Príloha č. 1

UZNESENIE AKADEMICKÉHO SENÁTU JLF UK č. 10/2007
o rozdelení dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2007
na programy, podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek
Akademický senát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF UK“
v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách a v súlade s Čl. 21 ods. 2 písm. e)
Štatútu JLF UK schvaľuje rozdelenie dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2007 nasledovne:
Čl. 1
Základné ustanovenia
(1) Uznesenie upravuje spôsob rozpisu štátnej dotácie JLF UK v Martine na rok 2007
v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona o vysokých školách a Metodiku rozpisu dotácií
zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK v Bratislave na rok 2007.
(2) Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK
v Bratislave na rok 2007 bola schválená na Kolégiu rektora UK dňa 23. apríla 2007 a na
zasadaní AS UK dňa 25. apríla 2007.
(3) Dotácia je rozpočtovaná v rámci programu 077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda,
sociálna podpora študentov vysokých škôl a je poskytnutá na:
- uskutočňovanie akreditovaných študijných programov z finančných prostriedkov
podprogramu 07711,
- výskumnú činnosť z finančných prostriedkov podprogramu 07712,
- rozvoj vysokého školstva z finančných prostriedkov podprogramu 07713,
- sociálnu podporu študentov z finančných prostriedkov podprogramu 07715.
(4) JLF UK v Martine sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu 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 2007 uzatvorenej
medzi MŠ SR a UK v Bratislave.
(5) JLF UK v Martine a všetky jej základné vedecko-pedagogické pracoviská, informačné
a účelové zariadenia sú povinné používať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
účelne a hospodárne.
(6) Dotácia bude JLF UK v Martine poskytovaná v pravidelných mesačných splátkach
v súlade so zákonom č. 291/2002 Z.z. o štátnej pokladnici v platnom znení bezhotovostne
na osobitný dotačný bankový účet, z ktorého sa priamo uhrádzajú výdavky.
Čl. 2
Výška dotácie na rok 2007
(1) V rámci rozpisu štátnej dotácie schválila UK v Bratislave pre JLF UK v Martine dotáciu
na zabezpečenie hlavných úloh a s nimi súvisiacich činností v celkovom objeme 182,907
tis. Sk, z toho dotáciu na bežné výdavky 182,190 tis. Sk a dotáciu na kapitálové výdavky
717 tis. Sk.
(2) Dotácia pridelená JLF UK v rámci programu 077 – VŠ vzdelávanie a veda, sociálna
podpora VŠ sa rozdeľuje na podprogramy a prvky nasledovne:

a) podprogram 077 11 - poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ –
154,984 tis. Sk, v tom prvok 077 11 52 – zabezpečenie praktickej výučby na
klinických pracoviskách – 37,666 tis. Sk
b) podprogram 077 12 – VŠ veda a technika – 11,636 tis. Sk, v tom kapitálové výdavky
717 tis. Sk
c) podprogram 077 13 – Rozvoj vysokého školstva – prostriedky budú získané
prostredníctvom rozvojových projektov
d) podprogram 077 15 – sociálna podpora študentov VŠ – 16,287 tis. Sk
(3) Podrobný rozpis dotácie podľa jednotlivých programov, podprogramov na kategórie je
uvedený v prílohe č. 1.
(4) JLF UK a zodpovední vedúci pracovísk sú povinní pri čerpaní finančných prostriedkov
dodržiavať záväzné ukazovatele dotácie, čo znamená vyčerpať prídel dotácie na rok 2007
z prostriedkov na daný program, podprogram a prvok. Prípadné nedočerpanie výdavkov
v roku 2007 musí byť osobitne a riadne zdôvodnené (musí byť viazané na nesplnenie
úlohy, príp. cieľa).
Čl. 3
Účelové prostriedky
(1) Všetky prostriedky štátnej dotácie, ktoré sú poskytnuté na vopred určený účel v súlade so
Zmluvou o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR na
rok 2007 musia byť vynaložené výlučne na tento účel.
(2) Zoznam účelovo určených finančných prostriedkov pre JLF UK v Martine:
Podprogram
Prvok
07711
07711
07715 01
07715 02
07715 03
07715 03
07715 03

Názov položky

Čiastka v tis. Sk

Klinické pracoviská
Štipendiá doktorandov vrátane odvodov
Sociálne štipendiá
Motivačné štipendiá
Príspevky na stravu študentom
Príspevok na ŠD – mzdy, odvody, TaS
Príspevok pre Sláviu Medik a ROB JLF UK

