk 

- na soc. podmienky štud: sociálne štipendiá (prvok 077 15 01)                      8 010 tis. Sk 

                                          mimor. a motivač. štipendiá (prvok 077 15 02)       1 869 tis. Sk 

- štipendium pre zahr. študenta  FO 0113                                                              84 tis. Sk 

- rozvoj vysokej školy (prvok 077 13)                                                                   393 tis. Sk 

- APVT  (program 06K)                                                                                     1 393 tis. Sk   

      Spolu:                                                                                                    207 889 tis. Sk                     

Z tejto dotácie a zo zostatku z r. 2007 sa čerpalo v nákladoch 189 908 tis. Sk. Zvyšnú 

sumu do celkových nákladov hlavnej činnosti, t.j. 68 516 tis. Sk predstavuje čerpanie 

nákladov z nedotačných príjmov JLF UK. 

 Z analýzy druhového členenia nákladov  

vyplýva, že fakulta musela sanovať z vlastných výnosov chýbajúce prostriedky z dotácie 

zo štátneho rozpočtu hlavne na dofinancovanie miezd zamestnancov fakulty a odvodov do 

poisťovní, spotrebu energií, materiálu, nákup krátkodobého majetku, cestovné, poštovné, 

telefónne poplatky, dopravné náklady, opravy a údržbu, príspevky na stravovanie 

zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu a náklady na služby – čistenie, pranie, ochrana 

objektov, revízie, odvoz odpadov a ostatné služby.  

Náklady na spotrebu materiálu sa vynaložili v r. 2008 celkom vo výške 20 256 tis. 

Sk, čo je zvýšenie oproti r. 2007 o 1 431 tis. Sk. ( Vysokoškolský internát a jedáleň 

vynaložili: 1 915 tis. Sk - zníženie o 597 tis. Sk).   

Najväčšiu spotrebu predstavujú chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie 

experimentálnej výučby (4 841 tis. Sk), výdavky na nákup kancelárskych potrieb a materiálu 

(tonery) - 1 482 tis. Sk, prístroje a zariadenia laboratórií a výpočtová technika 3 733 tis. Sk – 

zvýšenie nákladov o 1 623 tis. Sk. Náklady na potraviny ŠJ (1 138 tis. Sk), náklady na nákup 

nábytku (720 tis. Sk)  a náklady na ostatný materiál boli zúčtované vo výške 3 232 tis. Sk.  

Iné ostatné náklady (2 512 tis. Sk). 

Značné výdavky vynakladá JLF UK na prevádzku autodopravy. V roku 2008 boli náklady 

na spotrebu pohonných látok a poistné 644 tis. Sk (v r. 2007: 642 tis. Sk) a  ďalších 254 tis. 

boli náklady na ostatný materiál na dopravu, servis a údržbu osobných automobilov ( v r. 

2007: 205 tis. Sk). Celkové náklady vo výške 898 tis. Sk sú vyššie o 51 tis. Sk oproti r. 

2007.   Pritom v roku 2007 sa dosiahla úspora nákladov autodopravy 120 tis. Sk oproti roku 

2006.  Z uvedeného porovnania je zrejmé, že rast nákladov spôsobili hlavne vyššie náklady 

na servis a údržbu vozidiel z dôvodu zastaranosti a morálnej opotrebovanosti vozidiel – 
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DAEWOO, čo spôsobuje časté poruchy vozidiel a nutnosť servisných opráv. Rast cien 

pohonných látok spôsobuje zvyšovanie nákladov, aj keď v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom došlo len k miernemu zvýšeniu. Hospodárnosť dopravy zabezpečuje Oddelenie 

vnútornej prevádzky dekanátu fakulty spájaním ciest na jeden smer, pokiaľ to druh 

a hmotnosť prepravovaného materiálu dovoľuje. Normatívna spotreba pohonných hmôt bola 

zabezpečená dodržiavaním prevádzkového poriadku a vodičskej disciplíny.  

 Podľa Príkazu dekana JLF UK v Martine č. 1/2008 o pláne kontrolnej činnosti JLF 

UK v Martine na rok 2008 bola vykonaná kontrolu na referáte autodopravy JLF UK zameraná 

na:  

-   účelovosť pri povoľovaní jázd vozidlami autoparku JLF 

-   správnosť evidencie a vyúčtovania dokladov autoprevádzky 

Závery kontroly smerovali k prijatiu opatrení oddelenia prevádzky na zvýšenie vodičskej 

disciplíny pri evidencii denných záznamov jázd, vykazovania najazdených kilometrov, ale aj 

k zhodnoteniu nákladovosti prevádzky autodopravy podľa jednotlivých vozidiel a návrhu na 

vyradenie z prevádzky vozidla Daewoo pre vysoký počet najazdených kilometrov a častú 

poruchovosť. 

Údaje o prevádzke autodopravy JLF UK  sú názorne uvedené aj v grafoch: 

v grafe č. 6: Základné údaje o motorových vozidlách JLF UK, ubehnutých km a nákladoch 

na prevádzku autodopravy za rok 2008 

v grafe č. 7: Najazdené kilometre na vozidlách JLF UK v r. 2004 - 2008  

v grafe č. 8: Náklady na servis a údržbu osobných automobilov JLF UK v r. 2004 – 2008 

a v grafe č. 9: Nákladovosť prevádzky osobných automobilov fakulty v r. 2004 - 2008  

 

Náklady na energie zúčtované v roku 2008 za hlavnú činnosť predstavovali 12 064 

tis. Sk (v r. 2007 = 12 727 tis Sk), čo predstavuje zníženie o 663 tis. Sk, z toho vysokoš. 

internát a jedáleň  náklady 5 930 tis. Sk – úspora 1 360 tis. Sk oproti r. 2007. 

V podnikateľskej činnosti boli náklady na energie spolu 1 623 tis. Sk. Zúčtovaná celková 

spotreba energií za rok 2008 bola 13 687 tis. Sk.  

Štruktúra zúčtovaných nákladov na energie v roku 2008 je nasledovná: 

Energie:   hlavná činnosť podnikat. činnosť  spolu   (v tis. Sk)    

Elektrická energia  3 571    543   4 060 

Teplo    6 524   442   6 966 

Vodné a stočné  1 557   626   2 183 

Plyn       465       1      466   

Palivá           1             1 

Ostatné energie        11                   11  
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Uvedené náklady za energie treba časovo rozlíšiť, nakoľko je v nich zúčtovaná aj 

spotreba za rok 2007 vyfakturovaná v roku 2008 a zahrnutá do nákladov roku 2008. Reálnu 

celkovú spotrebu energií len za rok 2008 uvádza tabuľka: 

 

Celková spotreba energií za rok 2008 

( v tis. Sk ) 

Pracovisko 
 

TEPLO 
 

EL.ENERGIA 
 

PLYN 
 

VODA 
 

SPOLU 

Teoretické ústavy 785 968 141 103 1 997 

Predklinické ústavy 1200 583 189 28 2 000 

Dekanát   578 410+65  48 1 101 

ÚMB Vrútky 151 180 0 16    347 

UO 720 325 1 57 1 103 

VIaJ (ŠD) 3 285 2 107 80 2 039 7 511 

SPOLU 6 719 4 638 411 2 291 14 059 

     
Pre porovnanie sa uvádza tabuľka nákladov na jednotlivé druhy energií za rok 2007. 

 

 

Celková spotreba energií za rok 2007 

( v tis. Sk ) 

Pracovisko  
 

TEPLO 
 

EL.ENERGIA 
 

PLYN 
 

VODA 
 

SPOLU 

Teoretické ústavy 868 895 147 88 1 998 

Predklinické ústavy 1140 415 192 41 1 788 

Dekanát    536 141+18  25 720 

ÚMB Vrútky 142 32 1 11 186 

UO  814 119 1 58 992 

VIaJ (ŠD)  3 542 1 846 66 1 977 7 431 

SPOLU  7 042 3 466 407 2 200 13 115 

         
           V roku 2008 bol nárast finančných prostriedkov na energie o 7,19 %, čo zodpovedá 

nárastu cien energií. Porovnanie spotreby plynu v merných jednotkách nie je možné, pretože 

došlo k zmene fakturácie plynu ( odpočet v m3 , fakturácia v kWh ).  
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           Došlo k vyššej spotrebe elektrickej energie, a to  preto, že sa zmenili termíny ročnej 

fakturácie pri maloodbere. Spotreba prakticky zahŕňa viac ako ročné obdobie. V ostatných 

druhoch energií ( v merných jednotkách ) nastal pokles spotreby.  

            V roku 2008 sa úspešne ukončila vo Vysokoškolskom internáte na Novomeského ul. 

I. etapa rekonštrukcie  vo  výmenníkovej stanici ( výmena výmenníkov tepla a TÚV ). Taktiež 

bol nainštalovaný regulačný systém ATS Micro ( regulácia kW max. )   S firmou Siemens 

s.r.o. Bratislava bola ukončená spolupráca -  model projektu modernizácie vykurovania 

v budovách JLF UK, pretože v ekonomike a prevádzkovaní energetického hospodárstva JLF 

UK nenašli také rezervy, ktoré by potvrdili ekonomickú efektívnosť projektu.                

