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Článok 1 

Všeobecná časť 

  Táto metodika upravuje spôsob rozpisu  dotácie zo štátneho rozpočtu  na rok 2011  na 
programy a podprogramy v rámci Jesseniovej LF UK (ďalej len „JLF UK“) a  spôsob rozpisu 
kategórie „610 – mzdy“ na pracoviská a súčasti JLF  UK, a to  v nadväznosti na ustanovenia § 
89 zákona  č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

Článok 2 

Východiská  

1. Základný rámec pre tvorbu tejto metodiky vychádza z Metodiky rozpisu dotácií zo 
štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK v Bratislave na rok 2011, ktorá bola 
schválená v Kolégiu rektora UK dňa 4. apríla 2011 a v Akademickom senáte UK dňa 27. 
apríla 2011.  

2. Návrh metodiky predkladá dekan JLF UK  na rokovanie vedeniu fakulty, prípadne ďalším 
poradným orgánom. Po vyjadrení poradných orgánov predloží dekan návrh metodiky 
Akademickému senátu JLF UK na schválenie. 

3. Na základe ustanovenia § 89 ods. 2 zákona pozostáva finančná podpora zo štátneho 
rozpočtu pre JLF UK z nasledujúcich štyroch dotácií, poskytovaných na základe Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR, uzatvorenej 
medzi MŠ SR a UK v Bratislave (ďalej len „Zmluva“): 

dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,  

dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť,  

dotácia na rozvoj vysokej školy,  

dotácia na sociálnu podporu študentov.  

 

Článok 3 

Zámery a ciele dotácie 

 

1. Zámery a vybrané ciele programov sa od roku 2005 stali záväznými ukazovateľmi štátneho 
rozpočtu (§ 2 písm. d) bod 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o rozpočtových 
pravidlách“). 
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2. JLF UK sa zaväzuje použiť poskytnuté dotácie 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. 

3. Všetci zodpovední vedúci pracovísk, účelových a informačných zariadení sú povinní pri 
čerpaní finančných prostriedkov dodržiavať záväzné ukazovatele dotácie, čo znamená 
vyčerpať dotáciu z prostriedkov na daný program, podprogram a prvok. Prípadné 
nedočerpanie výdavkov v roku 2011 musí byť zdôvodnené a viazané na nesplnenie úlohy, 
prípadne cieľa. 

4. JLF UK a všetky jej súčasti sú povinné používať finančné prostriedky účelne, efektívne 
a hospodárne a ich použitie evidovať v účtovnej evidencii. 

 

Článok 4 

Finančné prostriedky a ich štruktúra 

 V rámci rozpisu štátnej dotácie JLF UK na rok 2011 schválil Akademický senát UK 
v Bratislave dotáciu v celkovom objeme  6 166 571,- € (6 017 002,- €)1, z toho dotácia na 
bežné výdavky (BV) je 6 166 571,- € (6 017 002,- €) a dotácia na kapitálové výdavky (KV) 
0,- € (0 €).  

1. Dotácia pridelená JLF UK v rámci programu 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a 
veda, sociálna podpora študentov VŠ sa rozdeľuje na podprogramy a prvky 
nasledovne: 

 

Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie 
prevádzky vysokých škôl  

BV   ......................  4 009 228,- € (5 049 817,- €)  , v tom: 

- mzdy   ...............................  1 722 431,-- € (2 638 154,- €) 

- odvody z miezd   .................  606 296,-- € (928 630,- €) 

- tovary a služby ..................     261 236 €  (223 220- €) 

 KV   ..................................... 0,- € (0,- €)     

Štipendiá doktorandov   ..........................     536 925,-- € (470 869,- €) 

Záloha na zabezpečenie výučby  na klinických pracoviskách ... 882 340,-- € (788 943,- €)   

 

Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika  

BV  ........................ 1 562 534,-- € (453 333,- €)                                                    

KV  .........................0,- € (0,- €)  

                                                 
1 Údaj v zátvorke slúži na porovnanie s predchádzajúcim rokom. 
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V tom: 

i) Prvok  077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 
............................. 1562 534,-- € (453 333,- €) 
 z toho:  

  - mzdy ..........................   1 114 788,-- € (294 373,- €)   
    - odvody .......................    392 405,-- € (103 619,- €) 
            - tovary a služby ..........     55 341,- €  (55 341,-  €) 
ii) Prvok 077 12 02 - Úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované 

riešiteľmi (VEGA) – prostriedky získané prostredníctvom projektov; 

iii) Prvok 077 12 05 - Úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj školstva v 
stanovených oblastiach iniciované riešiteľmi (KEGA) – prostriedky získané 
prostredníctvom projektov. 