37,666
11,191
4,812
2,071
858
8,466
80

Čl. 4
Všeobecné zásady čerpania prostriedkov z dotácie
(1) Pridelené finančné prostriedky je nutné čerpať v súlade so zámermi a cieľmi programov,
podprogramov a prvkov na ktoré sú poskytnuté. Zodpovední vedúci pracovísk a riešitelia
projektov sú ďalej povinní dodržiavať záväzné ukazovatele, pridelené dotácie účelne a
hospodárne použiť, predkladať podklady do účtovnej evidencie. V evidencii sa musí
dodržiavať štruktúra podľa platnej rozpočtovej, účtovnej a ekonomickej klasifikácie na
rok 2007.
(2) Finančné prostriedky, ktoré boli JLF UK pridelené na dotačný účet, sa uhrádzajú priamo
z dotačného účtu.
(3) Pre čerpanie prostriedkov z dotácie platia ustanovenia platných všeobecne záväzných
právnych predpisov (zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o verejnom
obstarávaní, Pravidlá hospodárenia, ...).

(4) Pri uzatváraní zmlúv na dodanie tovaru, zmlúv na uskutočnenie prác alebo zmlúv na
poskytnutie služieb postupuje JLF UK podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní.
(5) Záväzné ukazovatele týkajúce sa finančných prostriedkov poskytnutých UK v Bratislave
sú nasledovné:
a/ celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2007 na bežné výdavky
a celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých na kapitálové výdavky,
b/ celkový objem finančných prostriedkov z dotácií vynaložených v roku 2007 na mzdy
a odvody do poistných fondov, ktorý nesmie prekročiť 80 % z objemu finančných
prostriedkov poskytnutých v roku 2007,
c/ objemy finančných prostriedkov poskytnuté na jednotlivé stavby a nákupy budov
a stavieb v rámci podprogramu 077 11,
d/ objemy ostatných účelovo určených finančných prostriedkov.
(6) JLF UK v Martine má právny nárok na finančné prostriedky na sociálne štipendiá
priznané študentom v súlade s príslušnou vyhláškou ministerstva.
(7) Ministerstvo poskytuje v rámci dotácie na sociálnu podporu študentom príspevok na
stravovanie. Príspevok sa poskytuje na 2 vydané jedlá denne denným študentom vrátane
interných doktorandov. Výška príspevku v roku 2007 je 20 Sk na jedno vydané jedlo.
Podmienky poskytnutia príspevku sú uvedené v zmluve.
(8) Ministerstvo poskytuje v rámci účelovo určenej dotácie príspevok na zabezpečenie
praktickej výučby študentov lekárskych a zdravotníckych študijných odborov vo
výučbových zariadeniach verejných vysokých škôl v zdravotníckych zariadeniach. Tieto
finančné prostriedky sú poskytnuté zálohovo na letný a zimný semester v závislosti od
predpokladaného počtu študentov, ktorí budú vykonávať v príslušnom semestri praktickú
výučbu, od jej rozsahu a náročnosti. Podmienky, termíny a spôsob zúčtovania príspevku
sú stanovené v zmluve.
Čl. 5
Výška dotácie na rok 2007
(1) Pri rozpise dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je použitá
nasledovná vnútorná štruktúra:
a/ dotácia na mzdy a poistné
b/ dotácia na tovary a služby
c/ dotácia na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia a poistné
d/ dotácia na kapitálové výdavky
e/ dotácia na klinické pracoviská
Výsledná výška dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je
vypočítaná ako súčet dotácií uvedených v pís. a/ až e/.
(2) Dotácia rozpísaná na rok 2007 je určená najmä na úhradu:
a) bežných výdavkov
– výdavky na mzdy a platy, príspevky do poisťovní a
úradu práce sociálnych vecí a rodiny, výdavky na prevádzku objektov, nákup materiálu
určeného na spotrebu, výdavky za tovary a služby,
b) kapitálových výdavkov – výdavky určené na obstaranie hmotného majetku (vstupná
cena nad 30.000,- Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok) a nehmotného