            V  roku 2008 sa nezaznamenali žiadne vážne havárie. 

Spotreba energií v merných jednotkách za r. 2006-2008 je uvedená v grafe č. 10 a 

náklady na energie od roku 2006 do roku 2008 sú uvedené v grafe č. 11. 

 

Na   opravy   a   rutinnú  a  štandardnú  údržbu  boli vynaložené v roku 2008  

náklady celkom vo výške 6 806 tis. Sk, z toho 3 701 tis. Sk na opravy stavieb a 2 375 tis. 

Sk na opravy a udržiavanie strojov, prístrojov, zariadení a inventára, čo je výrazné zvýšenie 

oproti roku 2007, kedy sa vynaložilo na opravy a údržbu celkom 1 342 tis. Sk.  Podstatná 

časť týchto nákladov sa vynaložila v roku 2008 na opravy a údržbu na Vysokoškolskom 

internáte JLF UK, v celkovej výške: 5 529 tis. Sk (z toho oprava stavieb 3 581 tis. Sk 

a oprava strojov a zariadení 1 849 tis. Sk). Je to výrazom zámeru Vysokoškolského internátu 

postupne skvalitňovať ubytovacie priestory a inventár. Podrobnejší komentár k realizovaným 

prácam VIaJ je uvedený v časti sociálne služby - časť ubytovanie. 

V roku 2008 pokračovala fakulta v komplexnej rekonštrukcii a modernizácii 

zastaralých objektov predklinických ústavov JLF na Sklabinskej ulici v Martine, čo sa 

realizovalo cez kapitálové výdavky.   

Z kapitálových výdavkov z účelovej dotácie (4 500 tis. Sk) a z vlastných výnosov fakulty (zo 

školného cudzincov) sa realizovala rekonštrukcia a oprava objektov na predklinických 

ústavoch na Sklabinskej ulici dodávateľským spôsobom v celkovej sume     7 925 000,- Sk 

Do zrekonštruovaných priestorov sa nakúpil 

1. Laboratórny nábytok pre ústavy mikrobiológie a epidemiológie             277 103,- Sk 

2. Laboratórny nábytok pre ústav farmakológie                       466 044,- Sk  

Spolu rekonštrukcia a modernizácia z kapitál. výdavkov                                8 668 147,- Sk 

Rekonštrukciou objektov predklinických ústavov na Sklabinskej ulici boli 

zrekonštruovaná administratívne a prevádzkové  priestory, prednáškové miestnosti Ústavu 

mikrobiológie a Oddelenia epidemiológie, kde bola vymenená elektroinštalácia, opravené 

omietky a podlaha, opravené sedadlá a lavice, nainštalované nové ozvučenie a projekčná 
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technika. Súčasťou bolo aj oprava sociálnych miestností príslušných k prednáškovej 

miestnosti a vstupná chodba so schodišťom. Realizáciou došlo k výraznému zlepšeniu 

a skvalitneniu prednáškových priestorov. 

 

Okrem dodávateľských prác realizuje Jesseniova lekárska fakulta aj vlastnú údržbu 

a opravy. Údržbu objektov a zariadení vrátane vyhradených elektrotechnických zariadení   

realizujú vlastní zamestnanci JLF na úseku elektroinštalačných prác, vodoinštalačných 

a kúrenárskych sietí, strojných zariadení a oceľových konštrukcií, údržby komunikácií, 

trávnatých porastov a kultúr vrátane športového areálu a tiež robia upratovacie práce a výdaj 

stravy. Tieto práce sa realizujú priebežne počas roka podľa požiadaviek jednotlivých 

pracovísk fakulty a sú hradené z bežných výdavkov len ako spotreba materiálu, prevažne 

hotovostnou platbou cez pokladňu. 

 

Absolútny nedostatok prostriedkov predstavovala štátna dotácia na cestovné 

výdavky aj v roku 2008. Celkovo vynaložila fakulta na cestovné výdavky v hodnotenom 

období 3 722 tis. Sk, z toho na domáce cestovné 768 tis. Sk a na zahraničné pracovné cesty 

2 954 tis. Sk. Tieto náklady boli hradené v súlade so zákonom NR SR č. 283/2002 Z.z. 

v znení neskorších predpisov o cestovných náhradách na domáce a zahraničné pracovné 

cesty a financované hlavne z vlastných výnosov a grantov. V porovnaní s rokom 2007 sa 

úroveň týchto nákladov výrazne nezmenila,  celkové náklady na cestovné sa zvýšili len 

o 50 tis. Sk, pričom vzrástli náklady na domáce cestovné a nepatrne sa znížili náklady na 

zahraničné cestovné.  V roku 2007 bol nárast nákladov na cestovné cca 500 tis. Sk - na 

zahraničných pracovných cestách v porovnaní s rokom 2006.  

Uvedené náklady odrážajú aktivitu fakulty pri prezentácii jej zamestnancov na odborných 

podujatiach v zahraničí, výdavky zamestnancov Inštitútu medicínskeho vzdelávania 

v anglickom jazyku súvisiace s náborom študentov v zahraničí i výdavky na aktivity v rámci 

družobných vzťahov fakulty.  

Smernica dekana  o cestovných náhradách pri domácich a zahraničných pracovných 

cestách – zo dňa 25.10.2007 ukladá všetkým zamestnancom fakulty dodržiavať prísnu 

účelovosť a úspornosť pri vynakladaní výdavkov na pracovné cesty. 

 

Náklady na ostatné služby vykázala fakulta v roku 2008 vo výške 21 454 tis. Sk (z toho 

VIaJ  418 tis. Sk), čo je 2,6 krát viac ako v r. 2007 (8 031  tis. Sk). Najviac vzrástli ostatné 

služby (účet 518099) o 12 307 tis. Sk. 

Sú to napr.: náklady na prenájom priestorov (143 tis.), vložné na konferencie (606 

tis.), telefón a fax (665 tis.), poštovné (351 tis.), odvoz odpadu (388 tis.), revízie zariadení 

(172 tis.), DHM (461 tis.), dopravné služby (160 tis.) a iné ostané služby (2 784 tis. Sk) – sú 
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to náklady za inzerciu a reklamu, autorské honoráre, právne služby, znalecké služby, tlač 

syláb a literatúry, viazanie časopisov, preventívne zdravotné prehliadky, colné poplatky, 

čistenie, pranie, ochrana objektov, čipové karty a preukazy zamestnancov a pod. 

Ostatné služby (účet 518099) zúčtované vo výške: 15 612 tis. Sk predstavujú 

čerpanie dotácie na klinické výučbové bázy (10 686 tis. Sk, zvyšok bol prevedený na 

zostatkový účet), zmluvné provízie obchodným partnerom za nábor a sprostredkovanie 

štúdia zahraničných študentov, inzercia a reklama v zahraničí a pod.   

Náklady na služby telekomunikácií a pošty sa uhradili vo výške 1 016 tis. Sk, z 

toho na telefón, fax 665 tis. Sk a na poštovné 351 tis. Sk. Tieto náklady boli prevažne 

hradené z vlastných výnosov.  Oproti roku 2007 sa zvýšili o 103 tis. Sk hlavne zvýšením cien 

za tieto služby.  

 

Poskytnutie príspevku iným účtovným jednotkám (57.000,– Sk) 

Predstavuje transfer pre TJ Slávia Medik a rádiovo-orientačný beh (ROB) pri JLF UK 

v Martine. 

 

Náklady podnikateľskej činnosti boli vykázané vo výške  6 792 tis. Sk, z toho 

Vysokoškolský internát a jedáleň JLF:  5 930 tis. Sk.   

V nákladoch podnikateľskej činnosti je zúčtovaná predovšetkým spotreba materiálu, 

kancelárske potreby, papier, čistiace, hygienické a ochranné potreby, vodoinštalačný 

materiál, drobný hmotný majetok, režijné náklady, spotreba energií, opravy, prenájmy, 

konferenčný poplatok, čistenie, pranie, mzdy a tomu prislúchajúce príspevky do poisťovní, 

bankové poplatky, ostatné výdavky vynaložené za účelom dosiahnutia pozitívneho výsledku 

v rámci podnikateľskej činnosti JLF UK.  

 

Analýza nákladov vo vybraných oblastiach 

Náklady na mzdy 

Z analýzy nákladov na mzdy (tabuľka č. 6) je zrejmé, že celkový vyplatený objem 

mzdových prostriedkov zamestnancom fakulty za rok 2008 bol 115 420 tis. Sk (z toho 

študentská jedáleň vrátila fakulte mzdové prostriedky vo výške 1 746 tis. Sk), takže čerpanie 

miezd vysokej školy a VI bolo v roku 2008 spolu  113 674 tis. Sk. Z porovnania s rokom 

2007 vyplýva, že fakulta vyplatila na mzdách v roku 2008 celkom o  11 145 tis. Sk viac ako 

v roku 2007. 