 

Podprogram 077 13 - Rozvoj vysokého školstva – prostriedky získané prostredníctvom 
rozvojových projektov                      

                                                          

Podprogram 077 15  -  Sociálna podpora študentov – BV ........ 594 809,-- €(513 852,- €)  
 

i)   Prvok 077 15 01 - Sociálne štipendiá ( preddavok) -  .........  217 889,- € (115 012,- €) 

ii)   Prvok 077 15 02 - Motivačné štipendiá – ..............................   59 860,- € (59 893,- €) 

iii)  Prvok 077 15 03 - Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít    
 študentov a pastoračných centier - ........................................... 317 060 (338 947,- €)  

 

1. V porovnaní s rokom 2010 nastávajú pre rok 2011 v rozpise finančných prostriedkov  
z úrovne MŠ SR a UK nasledujúce úpravy: 

v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, časť dotácia 
na mzdy a odvody: 

časť finančných prostriedkov rozpisovaných v roku 2010 na osobné náklady (približne 30 %) 
sa presúva do dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť; v časti, ktorá zostáva, 
sa mení podiel finančných prostriedkov rozpisovaný v závislosti od výkonu vo vzdelávaní na 
85 %,  

zohľadňovanie výkonu vo výskume na účely rozpisu dotácie na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov sa mení na zohľadňovanie tvorivých činností súvisiacich 
so vzdelávaním.2) Indikátorom týchto tvorivých činností na rok 2011 sú výstupy publikačnej 

                                                 
2 ) Táto činnosť sa v angličtine štandardne označuje slovom “scholarship” (v minulosti u nás označované 
niekedy aj slovným spojením “sledovateľský výskum”). 
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činnosti a umelecké výkony v kalendárnych rokoch 2008 a 2009; 3) výstupy publikačnej 
činnosti sa v tejto súvislosti hodnotia ako v roku 2010, ale so zvýšenou váhou skupiny A2,  

prestáva sa vyčleňovať suma finančných prostriedkov na prevádzkových zamestnancov a títo 
sa zohľadňujú v „centrálnej administratíve“, 

ruší sa koeficient priorít a koeficient začlenenia vysokej školy sa nastavuje pre všetky vysoké 
školy na hodnotu 1, 

 

v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, časť ostatné: 

menia sa pravidlá prideľovania nových doktorandských miest; ruší sa ponechanie časti 
finančných prostriedkov na štipendiá doktorandov v prípade úspešného skoršieho skončenia 
štúdia; ruší sa osobitné prideľovanie prostriedkov na príplatky za prácu v sťaženom a zdraviu 
škodlivom pracovnom prostredí; použitie 10 % zvýšenia podľa odseku 0 nie je účelovo viazané 
a nie je predmetom zúčtovania,  

ruší sa vyčleňovanie dotácie na informačné systémy verejných vysokých škôl a finančné 
prostriedky rozpočtované v minulých rokoch na tieto účely sa rozpočtujú v rámci dotácie na 
tovary a služby; časť finančných prostriedkov na AIS je možné po dohode vysokých škôl 
presunúť medzi nimi na úrovni ministerstva, 

ďalšie evidované aktivity sa zohľadňujú v rámci rozpisu dotácie na tovary a služby, pričom sa 
ponechávajú len tie, ktoré sa týkajú mobility študentov, 

v rámci špecifík sa rozpisuje príslušným vysokým školám aj dotácia na financovanie prevádzky 
centrálnych informačných systémov, ako je napríklad CRŠ, a ruší sa zohľadňovanie 
doplňujúceho pedagogického štúdia. Z hľadiska zvýšenia konzistentnosti systému sa zo 
špecifík vyraďuje podpora transferu výsledkov výskumu do praxe. Rušia sa tiež paušálne 
dotácie na laboratórnu činnosť v technických a prírodovedných odboroch a v odbore 
informatika,4) 

 

v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť: 

časť finančných prostriedkov rozpisovaných v roku 2010 na osobné náklady v rámci dotácie na 
uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa presúva do dotácie na výskumnú, 
vývojovú alebo umeleckú činnosť – pozri písm. a) bod i); zároveň sa zavádza rozpisovanie 
časti dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť na základe hodnotenia kvality 
výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy podľa poslednej komplexnej 
akreditácie (so zohľadnením výskumnej kapacity v období, ktorého sa hodnotenie dotýkalo), 

pri určovaní výkonu vo výskume sa prestáva zohľadňovať výskumná kapacita, počet 
doktorandov a počet absolventov doktorandského štúdia a ruší sa koeficient výskumu a vývoja 

                                                 
3 ) Z technických dôvodov sa pre rok 2011 berie do úvahy obdobie od 1.11.2007 do 30.10.2009 
4 ) Opätovné zavedenie týchto dotácií je možné na základe konkrétneho zdokumentovania ich potreby a výšky 
ako je to u iných druhov dotácií na praktickú výučbu, napríklad klinických pracovísk alebo pedagogických praxí. 
Na zmiernenie dopadu tohto opatrenia sa na rok 2011 uplatňuje na tieto dotácie garantované minimum vo výške 
50 %. 



UUUNNNIIIVVVEEERRRZZZIIITTTAAA   KKKOOOMMMEEENNNSSSKKKÉÉÉHHHOOO   VVV   BBBRRRAAATTTIIISSSLLLAAAVVVEEE   

JJJEEESSSSSSEEENNNIIIOOOVVVAAA   LLLEEEKKKÁÁÁRRRSSSKKKAAA   FFFAAAKKKUUULLLTTTAAA   VVV   MMMAAARRRTTTIIINNNEEE   

 7

– výsledky hodnotenia výskumu v rámci komplexnej akreditácie, od ktorých sa tento koeficient 
odvodzoval, sa naplno uplatnia podľa postupu v predchádzajúcom bode, 

mení sa zohľadňované obdobie pri určovaní výkonu vo výskume  na dva  kalendárne roky 
a v súvislosti s pripravovanou zmenou harmonogramu  v prípravách metodiky a rozpisu 
dotácií zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy na ďalšie roky sa posúva sledované 
obdobie o rok dozadu, teda na roky 2008 – 2009. 2) 

 

v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov sa príspevok na stravu študentov 
prehodnotí k 1.9.2011. 