majetku (vstupná cena nad 50.000,- Sk), vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním
tohto majetku,
c) bežných transferov
– platby účelovo určené právnickým a fyzickým osobám
(štipendiá študentom a doktorandom dennej formy štúdia, príspevok MFN za klinickú
výučbu študentov medicíny).
(3) Dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2007 je rozpísaná v celkovom objeme 182,907 tis.
Sk,
z toho:
- kapitálové výdavky
717 tis. Sk
- bežné výdavky
129,268 tis. Sk
- transfery
15,256 tis. Sk
- klinické pracoviská
37,666 tis. Sk
(4) O použití finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v sume 717 tis. Sk rozhoduje po
prerokovaní vo vedení fakulty dekan. Dekan následne podá informáciu o čerpaní týchto
prostriedkov na najbližšom zasadaní Akademického senátu JLF UK.
(5) Dotácia na bežné výdavky v sume 129,268 tis. Sk sa skladá z:
- dotácie na mzdy
: 85,156 tis. Sk
- dotácie na odvody
: 32,873 tis. Sk
- dotácie na tovary a služby : 11,239 tis. Sk
(6) V kategórii transferov vo výške15,256 tis. Sk sú rozpísané:
a) prostriedky na úhradu sociálnych štipendií študentom denného štúdia, ktorí poberajú
štipendium v zmysle platných predpisov o poskytovaní štipendií študentom vysokých
škôl. Dotácie na sociálne štipendiá sú prideľované účelovo, študent má na sociálne
štipendium právny nárok a preto musia byť pokryté v plnej výške; JLF UK bolo
rozpísaných na sociálne štipendicá 4,812 tis. Sk;
b) prostriedky na úhradu motivačných – prospechových štipendií vo výške 2,071 tis. Sk;
c) štipendiá doktorandov na úrovni tarifných platov zdravotníckej tabuľky a nárokových
príplatkov na existujúcich doktorandov podľa inventúry k 31. októbru 2006 vo výške
8,293 tis. Sk.
d) príspevky na športové aktivity telovýchovnej jednote TJ Slávia Medik a športovému
klubu ROB pri JLF UK v Martine vo výške 80 tis. Sk.
(7) V pridelenej dotácii sú účelovo pridelené finančné prostriedky na programe 077
zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania a prevádzky vysokých škôl vo výške
37,666 tis. Sk určené na financovanie praktickej výučby študentov lekárskych
a zdravotníckych študijných odborov na klinických pracoviskách zdravotníckeho
zariadenia vybraného na základe verejného obstarávania.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
(1) Dotácia zo štátneho rozpočtu môže byť použitá len na účely, na ktoré bola určená.
(2) Návrh na čerpanie dotácie pridelenej na podprogram 077 15 03 – Podpora stravovania,
ubytovania predkladá a o použití rozhoduje riaditeľ študentského domova.
(3) Finančné prostriedky na tovary a služby pridelené v rámci dotácie na podprogram 077 12
01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sú určené na účel, ktorý je na
rok 2007 sformulovaný v popise zodpovedajúceho prvku v rámci podprogramu
vysokoškolská veda a technika.

(4) O konečnom použití finančných prostriedkov rozhoduje a zodpovedá dekan fakulty.
(5) Pri čerpaní výdavkov z dotácie sú všetci zodpovední vedúci pracovísk, účelových a
informačných zariadení povinní rešpektovať a dôsledne dodržiavať:
a) ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov – najmä zákon NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon NR SR č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, univerzitné a vnútrofakultné nariadenia;
b) účelné a hospodárne nakladanie s prostriedkami dotácie, dodržiavanie podmienok, za
ktorých sa finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytli,
c) plniť všetky príkazy rektora UK, najmä č. 2/2004 a príkazy dekana JLF UK, najmä č.
2/2004, Pravidlá hospodárenia RUK a prijímať na pracovisku úsporné opatrenia.
(6) Použitie finančných prostriedkov v rozpore s ustanoveniami zákonov, zmluvy a platných
metodík sa pokladá za porušenie finančnej disciplíny.
(7) Uznesenie nadobúda účinnosť schválením v Akademickom senáte JLF UK v Martine, t.j.
dňa 14. mája 2007.

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r.
predsedníčka Akademického senátu JLF UK

Rozdelenie dotácie na bežné výdavky na rok 2007
07711 – 0942 – Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie
prevádzky VŠ
Funkč. Kateg.
klas.
0942

610

Podpoložka

611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat,
vrátane ich náhrad
612 – Príplatky
613 – Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú
pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť
614 – Odmeny
616 – Doplatok k platu a ďalší plat
Úhrn za kategóriu 610
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 - Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

0724

620

625001 - Na nemocenské poistenie
625002 - Na starobné poistenie
625003 - Na úrazové poistenie
625004 - Na invalidné poistenie
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti
625006 - Na garančné poistenie
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity
Úhrn za kategóriu 620