Mzdové prostriedky boli po úpravách rozpísané z dotácií zo štátneho rozpočtu 

v celkovom objeme 99 499,4 tis. Sk (r. 2007:  88 331,5 tis. Sk), z toho program 077 – 

Vysokoškolské vzdelávanie a veda, podprogram 077 11 – Uskutočňovanie akreditovaných 

študijných programov  92 258,8 tis. Sk (r. 2007:  77 071,5 tis. Sk), Podprogram 077 12 – 
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Výskumná, vývojová alebo umelecká činnosť  3 284,4 tis. Sk  (r. 2007: 7 544 tis. Sk), 

Podprogram 077 15 - Sociálna podpora študentov, Prvok 077 15 03 Podpora stravovania, 

ubytovania šport. a kult. aktivít študentov – funkčná oblasť 09605 – VI  3 956,2 tis. Sk         

(r. 2007:   3 716 tis. Sk). 

Rozpis mzdových prostriedkov z dotácií zo ŠR na rok 2008 v porovnaní s rokom 2007, po 

úpravách v priebehu roka, bol vyšší v celkovom objeme o 11 167,9 tis. Sk, z toho: 

- na podprograme 077 11   vyšší o                       15 187,3 tis. Sk  

- na podprograme 077 12    nižší o                         4 259,6 tis. Sk  

- na prvku 077 15 03            vyšší o                           240,2 tis. Sk  

Študentská jedáleň si svoje náklady na mzdy v roku 2007 hradila v celom rozsahu 

z vlastných prostriedkov.            

      Aj napriek takémuto rozpisu mzdových prostriedkov dotácia zo štátneho rozpočtu  

pokrývala len zákonne nárokovateľné zložky funkčných platov na VŠ a VVZ, ale nepokrývala 

celkom náklady vysokoškolského internátu, takže mesačnú potrebu na konci roka musela 

JLF UK doplniť prostriedkami z vlastných výnosov. Tie sa použili  na tarifné platy, osobné 

príplatky a odmeny. 

Porovnanie podielu dotácií na mzdy a odvody do poistných fondov na 

celkovom objeme bežných dotácií zo ŠR z kapitoly Ministerstva školstva za posledné 4 

roky ukazuje, že sa absolútne zvyšuje tento podiel nominálnym rastom miezd, čo zároveň 

vyjadruje neustály pokles podielu dotácií na tovary a služby v celkových bežných 

dotáciách.  

V roku 2008 predstavovali pridelené prostriedky na  mzdy  a odvody  do  poisťovní  

spolu 134 523,2 tis. Sk (dotácia na mzdy: 99 499,4 tis. + PF 35 023,8 tis) čo je 64,7 %   

celkovej štátnej dotácie na bežné výdavky (207 889 tis. Sk). V roku 2007 bol tento podiel 

59,9 %, v roku 2006: 51,3 %, v roku 2005: 42,7 %).  

 

Čerpanie mzdových prostriedkov v podprograme 077 11 (VŠ): v tis. Sk 

 

Ukazovateľ 

 

Rok 2006 

 

Rok 2007 

 

Rok 2008 

Rozdiel 

2008 – 2007 

Dotácia 68 988,1 77 144,1 91 549,5 + 14 405,4 

Nedotačné 
zdroje 

11 153,6 12 519,4 13 422,0 +     902,6 

Spolu 80 141,7 89 663,5 104 971,5 + 15 308,0 

 

Od 1. januára 2008 boli zvýšené stupnice platových taríf, a to: o 4 % základná stupnica pre 

nepedagogických zamestnancov, o 4 % osobitná stupnica platových taríf učiteľov VŠ a VVZ 
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(príloha č. 5)  a   o 4 % osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov  (v 

našich podmienkach sa to týkalo zamestnancov knižnice – príloha č. 4) 

Táto valorizácia stupníc platových taríf zamestnancov bola už zohľadnená vo výške 

pridelených finančných prostriedkov na rok 2008. 

 

Ostatné osobné náklady predstavovali odmeny na dohody o mimopracovnej 

činnosti (z dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti) - za výučbu študentov 

študujúcich v jazyku anglickom externými učiteľmi, za ostatnú externú výučbu a iné práce 

spolu   2 082 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2007 boli tieto náklady vyššie o 136 tis. Sk  (za 

externú výučbu, za oponentské posudky, odmeny za projekt ESF, kvalifikovaní stážisti 

a ostatné činnosti). 

 
V rámci podnikateľskej činnosti boli v roku  2008 čerpané náklady na mzdy vo 

výške  825,2 tis. Sk, a to na VŠ 24 tis. Sk, na VI   538,3 tis. Sk a na ŠJ   262,9 tis. Sk. 

 

Celkové mzdové náklady  boli  zúčtované  na hlavnej činnosti  školy vo výške 

116 726 tis. Sk. Z toho predstavujú náklady na mzdy 114 672 tis. Sk a ostatné osobné 

náklady 2 054 tis. Sk  ( tab. č. 5 – analýza nákladov).  V podnikateľskej činnosti boli 

zúčtované mzdy: 825 tis. Sk, t. j. celkové náklady na mzdy sú zúčtované za r. 2008 vo 

výške: 115 497 tis. Sk  

V tab. č. 6 je uvedené celkové čerpanie nákladov na mzdy vo výške 115 420 tis. 

Sk (z dotačných aj iných zdrojov). Rozdiel 77 tis. Sk medzi vyčíslením v tab. č. 5 a č. 6 je 

v tom, že v r. 2008 boli mzdové náklady na vysokej škole účtovne znížené o nevyčerpané 

dovolenky roku 2007  a v 4. štvrťroku 2008 boli mzdové náklady zvýšené o nedočerpané 

dovolenky za rok 2008. 

Porovnanie výšky štátnej dotácie na mzdy, jej čerpania a dofinancovania potreby na 

mzdy z iných – nedotačných zdrojov uvádzajú grafy:  

Graf č. 12: Čerpanie mzdových prostriedkov za roky 2006 – 2008 – podprogram 077 11,  

Graf č. 13: Čerpanie mzdových prostriedkov za roky 2006 – 2008 – podprogram 077 12, 

Graf č. 14: Čerpanie mzdových prostriedkov za roky 2006 – 2008 – prvok 077 15 03  -  

                   FO 09605 – VI  

Graf č. 15: Čerpanie mzdových prostriedkov za roky 2006 – 2008 – prvok 077 15 03  -  

                   FO 09603 – ŠJ   

Graf č. 16: Čerpanie mzdových prostriedkov za roky 2006 – 2008 – súhrn za všetky  

                   programy JLF UK.  

Vývoj v čerpaní miezd za posledné tri roky ukazuje, že nominálne rástli mzdy z dotácií zo ŠR 

na programe uskutočňovania akreditovaných študijných programov (VŠ) a na programe na 

sociálnu podporu študentov – časť ubytovanie vo vysokoškolskom internáte (VI), absolútne 
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sa však znížili za posledný rok na programe výskumu a vývoja (viac ako o polovicu). Aj keď 

celkové čerpanie miezd z dotácií sa zvyšuje, z vývoja grafov vyplýva, že nestačí pokryť 

reálne potreby fakulty na mzdy a preto objem nedotačných zdrojov poskytnutý každý rok na 

mzdy je vysoký a má rastúcu tendenciu. Graf č. 16 je súhrnom čerpania miezd za všetky 

programy a podprogramy spolu (bez študentskej jedálne).  Celkový objem vyplatených miezd 

za r. 2008 bol 115 420 tis. Sk, z toho čerpanie miezd zo štátneho rozpočtu: 99 050 tis. Sk 

a z nedotačných zdrojov: 16 370 tis. Sk, čo je 14,2 %-ný podiel na celkových mzdách.  

 Úroveň priemerných miezd zamestnancov JLF UK za posledné štyri roky: v roku 

2005, v roku 2006, v roku 2007 a v roku 2008 názorne vyjadrujú aj grafy č. 17A, č. 17B, č. 

17C a č.17D. Vyjadrujú výšku priemerných miezd všetkých zamestnancov JLF UK, miezd 

učiteľov, neučiteľov a zamestnancov vysokoškolského internátu JLF a to vyplatených len 

z prostriedkov štátneho rozpočtu a tiež zo všetkých použitých zdrojov dotačných aj 

nedotačných.  

V roku 2008 bola celková priemerná mzda učiteľov JLF UK: 33 698 Sk/mes., pričom 

z prostriedkov ŠR: 29 681 Sk/mes. Oproti roku 2007 vzrástla celková priemerná mzda 

učiteľov o 1 546 Sk/mes. pritom mzda z dotácií rástla rýchlejšie o 2 293 Sk oproti r. 2007.  

Priemerná mzda neučiteľov JLF v r. 2008  bola  19 274 Sk/mes. z toho z dotácií ŠR 17 607 

Sk/mes. Mzda zamestnancov VI: 15 399 Sk/mes, z toho z dotácií 12 162 Sk/mes. 

Celkový priemerný zárobok všetkých zamestnancov fakulty za r. 2008 bol 25 132 Sk/mes. 

(vrátane miezd zamestnancov ŠJ).   