 

3. Výsledná výška dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných 
programov, prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, sociálnu podporu 
študentov a ostatné činnosti sa v rámci UK vypočítala na fakultu ako súčet dotácií 
jednotlivých podprogramov uvedených v bode 1. 

4. Podrobný rozpis dotácie podľa jednotlivých programov, podprogramov na kategórie je 
uvedený v prílohe č. 1. 

   

Článok 5 

 Účelové prostriedky 

Všetky prostriedky štátnej dotácie, ktoré sú poskytnuté na vopred určený účel, musia 
byť vynaložené výlučne na tento účel v súlade s uzatvorenou Zmluvou. Pre rok 2011 sú pre 
JLF UK účelovo určené: 

 

 

 

Program/podprogram 

/prvok 

Názov položky Bežná dotácia 

077 11 Záloha na klinické pracoviská 882 340 € 

077 15 03 TJ Slávia Medik Martin 750 € 

077 15 03 ROB JLF UK Martin 1 500 € 

077 11 Štipendiá doktorandov 536 925 € 

077 15 03 Príspevok na stravu študentom 32 568 € 

077 15 03 Príspevok na ŠD – mzdy, odvody, TaS 282 242 € 

077 15 01 Sociálne štipendiá 217 889 € 

077 15 02 Motivačné štipendiá 59 860 € 
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Článok 6 

Všeobecné zásady čerpania dotácie a popis záväzných ukazovateľov 

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,  
d) dotácia na špecifiká, 
e) dotácia na kapitálové výdavky, 
f) dotácia na klinické pracoviská (pre lekárske fakulty). 

2. Definitívnu výšku dotačných prostriedkov na rok 2011 prideľuje  UK na základe 
schválených ukazovateľov a po podpise  Zmluvy v pravidelných mesačných splátkach 
v súlade so Zákonom o štátnej pokladnici v platnom znení na osobitný bankový účet. 

3. Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je prideľovaná 
vo forme bežného transferu a kapitálového transferu. Okrem účelovo určených finančných 
prostriedkov a záväzného ukazovateľa maximálnej výšky celkového objemu miezd nie je 
vnútorná štruktúra dotácie z hľadiska jej použitia záväzne určená (čl. III. ods. l Zmluvy). 

4. Záväzné ukazovatele týkajúce sa finančných prostriedkov poskytnutých UK v Bratislave 
v rámci dotácií sú nasledovné: 

a/  celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2011 na bežné výdavky 
a celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých na kapitálové výdavky. 
Poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky sa môžu použiť v súlade s § 14 
ods. 3 zákona v rozsahu fondu reprodukcie aj na obstaranie hmotného a nehmotného 
majetku a jeho zhodnotenia. 

b/  celkový objem finančných prostriedkov z dotácií vynaložených v roku 2011 na mzdy 
a odvody do poistných fondov, ktorý nesmie prekročiť 80 % objemu finančných 
prostriedkov poskytnutých v roku 2011 verejnej vysokej škole, 

c/ objemy finančných prostriedkov poskytnuté na jednotlivé stavby a nákupy budov 
a stavieb v rámci podprogramu 077 11, 

d/ objemy finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2011 v rámci programu 077 na 
podprogramy 077 12 (prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj) , 077 15 
(sociálna podpora študentov) a na jednotlivé projekty v rámci prvkov 077 12 02 
(VEGA) a 077 12 05 (KEGA), 

d/  objemy ostatných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých v roku 
2011. 
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Článok 7 

ČLENENIE DOTÁCIE 

DOTÁCIA NA MZDY A POISTNÉ 

Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky 

vysokých škôl 

 

1. Dotácie na mzdy pedagogických zamestnancov, administratívnych zamestnancov  
a odborných zamestnancov sú pracoviskám a súčastiam JLF UK prideľované 
normatívnym spôsobom v závislosti od ich výkonu.  

2. Na administratívnych zamestnancov dekanátu a odborných zamestnancov informačných 
a účelových pracovísk (AKAS, ÚIT, Inštitút medicínskeho vzdelávania v jazyku 
anglickom, Centrálny zverinec) sa predkriteriálne vyčlení časť zodpovedajúca 20  % 
schváleného rozpočtu na tejto položke z dotácie na rok 2011.  

3. Suma, ktorá bola JLF UK rozpísaná na základe výkonu vo vzdelávaní z dotácie 
vyčlenenej na úrovni RUK sa prideľuje pracoviskám dotácia na mzdy na základe výkonu 
pracoviska vo vzdelávaní podľa nasledovného postupu: 

 Zohľadňované kategórie: 

 Počet odučených učiteľo-hodín/rok – pregraduál denné a externé formy  
• prednášky, semináre/stáže/praktiká/praxe VL, VLa, PA – koeficient 4,96 

• prednášky, semináre/stáže/praktiká/praxe NŠP – koeficient 3,41 
 
4. Váhový index pedagogického výkonu na celkovom hodnotení na uvedenom programe je 

87 %. 