630

631001 - Cestovné náhrady - tuzemské
632001 – Energie
632002 - Vodné, stočné
632003 - Poštové služby a telekomunikačné služby
637014 - Stravovanie
637016 - Prídel do sociálneho fondu
Úhrn za kategóriu 630

630

637034 – Zdravotníckym zariadeniam (klinické
pracoviská)
Celkom vysoká škola s klinickými pracoviskami

tab. č. 1
Schválená
dotácia
na rok 2007
v tis. Sk
66,499
7,500
15
200
50
74,264
5,130
550
1,800
1,047
10,284
598
2,244
748
187
3,553
26,141
250
3,532
190
250
800
700
5,722
37,666

143,793

0771201 – 01404 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
Funkč. Kateg.
klas.
01404

Podpoložka

611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat,
vrátane ich náhrad
612 – Príplatky
610

620

630

tab. č. 2

Schválená
dotácia
na rok 2007
v tis. Sk
6,943
400

Úhrn za kategóriu 610

7,343

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 - Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625001 - Na nemocenské poistenie
625002 - Na starobné poistenie
625003 - Na úrazové poistenie
625004 - Na invalidné poistenie
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti
625006 - Na garančné poistenie
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

540
50
150
104
1,017
59
222
74
18
351

Úhrn za kategóriu 620

2,585

631001 - Cestovné náhrady - tuzemské
632001 – Energie
633006 - Všeobecný materiál
635004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a
zariadení
637003 - Propagácia, reklama, inzercia
637016 - Prídel do sociálneho fondu

40
133
208
530

Úhrn za kategóriu 630

991

Bežné výdavky -základný výskum spolu

30
50

10,919

Kapitálové výdavky

710

713004 - Prev.strojov.,prístr.,zariadení,techniky a náradia

717

Úhrn za kategóriu 710

717

Základný výskum celkom

11,636

0771503 – 09605 – Podpora stravovania, ubytovania, športových
a kult. aktivít študentov
Funkč. Kateg.
klas.
09605

Podpoložka
611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat,
vrátane ich náhrad
612 – Príplatky
614 – Odmeny

610

Úhrn za kategóriu 610
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 - Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625001 - Na nemocenské poistenie
625002 - Na starobné poistenie
625003 - Na úrazové poistenie
625004 - Na invalidné poistenie
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti
625006 - Na garančné poistenie
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

620

630

Schválená
dotácia
na rok 2007
v tis. Sk
2,829
710
10
3,549
269
28
60
50
491
29
107
36
9
170

Úhrn za kategóriu 620

1,249

632001 - Energie
632002 - Vodné, stočné
637014 – Stravovanie
634016 - Prídel do sociálneho fondu

2,996
550
80
42

Úhrn za kategóriu 630

3,668

Celkom študentský domov

8,466

07711 – 0943 – Doktorandi
Funkč. Kateg.
klas.
0943

tab. č. 3

tab. č. 4
Podpoložka

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
622 - Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625001 - Na nemocenské poistenie
625002 - Na starobné poistenie
625003 - Na úrazové poistenie
625004 - Na invalidné poistenie
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity
620 Úhrn za kategóriu 620
642036 - Na štipendiá
640 Úhrn za kategóriu 640

Celkom doktorandi dennej formy štúdia

Schválená
dotácia
na rok 2007
v tis. Sk
619
100
110
116
1,161
66
249
83
394
2,898
8,293
8,293
11,191

0771501, 0771502 – 0942 – Sociálne štipendiá, motivačné štipendiá
Funkč. Kateg.
klas.
0942

640
640
640

Podpoložka

642036 - Sociálne štipendiá
642036 - Motivačné štipendiá
642036 – Mimoriadne štipendiá
Úhrn za kategóriu 640

0771503 – 09603 –

Podpora stravovania, ubytovania, športových
a kult. aktivít študentov

Funkč. Kateg.
Klas.
09603

630

Podpoložka
637014 – Stravovanie
Celkom na stravu študentom

0771503 – 0810 –
Funkč. Kateg.
klas.
0810

640

Podpora stravovania, ubytovania, športových
a kult. aktivít študentov

tab. č. 5
Schválená
dotácia na
rok 2007
v tis. Sk
4,812
2,071
6,883

tab. č. 6
Schválená
dotácia
na rok 2007
v tis. Sk
858
858

tab. č. 7

Schválená
dotácia
na
rok 2007
Podpoložka
v tis.Sk
80
642001 - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému
fondu
Celkom TJ + ROB

Prof. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., v.r.
Predsedníčka Akademického senátu JLF UK
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