Priemerné mzdy zamestnancov fakulty (bez ŠJ):  celkom  25 376 Sk/mes. (z toho z dotácií 

22 555 Sk/mes.) 

Graf č. 18: Vývoj priemerných miezd JLF UK z dotácií zo ŠR za roky 2006 – 2008 

Graf č. 19: Vývoj celkových priemerných miezd na JLF UK vrátane nedotačných zdrojov za 

roky 2006 – 2008. 

Štruktúru priemerných miezd v roku 2008 uvádza graf č. 20. 

Tento graf názorne vyjadruje, že prostriedky dotácií hradia prevažne tarifné platy  (podiel 

69,9 %), príplatky 13,7 %, náhrady mzdy 14,7 % a odmeny 1,7 %.  

Dofinancovanie miezd z nedotačných zdrojov má preto štruktúru: 10,6 % tarifné platy, 2,7 % 

príplatky, 1,6 % náhrady mzdy a 85,1 % odmeny.  

 

 Náklady na zákonné sociálne poistenie vynaložila JLF UK v Martine v roku 2008 

vo výške 38 263 tis. Sk,  z toho: vysokoškolský internát a jedáleň  2 049 tis. Sk. 

Ide o príspevky zamestnávateľa do zdravotných poisťovní, sociálnej poisťovne na 

nemocenské, dôchodkové poistenie a fond zamestnanosti. 

Ostatné sociálne poistenie (197 tis. Sk) predstavuje príspevok zamestnávateľa na 

doplnkové dôchodkové sporenie v súlade s platnou kolektívnou zmluvou. 
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Zákonné sociálne náklady boli zúčtované v sume 4 292 tis. Sk, (z toho VIaJ 1 430 tis. Sk) 

Sú to príspevky zamestnávateľa na tvorbu sociálneho fondu, príspevky na stravovanie, 

výplata odchodného, náhrada príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti. 

Ostatné náklady   (účt. skup. 54) boli vynaložené vo výške 20 003 tis. Sk, čo je výrazné 

zníženie oproti r. 2007 (38 217 tis. Sk), z toho iné ostatné náklady  17 360 tis. Sk.   

Boli to náklady na štipendiá doktorandov 11 027 tis. Sk, príspevky študentom študujúcim 

v jazyku anglickom na ubytovanie a stravovanie z vlastných zdrojov, náhrady dávok 

Sociálnej poisťovni, havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie zahraničných 

pracovných ciest, bankové poplatky.  

Iné ostatné náklady boli zúčtované vo výške: 5 606 tis. Sk. 

 Náklady na odpisy hmotného a nehmotného majetku, predaný majetok 

a opravné položky v hlavnej činnosti fakulty boli zúčtované vo výške  14 481 tis. Sk.  

  Náklady na štipendiá doktorandov uvádza tabuľka č. 7.  V roku 2008 mala fakulta 

priemerný počet 68 interných doktorandov (v roku 2007:  69 interných doktorandov, v roku 

2006: 48 interných doktorandov, v roku 2005:  45 interných doktorandov), ktorým boli 

vyplatené štipendiá zo štátneho rozpočtu vo výške    12 197 tis. Sk (v r. 2007:  9 209 tis Sk).  

Graf č. 21 uvádza vývoj objemu štipendií doktorandov  za r. 2004 – 2008. Pozitívny vývoj sa 

dosiahol vďaka zaradeniu doktorandov a ich odmeňovanie podľa zdravotníckej tabuľky. 

 

Náklady na systém sociálnej podpory študentov v roku 2008 

Na JLF UK boli vyplatené sociálne štipendiá v sume 7 452 tis. Sk  priemernému počtu 1206 

študentov (osobomes.)  Prehľad uvádza tabuľka č. 8. 

Dotácia na sociálne štipendiá v roku 2008 predstavovala finančnú čiastku  

8 010 000,- Sk,  skutočné čerpanie bolo 7 451 800,- Sk. 

Vývoj počtu štipendistov vyjadruje tiež porovnanie priemerného mesačného počtu 

študentov poberajúcich sociálne štipendium za posledných 6 rokov : 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Priemerný počet 
štipendistov za mesiac 

117 134 131 140 150 140 

 

Počet štipendistov v roku 2008 mierne klesol oproti roku 2007, v januári 2008 bolo 158 

štipendistov, do mája vzrástol na 167, potom klesal, nakoľko v nasledujúcich mesiacoch 

študenti absolvovali posledné štátne skúšky a prestali mať nárok na vyplácanie sociálneho 

štipendia. V mesiaci december  2008 bol počet štipendistov 134. 

 

V súlade s Vyhláškou MŠ SR č 102/2006 Z. z. z 15. 2. 2006, ktorá platila do konca 

kalendárneho roka 2008,  výška sociálneho štipendia závisí od viacerých faktorov, ako je 
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suma životného minima, ktorá sa mení vždy k 1. 7. príslušného kalendárneho roka, od 

prepočítaného počtu študentov /vysokoškolákov/, hranice príjmu a rozhodujúceho príjmu. 

Najnižšia možná výška soc. štipendia pre študenta bola 300,- Sk, maximálna možná pre 

študenta  študujúceho v mieste trvalého pobytu bola 6 300,- Sk a mimo miesta pobytu je 

7 500 Sk. Zvýšil sa počet žiadateľov nad 25 rokov, ktorí sa posudzovali samostatne a výška 

štipendia bola v prípade nulového príjmu najvyššia možná.  

 

Štipendiá z vlastných zdrojov (Tabuľka č.19). 

V roku 2008 bolo vyplatených celkovo 64 000,- Sk na štipendiá z vlastných zdrojov. 

Prospechové štipendiá 12 študentom vo výške 9 000 Sk, za dosiahnutie vynikajúcich 

výsledkov v oblasti štúdia jednorázovo 50 000 Sk 18 študentom. Za umeleckú alebo 

športovú činnosť nebolo štipendium vyplatené. Mesačne 10x v kalendárnom roku sa 

poskytovalo štipendium 1 študentovi celkovo vo výške 5 000 Sk. 

Motivačné štipendiá (Tabuľka č.20) 

Výdavky na vyplatenie motivačných štipendií v roku 2008 boli 2 572 000 Sk celkovo 293 

študentom. Príjem z dotácie na motivačné štipendiá bol 1 869 000 Sk, nevyčerpaná dotácia 

z predchádzajúceho kalendárneho roka je 1 104 000 Sk. 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK zabezpečovala v roku 2008 sociálne služby pre 

študentov na úseku ubytovania a stravovania. 

 

Údaje o systéme sociálnej podpory v roku 2008 -  časť výnosy a náklady  

Vysokoškolského internátu (VI) sú uvedené v tabuľke č. 9. 

K uvedeným údajom možno uviesť nasledovné: 

-  Lôžková kapacita v roku 2008 oproti roku 2007 zostáva nezmenená – predstavuje 958    

   lôžok. 

-  Počet ubytovaných študentov v roku 2008 poklesol oproti roku 2007 o 240 osobomesiacov.  

-  Výnosy z poplatkov za ubytovanie študentov počas výučbového obdobia v roku 2008    

vzrástli   oproti roku 2007 o 1 734 tis., čo spôsobilo zvýšenie  poplatkov za ubytovanie o cca  

300 Sk /osoba /mesiac už v septembri 2007. Zvýšená cena sa už premietala do celého 

kalendárneho roka 2008.  

-  Výnosy z poplatkov za ubytovanie študentov počas hlavných prázdnin  v roku 2008 vzrástli  

    oproti roku 2007 o  39 tis. Sk.  Doktorandi v dennej  forme  štúdia  mali  zvýšený  záujem o    

    ubytovanie vo vysokoškolskom internáte, nakoľko cena za ubytovanie pre doktorandov    

    v dennej forme štúdia bola aj v čase hlavných prázdnin rovnaká ako počas výučbového  

    obdobia. 

-  Výnosy z dotácie zo štátneho rozpočtu  boli v roku 2008 zvýšené o 224 tis. Sk oproti roku    
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    2007. 

-   Náklady na mzdy a odvody   boli v roku 2008 oproti roku 2007 zvýšené o 849 tis. Sk. 

-   Náklady na ostatné tovary a služby boli v roku 2008 oproti roku 2007 vyššie o 4 312 tis.  

    Sk, pretože opravy na objektoch  VI boli realizované z bežných výdavkov. 

-   Priemerné ročné náklady  na jedného študenta boli  v roku 2008  oproti roku 2007 vyššie   

    o 9 tis. Sk. 

 

Prehľad o výdavkoch za roky 2004 – 2008 je spracovaný v tabuľke (použité sú 

údaje za položky materiál a dodávky, rutinná a štandardná údržba (vrátane investícií), 

ostatné tovary a služby, ktoré sú významné z hľadiska skvalitňovania stavu vysokoškolského 

internátu) . 