5. Zohľadňovanie výkonu vo výskume na účely rozpisu dotácie na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov sa mení na zohľadňovanie tvorivých činností 

súvisiacich so vzdelávaním. Indikátorom týchto tvorivých činností na rok 2011 sú 
výstupy publikačnej činnosti v kalendárnych rokoch 2008 a 2009.  

6. Podiel pracoviska na publikačnej činnosti na účely rozpisu dotácií sa určuje ako podiel 
pracoviska na počte publikácií zamestnancov/doktorandov pracoviska publikovaných 
v rokoch 2008 a 2009 zaznamenaných podľa  Smernice č. 13/2008-R zo dňa 16. októbra 
2008. Podiel pracoviska sa určí ako priemer podielov prepočítaného počtu publikácií 
osobitne v jednotlivých skupinách podľa prílohy č. 2 metodiky. Výkony pracovísk 
v jednotlivých skupinách publikácií sa zohľadnia nasledujúcimi váhami: skupina A1 
váhou 2/9, skupina A2 váhou 1/3, skupina B váhou 2/9 a skupina C váhou 2/9. Publikácia 
sa započítava, ak aspoň jeden z jej autorov bol v čase vydania publikácie s fakultou 
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas alebo študentom v dennej 
forme doktorandského štúdia. Publikácia sa započíta takou váhou, akou sa na nej podieľal 
autor z príslušného pracoviska. Ak váha autorstva nie je určená, podiel jednotlivých 
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autorov sa považuje za rovnocenný. Váha publikácie sa pri publikáciách v skupine B 
vynásobí piatimi, ak tretím znakom kódu kategorizácie publikačnej činnosti je C alebo D. 
Váha publikácie sa pri publikáciách v skupine C vynásobí piatimi, ak tretím znakom 
kódu kategorizácie publikačnej činnosti je C a dvomi, ak tretím znakom kódu 
kategorizácie publikačnej činnosti je D. Váha kapitol vo vedeckých monografiách (kódy 
ABC, ABD) sa násobí 1/5. Počet publikácií ministerstvo získava z centrálneho registra 
publikačnej činnosti (CREPC). 

7. Po rozpísaní finančných prostriedkov na mzdy podľa predchádzajúcich odsekov pre 
pracoviská, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových prostriedkov nižší ako potreba 
mzdových prostriedkov na rok 2011, sa rozpis mzdových prostriedkov na rok 2011 
upraví na túto hodnotu. Rozdiel súčtu plusových hodnôt u pracovísk, ktoré dosiahli nárast 
oproti garantovanému minimu mzdových prostriedkov a objemu použitého na zvýšenie 
dotácie pracovísk, ktoré klesli pod garantované minimum mzdových prostriedkov, sa 
rozdelí medzi pracoviská, ktoré dosiahli nárast oproti garantovanému minimu mzdových 
prostriedkov úmerne tomuto nárastu.  

 

 DOTÁCIA NA TOVARY A SLUŽBY 

1. Pri určovaní dotácie na tovary a služby (TaS)  sa podľa metodiky MŠ rozlišovala dotácia 
na tovary a služby na prevádzku, dotácia na tovary a služby na vzdelávaciu činnosť 
a dotácia na tovary a služby podľa osobitných kritérií. 

2. Dotácia na tovary a služby na prevádzku sa vypočítala podľa prepočítaného počtu 
študentov. Dotácia na tovary a služby na vzdelávaciu činnosť sa určila rozpísaním 
finančných prostriedkov úmerne k výkonu vo vzdelávaní pre tovary a služby (prepočítaný 
počet študentov vynásobený koeficientom odboru). 

3. Výška dotácie určená podľa metodiky UK na rok 2011 predstavuje čiastku 261 236 EUR. 

 

DOTÁCIA  NA ŠTIPENDIÁ DOKTORANDOV V DENNEJ FORME ŠTÚDIA  

V rámci dotácie na štipendiá doktorandov sú poskytnuté účelové finančné prostriedky na 
štipendiá doktorandov na úrovni tarifných platov podľa osobitnej stupnice platových taríf 
učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych 
zamestnancov podľa skutočnej potreby na existujúcich doktorandov na miestach pridelených 
ministerstvom a neúčelové finančné prostriedky. Zálohovo sú v rozpise dotácie pridelené 
dotácie podľa vyčíslenia z centrálneho registra študentov z decembra 2010. Pre doktorandov 
pred vykonaním dizertačnej skúšky pridelí ministerstvo vysokej škole finančné prostriedky 
na úrovni prvého stupňa 9. platovej triedy príslušnej platovej stupnice a pre doktorandov 
po vykonaní dizertačnej skúšky dostane vysoká škola finančné prostriedky na úrovni prvého 
stupňa 10. platovej triedy. Ak počas roku 2011 vykoná doktorand úspešne dizertačnú skúšku, 
dostane vysoká škola dodatočné finančné prostriedky na pokrytie nárokového zvýšenia jeho 
štipendia o jednu platovú triedu. Dotácia na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia na rok 
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2011 sa zníži o finančné prostriedky, ktoré  neboli v roku 2010 vyčerpané na tých doktorandov, 
na ktorých boli pridelené.5) 

Finančné prostriedky na nových doktorandov sa prideľujú podľa výkonu vo výskumnej 
činnosti. 