                                                                                                                         v tis. Sk 

Kategória Ukazovateľ 2004 2005 2006 2007           2008 

633 Materiál a  
dodávky 

1 237,2 1 627,3 911,9 976,9 1 797,3 

635 Rutinná 
a štandardná 
údržba 

2 597,5 2 309,3 3 690,1 47,4 6 117,7 

637 Ostatné tovary  
a služby 

1 590,2 1 664,3 861,6 5 289,4    502,0 

 Spolu: 5 424,9 5 600,9 5 463,6 6 313,7 8 417,0 

 
Náklady v zobrazených ukazovateľoch v tabuľke v roku 2008 vzrástli v porovnaní 

s rokom 2004  o 55 %, v porovnaní s rokom 2007 o 33 %. 

Financovanie prevádzky vysokoškolského internátu bolo zabezpečované z troch 

zdrojov: 

1. prostriedky štátneho rozpočtu  

- dotácia na lôžko (450,00 Sk/lôžko/mesiac) 

- dotácia na mzdy a odvody (5 348,8 tis. Sk).  

2. prostriedky za ubytovacie služby v hlavnej činnosti (ubytovanie študentov,     

doktorandov v dennej forme štúdia a zamestnancov) 

3. prostriedky za ubytovacie služby z podnikateľskej činnosti (ubytovanie ostatnej 

verejnosti). 

 

K najdôležitejším výdavkom  v roku 2008, ktoré ovplyvnili kvalitu poskytovania ubytovacích 

služieb patrí najmä: 

   - oprava sociálnych zariadení v 8 ubytovacích bunkách na VI Hviezdoslavova ul.             

v hodnote   2 440,8 tis. Sk 
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   - oprava elektrických rozvodov  vo VI Hviezdoslavova:  náklady 787,8 tis. Sk; 

   - zavedenie internetovej siete vo VI Novomeského:  náklady  412,3 tis. Sk; 

   - oprava výmenníkovej stanice vo VI Novomeského:  níklady 1 758,5 tis. Sk; 

   - výroba nábytku pre VI Hviezdoslavova  v hodnote   964,7 tis. Sk; 

   - nainštalovanie nových dverí – únikový východ vo VI Novomeského: náklady 118,9 tis.  

   - výmena okien vo VI Novomeského i vo VI Hviezdoslavova: výdavok    423, 3 tis. Sk; 

 

Neriešené problémy možno rozdeliť do dvoch kategórií: 

a/ havarijné:  

- oprava výmenníkovej stanice (VI na Hviezdoslavovej ul.); 

- oprava elektrických rozvodov, ktoré v súčasnom stave predstavujú 

     riziko po bezpečnostnej stránke (VI na Novomeského ul. a VI na Hviezdoslavovej ul.) 

b/ dôležité  

    z hľadiska úspory energií a z hľadiska skvalitnenia ubytovacích podmienok: 

- dokončenie rekonštrukcie výťahov; 

- pokračovanie vo výmene okien; 

- pokračovanie v rekonštrukcii ostatných stúpačiek kanalizácie a vody; 

- oprava loggií; 

- pokračovanie vo výmene nábytku na študentských izbách. 

 

V rámci podnikateľskej činnosti k najvýznamnejším podujatiam v čase hlavných 

prázdnin patrili akcie: Národné vnútromisijné aliančné hnutie „Modrý kríž“ a „Detská misia“. 

V čase mimo hlavných prázdnin poskytujeme ubytovacie kapacity, tzv. hosťovské izby,“ 

ostatnej verejnosti.   

Pri súčasnom spôsobe financovania ubytovacích zariadení podnikateľská činnosť 

predstavuje len doplnkový zdroj financovania s cieľom využiť voľnú kapacitu.  

Najdôležitejším zdrojom sú príjmy z hlavnej činnosti – za ubytovanie študentov, doktorandov 

a zamestnancov, ktoré zostávajú k dispozícii vysokoškolského internátu.  
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Prehľad čerpania nákladov v roku 2008 

                                                                                                                          v tis. Sk 

 

Kateg. 

 

Ukazovateľ 

Dotácia 

zo ŠR 

Nedotačné 

zdroje 

 

Celkom 

632 Energie, voda, komunikácie 3 431,4 3 771,9  7 203,3 

633 Materiál a dodávky  1 797,3     1 797,3 

635 Rutinná a štandardná údržba  5 466,7  5 466,7 

637 Ostatné tovary a služby     124,5     377,4    501,9 

 Odpisy     245,4    245,4 

 Investície              651,0     651,0 

    Celkom 3 555,9 12 309,7 15 865,6 

 

Niektoré významné ukazovatele: 

Mesačné náklady na  jedného ubytovaného študenta (vrátane miezd a odvodov) predstavujú 

2 551 Sk. 

Poplatky za ubytovanie študentov za lôžko/mesiac v roku 2008 (v Sk): 

Obdobie 2-lôžková izba 3-lôžková izba 

Bez internetu 1 410  1 320 

S internetom 1 510 1 420 

S internetom po 
rekonštrukcii 

1 710 1 620 

 
Graf č. 22 znázorňuje výšku mesačných nákladov na ubytovaného študenta a výšku 

poplatku, ktorý z toho v priemere hradí študent. 

 

Údaje o systéme sociálnej podpory v roku 2007 - časť výnosy a náklady 

Študentskej jedálne sú uvedené v tabuľke č. 10. 

K týmto údajom možno uviesť nasledovné: 

-     Výnosy v roku 2008 vzrástli v ŠJ o 318 tis. Sk oproti roku 2007. Uvedený nárast bol  

       spôsobený zvýšeným počtom vydaných jedál. 

-     Tržby  v roku 2008 vzrástli oproti roku 2007 o 12 tis. Sk. 

-      Študentská jedáleň mala pridelenú dotáciu zo štátneho rozpočtu  v roku 2008 vo výške    

       1 250 tis. Sk a tento výnos bol vyšší oproti roku 2007 o 306 tis. Sk. 

-     Náklady na činnosť študentskej jedálne sa znížili o 160 tis. Sk v dôsledku zvýšeného  

      počtu stravníkov. 

-     Náklady na 1 jedlo študenta vzrástli v roku 2008 o 3 Sk, čo spôsobil neustály rast cien  

      surovín a energií. 
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Stravovanie 

Ukazovatele hospodárenia vedľajšieho hospodárstva sú spracované v tabuľke . 

 

Text 

Skutočnosť 

Rok 2004 

Skutočnosť 

rok 2005 

Skutočnosť 

rok 2006 

Skutočnosť 

Rok 2007 

Skutočnosť 

rok 2008 

Maloobchodný obrat 
v tis. Sk 

2 588,9 2 778,7 3 414,0 3 865,5 7 026,7 

Vlastná výroba  

v tis. Sk 
2 393,7 2 778,7 3 414,0 3 865,5 7 026,7 

Obchodný tovar  

v tis. Sk 
195,2 - - - - 

Hlavné jedlá 41 627 49 098 69 599 87 068 102 259 

Mzdové prostriedky v 
tis. Sk 

603,4 827,5 892,1 863,2 1485,7 

Priemerná mzda  

v Sk 
8 110 10 141 10 932 9 342 13 171 

Produktivita práce v tis. 
Sk 

418 409 502 502 747 

Náklady na 1 jedlo 
spolu 

Z toho: 

36,40 43,73 45,78 51,84 38,91 

Osobné náklady 22,60 29,23 17,25 13,32 19,55 

Vecné náklady 6,60 11,30 24,59 34,83 16,07 

Ostatné náklady 7,20 3,20 3,94 3,69 3,29 

Počet pracovníkov 6,2 6,8 6,8 7,7 9,4 

Zisk v Sk - - - 527094,00 352124 

Strata  v Sk - 33 297,81 -235929,12 -368353,00 -  - 

 

Maloobchodný obrat pozostával len z vlastnej výroby (produkcia jedálne), a oproti 

roku 2007 bol prekročený o 3 161,2 tis Sk čo je o cca 81% viac.  

  Počet podaných jedál stravníkom má aj naďalej stúpajúcu tendenciu. Oproti roku 

2007 vzrástol počet podaných jedál o 15 191, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca 

17 %.  

K nárastu došlo v kategórii stravník - zamestnanec a to o 18 849 podaných jedál viac. 

Mierny pokles sa eviduje v kategórii stravník - študent  - o 3 658 podaných jedál menej, t. j. o 

cca 8 %  menej ako v roku 2007. 

Mzdové prostriedky a priemerná mzda zamestnancov študentskej jedálne sú stále na 

nízkej úrovni,  priemerná mzda v roku 2008 bola 13 171 Sk, čo je ešte stále o cca  7000 Sk 

menej ako je priemerná mzda na Slovensku (20 146,00 Sk).  

Náklady na jedlo klesli  o 12,93 Sk  v porovnaní s rokom 2007, čo ovplyvnil nárast 

počtu stravníkov. 
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Cena stravného lístka sa napriek zvyšovaniu cien surovín a energií nemenila a zostala  

pre rok 2008 na rovnakej úrovni vzhľadom k narastajúcemu počtu stravníkov. 

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov študentskej jedálne bol v roku 2008 vyšší o 1,7. 

Ako hospodársky výsledok v roku 2008 bilancuje študentská jedáleň zisk 352 124,-  

Sk, na čo mal vplyv aj nárast počtu stravníkov.   

V rámci podnikateľskej činnosti k najvýznamnejším podujatiam v čase hlavných 

prázdnin opäť patrili: Národné vnútromisijné aliančné hnutie „Modrý kríž, “ a „Detská misia“. 

Jedáleň pravidelne zabezpečuje podujatia pre fakultu a zamestnancov fakulty (recepcia 

k otvoreniu akademického roka, recepcia k vianočnému stretnutiu zamestnancov JLF, 

habilitácie, životné jubileá.) 

Za najvýznamnejšiu investíciu v  roku 2008  v študentskej jedálni sa považuje 

zavedenie elektronického systému objednávania a výdaja stravy., na čo sa vynaložilo 288 

tis. Sk. Z dôvodu výskytu nežiaducich plesní v priestoroch študentskej jedálne boli 

nainštalované dezostery, ktoré bránia tvorbe plesní. Vynaložil sa na to kapitálový výdavok 

104 tis. Sk. V rámci obnovy a modernizácie bola zakúpená nová škrabka zemiakov za 49 tis. 

Sk. Boli vykonané opravy sociálnych zariadení a v priestoroch kuchyne bola nainštalovaná 

nútená ventilácia. Taktiež bola vykonaná oprava elektrických rozvodov. 

Dlhodobo pretrvávajúcim nedostatkom v priestoroch študentskej jedálne zostáva 

naďalej oprava rozvodov  vody a kanalizácie a výmena obkladov a dlažby. 

 

Obstarávanie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku JLF UK za rok 2008 

 

Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2008 

uvádza tabuľka č. 11.   

Zdroje na obstaranie a technické zhodnotenie majetku v roku 2008 mala fakulta vo 

výške  124 686 tis. Sk  (v r. 2007:  26 636 tis. Sk), z toho z  fondu reprodukcie:  12 515 tis. 

Sk (9 856 tis. Sk tvorba FR z účtov a  2 659 tis. Sk z odpisov), dotácie na kapitálové 

výdavky vo výške 107 558 tis. Sk  ( v r. 2007:  7 550 tis. Sk), zostatok kapitálovej dotácie 

z roku 2008 v objeme 4 613 tis. Sk.  

Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2008 

uvádza tabuľka č. 12.  

Výdavky na obstaranie a technické zhodnotenie dlhodobého majetku: 

 

1. Zostatok kapitálovej dotácie z roku 2007 vo výške 5 516 tis. Sk bol prevedený do 

roku 2008 na zostatkový účet, z ktorého sa účelovo vyčerpal na obstaranie dlhodobého 

majetku: z projektu KEGA (prof. Dobrota) sa zakúpila kopírka XEROX a notebook Intel 
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CORE 2000 pre Ústav lekárskej biochémie, a prostriedkov projektov KEGA sa čiastočne 

uhradil laboratórny prístroj: vibračný mikrotóm HM650V pre Ústav lekárskej biochémie (vo 

výške 374 tis. Sk, zvyšok ceny sa uhradil z dotácie roku 2008). Ústav patologickej anatómie 

zakúpil softwér LUCIA FISH Olym.BX s kamerou, ktorý sa čiastočne hradil zo zostatku 

dotácie z r. 2007: 124 tis. Sk. 

Z týchto prostriedkov sa zakúpila výpočtová technika pre Ústav informačných technológií – 

programové vybavenie,  pre Kliniku dermatológie prístroj ACTILITE CL- UV lampa. 

Laboratórny nábytok sa zakúpil pre Ústav verejného zdravotníctva, Oddelenie hygieny. 

 

2.  Kapitálové dotácie na rok 2008 

Celkový objem kapitálových dotácií na rok 2008 predstavuje čiastku 107 558 tis. Sk. 

Zo zostatku r. 2007 a dotácie r. 2008 sa vyčerpalo 108 461 tis. Sk.  

Z toho: 

Kapitálové dotácie z kapitoly Ministerstva školstva na podprogram 077 13  rozvoj 

vysokého školstva na rok 2008 neboli pridelené. 

     Kapitálové dotácie z kapitoly Ministerstva školstva na podprogramy 077 12 01, 077 12 02, 

077 12 03, 077 12 05 – vedecký výskum vo výške 3 935 tis. Sk pridelené na r. 2008 sa 

vyčerpali vrátane zostatku z minulého roka k 31. 12. 2008 v objeme  3 333 tis. Sk 

Z celkovej kapitálovej dotácie na vedecký výskum na rok 2008 nebola pridelená dotácia  

na podprogram 077 12 01  – základný výskum na vysokých školách.   

 Kapitálová dotácia na podprogram 077 12 02 (VEGA) –  2 499 tis. Sk sa čerpala 

vrátane zostatku z min. roka vo výške 2 285 tis. Sk, napríklad: 

-  na úhradu vibračného mikrotómu pre Ústav lekárskej biochémie (združené prostriedky: 

383 tis. Sk).  Ústav farmakológie z prostriedkov projektov VEGA zakúpil laboratórne prístroje: 

destilačný prístroj, orgánové komôrky, zosilňovač, digestor a prevodník, v celkovej sume: 

494 tis. Sk. Na kliniku gynekológie a pôrodníctva zakúpili mrazničku MF295, termostat, 

laboratórnu sušiareň: spolu v sume 219 tis. Sk.  Klinika hematológie a transfuziológie 

obstarala prístroje: stolný digestor, optipres, kompresor – v hodnote 81 tis. Sk.  Na pľúcnu 

kliniku sa tiež kúpili prístroje: dávkovač aerosolu, rameno do kabínky BODY spolu za 69 tis. 

Sk. Laboratórny nábytok bol obstaraný na Ústav farmakológie za 135 tis. Sk a na Ústav 

verejného zdravotníctva, Oddelenie hygieny sa zakúpil nábytok za 168 tis. Sk.  Z projektu 

VEGA bola uhradená aj stolová centrifúga pre Ústav lekárskej biochémie vo výške 168 tis. 

Sk  a iné. 

Finančné prostriedky kapitálovej dotácie na program 077 02 05 (KEGA) vo výške 136 

tis. Sk spolu so zostatkom 125 tis. Sk z roku 2007 sa vyčerpali celkom vo výške 261 tis. Sk. 

Z projektu ÚNŠP sa previedli prostriedky na vydavateľské práce . 



 32 

Z kapitálovej dotácie na podprogram 077 02 03 (Aplikovaný výskum) – 1 300 tis. 

Sk sa vyčerpalo v roku 2008:   787 tis. Sk 

z toho:   na centrifúgu pre Ústav lekárskej biochémie 200 tis. Sk, na laboratórne prístroje pre 

potreby Kliniky dermatovenerológie: laminárny box, uhlové rotory, UV transluminátor, 

centrifúga s príslušenstvom: spolu 373 tis. Sk.  Z Ústavu histológie a embryológie poskytli 

prostriedky AV na čiastočnú úhradu vibračného mikrotómu. 

 

 V tabuľke č. 12, kde sa uvádzajú výdavky JLF UK na obstaranie a technické 

zhodnotenie dlhodobého majetku v roku 2008 je uvedené aj čerpanie finančných 

prostriedkov riešiteľov – „Granty mladých UK“,  vo výške 50 tis. Sk,. Boli to prostriedky 

pridelené na fond reprodukcie JLF UK pre MUDr Kirschnerovú, z ktorých zakúpila prístroj:  

BD 15 Switch RS422.  (Pozn. zo stĺpca „B“ boli presunuté do stĺpca „C“.) 

 Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine dostala v roku 2008 z Univerzity 

Komenského v Bratislave na program 077 11- Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných 

študijných programov:  kapitálovú dotáciu  vo výške  100 000 tis. Sk na stavebnú akciu – 

výstavba auly JLF UK, z ktorej sa vyčerpalo 99 983 tis. Sk.   

 

V tabuľke č. 15 – zúčtovanie kapitálových dotácií je uvedená dotácia na program 06K.  

Sú to účelové dotácie z Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré boli pridelené na obstaranie 

investičného majetku na základe zmlúv: napr. pre prof. Nosáľovú – Ústav farmakológie, 

z ktorých nakúpili prístroje: analytické váhy, pletysmograf a hradili výdavky spoluriešiteľa 

SAV- vo výške 567 tis. Sk. Z pridelených prostriedkov pre zodpovedného riešiteľa MUDr. 

Nosáľa sa nakúpil počítač s tlačiarňou a programom za 50 tis. Sk. 

 

  V tabuľke č. 12  v stĺpci „C“ je čerpanie z iných zdrojov: 

2. Z vytvorených vlastných zdrojov – fondu reprodukcie sa finančné prostriedky 

vynaložili vo výške 9 832 tis. Sk. 

Na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia sa z toho vynaložilo  3 425 tis. Sk.  

Z vlastných výnosov vysokej školy sa v priebehu roka 2008 zrealizovala rozsiahla 

stavebná akcia – rekonštrukcia objektov budov na Ulici Sklabinskej 26 v Martine – 

Ústavu farmakológie a Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF. Rekonštrukcia si vyžiadala 

náklad vo výške:  3 425 tis. Sk na stavebné, vodoinštalačné, elektroinštalačné a kúrenárske 

práce. (Ďalších 4 500 tis. Sk bolo preinvestovaných na rekonštrukcie týchto ústavov po 

havárii v r. 2007, na ktoré sa čerpala zo zostatkového účtu účelová kapitálová dotácia 

pridelená fakulte v r. 2007.) 