Podmienkou na pridelenie štipendia novému doktorandovi je začiatok jeho štúdia do 30. 
septembra 2011. Na neobsadené novo pridelené miesta môže fakulta prijať študentov následne 
od začiatku letného semestra. Neobsadené doktorandské miesta pridelené ministerstvom 
zanikajú po 1. marci 2012. 

Neúčelové finančné prostriedky v rámci dotácie na štipendiá doktorandov sa určia ako 1,2 
násobok z potreby finančných prostriedkov na poskytnutie doktorandských štipendií 
na existujúcich doktorandov na miestach pridelených ministerstvom na úrovni prvého stupňa 
príslušnej platovej triedy v mesiaci december 2010. Túto časť dotácie je možné použiť na 
zvýšenie štipendií vybraným doktorandom, na zabezpečenie nákladov spojených 
s doktorandským štúdiom (cestovné náhrady, vložné na konferencie a pod.), ale aj na iné účely 
v súlade s platnou legislatívou podľa rozhodnutia vysokej školy. 

V priebehu roka sa dotácia na štipendiá doktorandov (účelovo určená časť) upravuje na základe 
výsledkov evidencie stavu a podľa skutočnej potreby na existujúcich doktorandov na miestach 
pridelených ministerstvom podľa stanovených pravidiel. Termíny a formu evidencie stavu určí 
ministerstvo. 

 

 ZABEZPEČENIE PRAKTICKEJ VÝUČBY NA KLINICKÝCH PRACOVISKÁCH 

 V rámci podprogramu 077 je rozpis prostriedkov na Prvok 077 11 – Zabezpečenie 
praktickej výučby na klinických pracoviskách  - 882 340 € (788 943,- €). Táto čiastka bude 
JLF UK pridelená podľa počtu študentov, ktorí absolvujú predpísanú praktickú výučbu, 
rozsahu výučby  a ekonomickej náročnosti praktickej výučby. 

 Pre jednotlivé študijné programy sa použijú nasledovné koeficienty: 

• Všeobecné lekárstvo      1,00 

• Stomatológia a zubné lekárstvo   2,00  

• Ošetrovateľstvo       0,75  

• Pôrodná asistencia     0,50  

• Ostatné zohľadňované študijné programy  0,75 

• Pre študijné programy tretieho stupňa   1,00     

 Tieto koeficienty sa použijú na rozdelenie uvedených finančných prostriedkov podľa 
počtu študentov a počtu hodín zabezpečenej praktickej výučby v jednotlivých semestroch na 
klinických pracoviskách. 
                                                 
5) Za mesiace január a február 2011 bude v rámci účelových finančných prostriedkov akceptované poskytnutie 
príplatku za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí. 
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Podprogram   077 12  -  Vysokoškolská veda a technika  

Prvok 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj   

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa poskytuje podľa § 89 ods. 6 
zákona. V súlade s § 16 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore výskumu 
a vývoja“) sa štátna podpora výskumu a vývoja na verejných vysokých školách poskytuje 
inštitucionálnou formou a účelovou formou (poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie 
projektov výskumu a vývoja prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja). 
Účelová forma je poskytovaná na základe súťaže podľa § 18 ods. 1 citovaného zákona. Dotáciu 
na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť v zmysle § 89 ods. 6 zákona, ktorá je 
predmetom dotačnej zmluvy, tvorí inštitucionálna forma výskumu a vývoja. Účelová forma 
podpory výskumu a vývoja je poskytovaná v súlade s § 20 ods. 1 zákona o podpore výskumu 
a vývoja na základe osobitných písomných zmlúv verejnej vysokej školy  s poskytovateľom. 

Finančné prostriedky poskytované v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja 
verejných vysokých škôl sú rozpočtované v rámci podprogramu 077 12 – Vysokoškolská veda 
a technika a pozostávajú z troch častí. Dve z nich, a to na VEGU a KEGU, sú prideľované v 
rámci vnútorného grantového systému ministerstva súťažným spôsobom na projekty podľa ich 
štatútov. Tretiu časť tvorí dotácia na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 
obsahujúca aj časť na osobné náklady učiteľov zodpovedajúce ich výskumnej a umeleckej 
činnosti.  

Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa použije výkon 
vo výskume odvodený od nasledujúcich výkonových parametrov: 

• výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti podľa poslednej komplexnej 
akreditácie (so zohľadnením priemernej výskumnej kapacity jednotlivých vysokých 
škôl za hodnotené obdobie) (váha 0,31),  

• podielu na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2008 a 2009 na 
výskumné granty zo zahraničia (váha 0,376), 

• podielu vysokej školy na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2008 a 
2009 na výskumné granty zo štátneho rozpočtu, (váha 0,008), 

• podiel na publikačnej činnosti (váha 0,306). 