V súvislosti s podávaním projektov v rámci výziev Európskej únie o podávanie 

nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov, dala fakulta vypracovať 
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projektovú dokumentáciu za 775 tis. Sk na podprojekty: „Ponuka atraktívneho vzdelávania 

a kvalitných služieb rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry s využitím IKT a modernizáciou 

vnútorného vybavenia JKF UK Martin“ – aula, ubytovacie priestory VI Novomeského ul. VI 

Hviezdoslavova ul., ústavy Malá Hora 4, Sklabinská ul. 

a „Podprojekty pre výzvu EU – pre Ústav informačných technológií- počítačová sieť, 

videokonferenčný systém, web-kiosky, elektrický záložný systém.  

Ďalšou investičnou akciou bola inštalácia elektrického zabezpečovacieho systému na 

teoretických ústavoch JLF, Malá Hora 4, so signalizáciou na prepojením priamo na políciu. 

Realizácia stála 330 tis. Sk. Tieto náklady boli uhradené z dosiahnutej úspory po rozviazaní 

pracovného pomeru zamestnancov informačnej služby.  

Pre vyšší komfort stravovania zamestnancov fakulty a objednávania obedov bol 

rozšírený stravovací systém – Anette - financovaný z prostriedkov fakulty: 327 tis. Sk 

a z prostriedkov študentskej jedálne: 288 tis. Sk. Bola uhradená inštalácia systému, 

výdajného snímača kariet, server PC 4U a programové úpravy na prechod na euro. 

Na vybavenie pedagogického procesu na teoretických ústavoch boli nakúpené 

binokulárne mikroskopy OLYMPUS – pre zvýšený počet zahraničných študentov 1. a 2. 

ročníka: 13 ks na Ústav lekárskej biológie a 2 ks na Ústav histológie a embryológie. Výdavok 

na mikroskopy bol 458,5 tis. Sk. 

Pre potreby študentov v Knižnici a ŠIS sa zakúpil kopírovací stroj AFICIO 2027 

RICOH za 50 tis. Sk. 

Na nákup a modernizáciu výpočtovej techniky a informačných technológií 

vynaložila fakulta značné prostriedky aj v r. 2008 – z vlastných výnosov z fondu reprodukcie 

1 208 tis. Sk na: počítačové zostavy, tlačiarne, notebooky, príslušenstvá – pre klinické 

a predklinické pracoviská, dekanát a Ústav informačných technológií. 

Výpočtová technika a programové vybavenie sa nakúpilo pre Ústav informačných 

technológií a študijné oddelenie pre potreby prijímacieho konania: SERVER Fujitsu Siemens, 

Rackmount computer 2U, program CISCO Catalyst, projektor ACER (čo predstavuje 

kapitálové výdavky 402 tis. Sk.)  

 Jesseniova LF UK realizovala v roku 2008 ďalšie rozšírenie vnútrofakultnej siete LAN 

na báze mikrovlného prepojenia objektov JLF. Boli zrealizované nové dátové rozvody na 

viacerých klinikách v MFN a na Ústave ošetrovateľstva na pripojenie do fakultnej siete.   

 Rozšírenie počítačovej siete aj v objektoch vysokoškolského internátu sa financovalo 

jednak z prostriedkov fakulty: 185 tis. Sk na počítačovú sieť vo VI Hviezdoslavova 35 

a jednak z prostriedkov bytného VI: 212 tis. Sk na  PC sieť na 4. a 5. poschodí VI 

Novomeského 7. 

Optická a štruktúrovaná kabeláž pre vnútrofakultnú sieť na Ústave farmakológie a Oddelení 

sociálneho lekárstva stála fakultu 196 tis. Sk. 
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 Značné kapitálové výdavky vynaložil Ústav patologickej anatómie z nedotačných 

zdrojov pridelených ústavu za publikačnú činnosť - na nákup programu CUCIA FISH pre 

OLYMPUS BX s digitálnou kamerou v sume 324 tis. Sk a ďalších 104 tis. Sk uhradil 

z projektu VEGA. 

Dlhodobý majetok a drobný hmotný majetok nakupovala JLF UK formou verejného 

obstarávania. Formou verejnej súťaže bola nadobudnutá výpočtová technika za 608 tis. Sk.  

 

Majetok JLF UK v Martine 

Evidenciu a správu majetku zabezpečuje Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

v zmysle Zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Evidencia dlhodobého hmotného majetku (HM), nehmotného majetku (NM) 

a drobného hmotného a nehmotného majetku (DHM) sa vykonáva na základe došlých faktúr, 

preberacích protokolov a darovacích zmlúv podľa pracovísk : 

1020 – Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

1021 - Študentská jedáleň 

1022 – Študentský domov 

 Od 1. 10. 2005 vykonávame evidenciu majetku v systéme SOFIA.   

1020   Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

Stav dlhodobého hmotného a nehmotného majetku   k 31.12.2008: 

 
Trieda 

 Stav 
k 31.12.2007 

Prírastky 
1-12/2008 

Úbytky 
1-12/2008 

Stav 
k 31.12.2008 

2101 Budovy 1.527.812,82 118.893,-    1.646.705,82 

1301 Software 909.885,07 569.505,51    1.479.390,58 

2303 Energ.a hnacie stroje 1.824.414,30     549.219,-    2.373.633,30 

2204 Prac.stroje a zariad. 531.855,60              531.855,60 

2205 Prístroje a tech.zariad. 83.090.035,77  6.366.227,69    2.319.321.- 87.136.942,46 

2306 Dopravné prostriedky 2.858.719,-        2.858.719,- 

2901 Ostat.dlhodobý majetok 4.361.840,50     623.788,-    4.985.628,50 

  95.104.563,06 8.227.633,20 2.319.321.- 101.012.875,26 

 
 

Stav drobného hmotného a nehmotného majetku  k  31.12.2008: 
 

Stav k 31.12.2007 Prírastky 1-12/2008 Úbytky 1-12/2008 Stav k 31.12.2008 

31.244.195,04 5.838.094,70 1.221.492,86 35.860.796,88 
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Prírastky vznikli:  

- nákupom  nového zariadenia  

(výpočtová technika, software, laboratórne prístroje a zariadenia, destilačné prístroje, 

centrifúgy, digestory, mikroskopy, chladiace prístroje, mraziace boxy, prístroje na záznam 

a reprodukciu zvuku a obrazu -  projektory, čítacie zariadenia,  kopírovacie stroje,  

skartovacie stroje, laboratórny a kancelársky nábytok, svietidlá  a ostatné zariadenia),  

- rozšírením vnútrofakultnej počítačovej siete  

- realizáciou dátových rozvodov  

- realizáciou dátových rozvodov  

 

Úbytky vznikli : 

- vyradením neupotrebiteľného a zastaralého majetku.  

Inventarizácia všetkého majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle § 29  a  § 30  

o inventarizácii majetku a záväzkov Zákona  Národnej rady Slovenskej republiky  č.  

431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov a príkazu rektora UK. 

Mimoriadne inventarizácie sa vykonávajú podľa potreby. 

 V roku 2008 bola na Jesseniovej LF UK v Martine vykonaná: 

- inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín,  drahých kovov, materiálových  

zásob a zvierat k 30.6.2008   

Vyčíslený prebytok v študentskej jedálni + 60,37 Sk vznikol zaokrúhľovaním cien príjmu 

 výdaja tovaru.       

- inventarizácia všetkého majetku a záväzkov k 31.12.2008  

Vyčíslený inventarizačný rozdiel  v Študentskej jedálni - 2.313,70 Sk (-113,70 Sk, -2.220,-Sk) 

– 113,70 Sk  vznikol zaokrúhľovaním cien tovaru a rozdiel –2.200,-Sk vznikol duplicitným 

uhradením faktúry za tovar.  

   Práce súvisiace s inventarizáciou majetku a záväzkov na Jesseniovej LF UK 

v Martine  riadi fakultná inventarizačná komisia vymenovaná dekanom fakulty. Pôsobnosť 

komisie končí vykonaním inventarizácie, vyhotovením zápisnice a zaslaním zápisnice spolu 

s návrhom na vysporiadanie prípadných rozdielov z inventarizácie vždy v určenom termíne 

na RUK v Bratislave.  

Fyzickú inventarizáciu všetkého majetku a záväzkov na pracoviskách  UK JLF v Martine 

vykonávajú  čiastkové inventarizačné komisie vymenované vedúcim príslušného pracoviska. 
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O jej výsledku vyhotovia zápisnicu, ktorú doplnia prehlásením zodpovedných pracovníkov 

a podpísanými inventarizačnými súpismi.  