Pri určení podielu na publikačnej činnosti sa berú do úvahy len publikácie vedeckého 
charakteru vymenované v prílohe č. 2. Váhy skupín publikácií A1, B a C (v prípade skupiny C 
sa berú do úvahy len vymenované publikácie vedeckého charakteru) podľa prílohy č. 2 sú 
v pomere 3:5:2, publikácie v skupine A2 sa nezohľadňujú. 

Výskumnými grantmi sa rozumejú finančné prostriedky, ktoré získa vysoká škola na svoj účet 
na riešenie výskumných projektov. Spôsob získania finančných prostriedkov musí štandardne 
obsahovať súťažný prvok. 
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Podprogram 077 13 - Rozvoj vysokého školstva  

1. Dotácia na rozvoj JLF UK sa poskytuje podľa § 89 ods. 7 zákona, ktorý uvádza: Dotácia 
na rozvoj vysokej školy sa určuje na základe výberového konania, v rámci ktorého 
jednotlivé vysoké školy predkladajú ministerstvu projekty na uskutočňovanie svojich 
rozvojových programov. Pri tomto výberovom konaní sa berie do úvahy kvalita 
predkladaných projektov, dlhodobý zámer ministerstva a dlhodobý zámer verejnej vysokej 
školy alebo skupiny vysokých škôl.  

2. Dotácie na rozvoj vysokých škôl sú v roku 2011 rozpočtované v rámci podprogramu 
Rozvoj vysokého školstva. 

3. Fakulty a ostatné súčasti univerzity sa môžu uchádzať o dotácie na rozvoj 
prostredníctvom rozvojových projektov, ktoré podajú prostredníctvom univerzity na MŠ 
SR. Podrobnosti k podávaniu projektov, vrátane termínu na ich podávanie, vydá 
Ministerstvo školstva SR v samostatnej výzve. Okrem projektov, ktoré predložia 
jednotlivé vysoké školy, sa budú financovať aj tzv. centrálne rozvojové projekty pre 
potreby rezortu školstva. Budú to projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorých sa 
ministerstvo školstva priamo zúčastní, alebo bude aktívne participovať pri ich 
zabezpečovaní a realizácii v pravidelnom kontakte s vysokými školami. Tieto projekty 
musia pritom zahŕňať všetky alebo aspoň podstatnú časť slovenských vysokých škôl. 
Právo podávať návrhy na centrálne rozvojové projekty majú vysoké školy, či už 
jednotlivo alebo spoločne. Návrhy projektov bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov 
VVŠ a ministerstva, menovaná ministrom školstva. Komisia predloží ministrovi návrh na 
financovanie projektov. O pridelení finančných prostriedkov s konečnou platnosťou 
rozhodne minister. 

 

Podprogram 077 15 – Sociálna podpora študentov  

 Dotácie na sociálnu podporu študentov sa poskytujú podľa § 89 ods. 8 zákona, ktorý 
uvádza: Dotácia na sociálnu podporu študentov vychádza z nárokov študentov podľa § 96 a 
pri nenárokových položkách sociálnej podpory z možností štátneho rozpočtu. Na časť dotácie 
vychádzajúcu z nárokov študentov podľa § 96 má vysoká škola právny nárok. Pokiaľ ide o 
formy sociálnej podpory, v § 94 zákona sa uvádza: Sociálna podpora študentom sa poskytuje 
priamou a nepriamou formou. Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá (sociálne 
a motivačné). Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby: 

a) stravovanie a ubytovanie podľa možností školy s poskytnutím príspevku na náklady 
spojené so stravovaním a ubytovaním,  

b) finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností 
a univerzitných pastoračných centier.  
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Prvok 077 15 01 – Sociálne štipendiá  

 

 

DOTÁCIA NA SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ 

 Dotácie na sociálne štipendiá sú poskytované účelovo. Študent má na sociálne štipendium 
právny nárok, a preto sú sociálne štipendiá  pokrývané v plnej výške. Objem zálohovo 
poskytnutých finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2011 závisí 
od poskytnutej dotácie na tento účel v roku 2010. Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych 
štipendií sa vykonáva najmenej 2x ročne. 

 

 

Prvok 077 15 02 – Motivačné štipendiá 

 

DOTÁCIA NA MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ 

 Dotácie na motivačné štipendiá sú poskytované účelovo. Dotácie na motivačné štipendiá budú 
vysokej škole poskytnuté tak, aby 10 %-ám študentov k 31. októbru 2010 v dennej forme štúdia 
(okrem doktorandov), mohlo byť priznané motivačné štipendium vo výške 500 eur. Na výpočet 
výšky dotácie na motivačné štipendiá platí vzťah:   

počet študentov x 0,1 x dotácia na 1 študenta. 

 

Prvok 077 15 03 – Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít 

študentov a univerzitných  pastoračných centier 

 

DOTÁCIA NA STRAVOVANIE 

Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo. Výška zálohového príspevku na jedlá 
(študentom dennej formy štúdia) závisí od počtu vydaných jedál od 1. januára do  31.  októbra 
2010 vynásobeného príspevkom na jedno vydané jedlo. Korekcia na skutočnú potrebu sa 
vykonáva najmenej  2x ročne. 