Na základe vypracovaných návrhov z pracovísk a účelových zariadení JLF UK v Martine  

sa vyraďuje neupotrebiteľný hmotný a nehmotný majetok. Práce súvisiace s vyraďovaním 

neupotrebiteľného majetku na pracoviskách a účelových zariadeniach UK Jesseniovej LF 

v Martine zabezpečuje a vykonáva Vyraďovacia a likvidačná komisia, vymenovaná dekanom 

fakulty. Komisia sa pri plnení úloh riadi ustanoveniami Zákona Národnej rady Slovenskej č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a smernice rektora UK č.1 z 1.2.2004. 

Vyraďujú sa tie predmety, ktoré sú  morálne a fyzicky opotrebované, nefunkčné  a nemôžu 

slúžiť na plnenie úloh.  

Na základe požiadaviek z pracovísk a účelových zariadení  JLF UK v Martine sú 

spracované pracovníčkou Oddelenia prevádzky interné prevody majetku medzi jednotlivými 

pracoviskami. Prebytočný majetok je ponukovými listami  ponúkaný aj iným pracoviskám 

univerzity. 

 

Ochrana majetku :  

Ochrana majetku je zabezpečená nasledovne : 

Objekt teoretických ústavov JLF UK na  Malej Hore 4,  objekt Ústavu ošetrovateľstva 

a Ústavu nelekárskych študijných programov na Malej Hore 5, budova Ústavu molekulovej 

biológie na Kalinčiakovej 2  vo Vrútkach a Dekanát Jesseniovej LF UK  na Záborského 2   

elektrickou zabezpečovacou signalizáciou s vysielacím zariadením na PCO polície. Objekt 

predklinických ústavov JLF UK na   Sklabinskej  26 domovníkom.   Kultúrno-spoločenská 

hala, Vysokoškolský internát a jedáleň  na Novomeského 7 a na Hviezdoslavovej 5 je 

zabezpečený informačnou službou.    

Majetok JLF UK v Martine nie poistený. V roku 2008 bol poistený majetok, ktorý bol 

zakúpený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. 

 

Majetok na Programe 077 15- Sociálna podpora študentov 

  

         Hmotný majetok a nehmotný majetok vysokoškolského internátu   k 31.12.2008:  v Sk 

Stav k 31.12.2007 Prírastky 1-12/2008 Úbytky 1-12/2008 Stav k 31.12.2008 

2.645.720,28 729.212,80 35.549,35 3.339.383,73 
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Drobný hmotný majetok  vysokoškolského internátu  k 31.12.2008: v Sk 

Stav k 31.12.2006 Prírastky 1-12/2008 Úbytky 1-12/2008 Stav k 31.12.2008 

12.108.482,09 1.577.155,0 133.400,00 13.552.237,09 

Hmotný majetok a nehmotný majetok študentskej jedálne   k 31.12.2008: v Sk 

Stav k 31.12.2007 Prírastky 1-12/2008 Úbytky 1-12/2008 Stav k 31.12.2008 

2.210.537,85 1.068.074,90 0,00 3.278.612,75 

 

Drobný hmotný majetok  študentskej jedálne  k 31.12.2008: v Sk 

Stav k 31.12.2007 Prírastky 1-12/2008 Úbytky 1-12/2008 Stav k 31.12.2008 

854.285,30 256.406,00 13.536,00 1 097 155,30 

           
 

Stav majetku Jesseniovej lekárskej fakulty UK spolu v roku 2008 -  v Sk: 

Stav k 31.12.2007 Prírastky 1-12/2008 Úbytky 1-12/2008 Stav k 31.12.2008 

144.167783,62 17.696.576,60 3.723.299,21 158.141.061,01 

 

 

Stav a vývoj finančných fondov v roku 2008 uvádza tabuľka č. 13. 

Fond reprodukcie sa tvoril z bežných výdavkov vo výške 9 786 tis. Sk (z bežných 

účtov a účtu PČ 9 670 tis. Sk a z darovacieho účtu 116 tis. Sk) a z odpisov DM vo výške 

2 659 tis. Sk. Čerpanie bolo vo výške 9 832 tis. Sk.  

Štipendijný fond tvorila Jesseniova LF UK v roku 2008 z dotácie zo ŠR vo výške 

8 280 tis. Sk, z darov 50 tis. Sk a z ostatných zdrojov 1 771 tis. SK, pričom sa vyčerpalo   

10 101 tis. Sk.  K  31.12.2008  bol nulový zostatok. 

 Zúčtovanie dotácií JLF U K v roku 2007 z kapitoly ministerstva školstva SR je v 

tabuľke č. 14 a č. 15.   

Príjmy z bežnej dotácie v roku 2008 predstavovali: z programu 077: 206 412 tis. Sk, 

z programu 06K: 1 393 tis. Sk a z dotácií z iných programov 84 tis. Sk,  spolu: 207 889 tis. 

Sk + zostatok na dočerpanie z roku 2007 k 31.12.2007:  19 970 tis. Sk.   K 31.12.2008 boli 

vyčerpané vo výdavkoch vo výške 189 908 tis. Sk. Zostatok bežnej dotácie na rok 2009:   

37 951 tis. Sk. Predstavuje nedočerpanie dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 

činnosť a predstavuje nevyčerpané pridelené prostriedky riešiteľom výskumných úloh 

z grantových agentúr, ktoré sa dočerpajú v roku 2009 na pokračujúce úlohy.   
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Celkové kapitálové dotácie (107 558 tis. Sk  + zostatok  na dočerpanie z roku  2007   

5 516 tis. Sk) boli k 31.12.2008 vyčerpané vo výdavkoch vo výške 108 461 tis. Sk. Zostatok 

kapitálovej dotácie na rok 2009:  4 613 tis. Sk predstavuje nedočerpanie dotácie na 

výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť na pokračujúce úlohy.  

 

Záver: 

Z celkovej analýzy výnosov a nákladov Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

v roku 2008 vyplýva, že fakulta zabezpečuje vyrovnané hospodárenie, potrebné výdavky boli 

pokryté príjmami a vykázaný kladný hospodársky výsledok (najmä vo Vysokoškolskom 

internáte a jedálni JLF UK) zahrňuje výnosy  budúcich období. Celkový objem finančných 

prostriedkov v rozpočte fakulty zo štátnej dotácie je dlhodobo poddimenzovaný. Nominálny 

rast prostriedkov štátnej dotácie z kapitoly MŠ poskytnutých z dotačnej zmluvy pokrýva len 

zvyšovanie zákonne nárokovateľných zložiek funkčných platov zamestnancov vyplývajúcich 

z platových úprav podľa zákona. Aj keď prostriedky na tovary a služby nominálne vzrástli 

v roku 2008, ich rozhodujúca časť sa použila na spotrebu energií a rast ich cien. Ich reálna 

výška neustále klesá a zďaleka nedosahuje úroveň deväťdesiatych rokov. Financovanie 

pedagogického procesu a aj prevádzky fakulty zo štátnych dotácií nie je zabezpečené 

a reálne sa musí hradiť z vlastných výnosov z nedotačných zdrojov. 

Zvyšovanie výkonových a kvalitatívnych parametrov v  pedagogike a  vo 

vedeckovýskumnej činnosti Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine – to je hlavá cesta 

získavania finančných zdrojov hospodárenia fakulty, ktorá sa musí stať prioritou činnosti 

každého pracoviska.  

K tomu smerujú aj príkazy dekana k priebežnému ročnému vyhodnocovaniu 

Dlhodobého zámeru JLF UK na roky 2008 - 2013 na pracoviskách, k jeho rozpracovaniu do 

ročných zámerov každého pracoviska s konkrétnym časovým a personálnym plnením 

(aktuálne na rok 2009).  

Plán kontrolnej činnosti JLF UK na rok 2008 a jeho realizácia bola jedným z nástrojov  

uplatňovania hospodárnosti, efektívnosti a účelovosti v hospodárení fakulty. Opatrenia boli 

zamerané aj na dôsledné dodržiavanie Zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 

v znení neskorších predpisov – na správne, úplné a preukázateľné vedenie účtovníctva. 

 

 

V Martine dňa 17. apríla 2009 

 

Komentár a grafy spracovala:   

Ing. Anna Lepejová, CSc. 

Referát podnikateľskej činnosti JLF UK 
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Podklady do tabuľkovej a  textovej časti:  

Ekonomické oddelenie: Božena Kunčárová, referát všeobecnej a mzdovej učtárne: Iva 

Kuzmová, Katarína Fančiová, referát ekonomiky práce: Viola Chmúrna, Oddelenie 

prevádzky: Ing. Bohuslav Hvizdák, Ing. Anton Sirotný, Judita Simonidesová, Anna Potočová, 

študijné oddelenie: Katarína Kuzmová, Vysokoškolský internát a jedáleň: PhDr. Jana 

Seryjová, Ľubica Rosenbergová, Babeta Kašovičová 

a Ing. Ľubica Červeňová, tajomníčka JLF UK. 

 

Tabuľková časť:  tabuľka č. 1 – č. 21 

Súvaha a Výsledovka  

Grafy:  č. 1 – č. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD. 

dekan JLF UK 

 

 

 

 

 

Za správnosť:  Ing. Ľubica Červeňová 

                        tajomníčka JLF UK 
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