Vzhľadom na krátenie rozpočtových zdrojov a narastajúce náklady na príspevky na stravovanie 
v posledných rokoch ministerstvo pristupuje k regulácii výšky príspevku.  Do 31. 8. 2011  je 
stanovený príspevok na jedno jedlo vo výške 1 euro. Výšku príspevku od 1. 9. 2011 určí 
ministerstvo podľa počtu vydaných jedál k 31. 5. 2011 a podľa disponibilných zdrojov. Výšku 
nového príspevku oznámi ministerstvo školám do 30. 6. 2011. Aplikovať príspevok možno iba 
v prípade, keď hodnota jedla je najmenej 1,5 eur, pričom príspevok študenta na jedlo musí byť 
minimálne 50 % z rozdielu ceny jedla a výšky príspevku poskytnutého ministerstvom (táto 
hranica je stanovená pre prípad, že vysoká škola by zo svojich zdrojov tiež prispievala na jedlo 
študentom). Okrem toho systém poskytovania jedál študentom musí byť transparentný 
a kontrolovateľný, aby umožňoval preukazné zúčtovanie príspevku. Príspevok sa poskytuje 
formou preddavku najviac na dve vydané jedlá denne denným študentom (vrátane doktorandov 
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v dennej forme štúdia) vydané v stravovacom zariadení vysokej školy, respektíve v zmluvnom 
zariadení, a nie je možné ho uplatniť pri nákupe ďalšieho tovaru. 

 

DOTÁCIA  NA UBYTOVANIE 

 
1. Dotácia na ubytovanie sa poskytuje: 

i) študentským domovom univerzity; 
ii) fakultám, ktoré prevádzkujú študentské domovy;  
iii) fakultám a súčastiam, ktoré majú uzatvorené zmluvy na ubytovanie študentov s inými 

ubytovacími zariadeniami. 

2. Pre účely výpočtu výšky dotácie pozostáva dotácia na ubytovanie z dvoch častí, a to: 
i) z dotácie na prevádzku študentských domovov; 
ii) z dotácie na ubytovaného študenta. 

3. Dotácia na ubytovanie sa poskytuje účelovo. 

4. V rámci dotácie na prevádzku študentských domovov na rok 2011 obdrží fakulta, ktorá 
má študentský domov, dotácie na mzdy zamestnancov a odvody do poistných fondov vo 
výške 50 % z objemu finančných prostriedkov, ktorý predstavuje rozpis dotácie v roku 
2010 zvýšený o dopady valorizácie za rok 2010 a z 50 % odvodeného od počtu lôžok 
obsadených študentami vrátane doktorandov v dennej forme štúdia. 

5. Fakulta, ktorá má študentský domov, dostane okrem prostriedkov na mzdy zamestnancov 
študentských domovov a odvody do poistných fondov v rámci príspevku na prevádzku 
študentských domovov aj finančné prostriedky na prevádzkové náklady študentských 
domovov vo výške ku * 32€  ročne na každé lôžko v študentskom domove pridelené 
študentovi (vrátane doktorandov v dennej forme štúdia), kde ku je koeficient náročnosti 
údržby z intervalu 1,0 až 2,5, pričom tento koeficient sa určuje na základe nasledujúcej 
tabuľky: 

 

Kategória C h a r a k t e r i s t i k a Koeficient ku 

A Blok po výstavbe (rekonštrukcii) do 10 rokov 1,0 

B Blok po výstavbe (rekonštrukcii) od 10 do 20 rokov 2,0 

C Blok po výstavbe (rekonštrukcii) nad 20 rokov 2,5 

 

6.  V prípade blokov jedného študentského domova rôznej kvality sa určí výsledný 
koeficient  váhovým spôsobom s uvážením kapacity blokov. 
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7.  Dotácia na ubytovaného študenta sa poskytuje študentskému domovu resp. fakulte, 
ktorá má študentský domov vo výške 7 € na ubytovaného študenta a mesiac počas jeho 
ubytovania (najviac 10 mesiacov)6.  

8.  Ubytovanie študentov v kňazskom seminári sa považuje za ubytovanie vo vlastnom 
študentskom domove. 

 

DOTÁCIA NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY A NA KULTÚRNE AKTIVITY 

1. Dotácia na športové aktivity sa poskytuje vysokoškolským telovýchovným jednotám  
a vysokoškolským športovým klubom podľa Kritérií na prerozdelenie príspevku MŠ SR  
vysokoškolským TV jednotám a športovým klubom vysokých škôl navrhnutých 
Slovenskou asociáciou univerzitného športu aj so zohľadnením  účasti športovcov na 
svetových univerziádach  a akademických majstrovstvách sveta. 

2. Dotácia na organizačnú podporu ďalších športových aktivít, na kultúrnu činnosť a na 
podporu univerzitného pastoračného centra sa poskytuje úmerne počtu študentov v dennej 
forme štúdia k 31. októbru 2010. 

3. Dotácia na kultúrne akcie s  celoslovenskou pôsobnosťou a s účasťou na medzinárodných 
podujatiach sa poskytuje účelovo na základe osobitnej žiadosti. 

 

Článok 8 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

1. V prípade, že budú JLF UK viazané finančné prostriedky štátneho rozpočtu 
Ministerstvom školstva SR na základe rozhodnutia Vlády SR, alebo na základe 
rozhodnutia ministra financií po splnomocnení Vládou SR, ako aj v prípade zmeny platnej 
legislatívy, má dekan právo upraviť výšku rozpisu dotácie jednotlivým praocivskám 
a súčastiam UK. 

2. V prípade pridelenia finančných prostriedkov nad rámec uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí 
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ SR na rok 2010, budú tieto 
prostriedky rozpísané podľa tejto metodiky. 

3. Táto metodika bola prerokovaná na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 16. mája 2011  
a schválená na zasadnutí AS JLF UK dňa  23. mája  2011.   

 

Martine  23. mája 2011      

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

               dekan JLF UK  
                                                 
6 V prípade doktorandov  v dennej forme štúdia  a študentov poberajúcich vládne štipendium najviac 12 
mesiacov. 
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Príloha č. 1 

   

Rozdelenie dotácie na bežné výdavky na rok 2011 

 

07711                Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie                           tab. č. 1 

                          prevádzky VŠ 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg

. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2011 
 

0942  611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funkčný plat 1 152 384,- 

  612001 – Osobné príplatky 452 328,- 

  612002 – Ostatné príplatky 104 719,- 

  614 – Odmeny 13 000,- 

 610 Úhrn za kategóriu 610 1 722 431,- 

    

  621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 84 453,- 

  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 87 790,- 

  625001 - Na nemocenské poistenie 24 114,- 

  625002 - Na starobné poistenie 241 140,- 

  625003 - Na úrazové poistenie 13 779,- 

  625004 - Na invalidné poistenie 51 673,- 

  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 17 224,- 

  625006 – Na garančné poistenie 4 306,- 

  625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 81 817,- 

 620 Úhrn za kategóriu 620 606 296,- 

    

 627 Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní 4 400,- 

    

  632002 - Vodné, stočné 10 000,- 

  632003 – Poštovné služby a tel. služby 2 800,- 
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  632004 – Elektrická energia 50 000,- 

  632005 – Plyn 7 500,- 

  632006 – Tepelná energia 100 250,- 

  633002 – Výpočtová technika 230,- 

  633006 – Všeobecný materiál 1 629,- 

  633009 – Knihy, časopisy 44,- 

  634001 – Palivá, mazivá, PHM 45,- 

  634002 – Servis, údržba, opravy a výdavky s tým 
spojené 

677,- 

  635002 – Údržba výpočtovej techniky 20,- 

  635005 – Oprava špec. strojov, prístrojov, zariadení 145,- 

  636001 – Nájomné za nájom – budov, objektov ... 30,-  

  637001 – Školenia, kurzy, semináre, 191,- 

  637003 – Propagácia, reklama, inzercia 120,- 

  637004 – Všeobecné služby 2 680,- 

  637005 – Špeciálne služby 1 834,- 

  637012 – Poplatky, odvody 13,- 

  637014 – Stravovanie 55 000,- 

  637015 – Poistné 21,- 

  637016 - Prídel do sociálneho fondu  19 932,- 

  637027 - Odmeny zamest. mimopracovného pomeru 607,- 

 630 Úhrn za kategóriu 630 253 768,- 

    

  642013 – Na odchodné 1 068,- 

  642015  - Nemocenské dávky zamestnancov 2 000,- 

 640 Úhrn za kategóriu 640 3 068,– 

    

0724 630 637034 – Zdravotníckym zariadeniam (klinické 
pracoviská) 

882 340,– 

    

  Celkom vysoká škola s klinickými pracoviskami 3 472 303,– 
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07711   Doktorandi                          tab. č. 2 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg

. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2011 
 

    

0943  642036 - Na štipendiá 536 925,– 

 640 Úhrn za kategóriu 640 536 925,– 

    

  Celkom doktorandi dennej formy štúdia 536 925,– 

 

 

0771201  Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj          tab. č. 3 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg

. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2011 

01404  611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat, 
vrátane ich náhrad 

1 009 944,- 

  612001 – Osobný príplatok 78 661,- 

  612002 – Ostatné príplatky 25 683,- 

  614 - Odmeny 500,- 

 610 Úhrn za kategóriu 610 1 114 788,- 

    

  621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 107 333,- 

  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 4 146,- 

  625001 - Na nemocenské poistenie 15 607,- 

  625002 - Na starobné poistenie 156 070,- 

  625003 - Na úrazové poistenie 8 918,- 

  625004 - Na invalidné poistenie 33 444,- 

  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 11 148,- 

  625006 – Na garančné poistenie 2 787,- 

  625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 52 952,- 
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 620 Úhrn za kategóriu 620 392 405,- 

 627 Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 600,- 

    

  632002 – Voda 500,- 

  632003 – Poštové služby a telekomunikačné služby 500,- 

  632004 – El. energia 7 500,- 

  632005 – Plyn 1 500,- 

  632006 – Tepelná energia 8 895,- 

  633006 - Všeobecný materiál 13 000,- 

  636002 – Nájom prev. strojov, prístrojov 95,- 

  637004 – Všeobecné služby 8 000,- 

  637016 – Prídel do sociálneho fondu 9 464,- 

  637027 – Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru 4 000,- 

 630 Úhrn za kategóriu 630 53 454,- 

    

  642015 – Nemocenské dávky 200,-  

 640 Úhrn za kategóriu 640 200,- 

    

  C e n t r á l n y  z v e r i n e c  

  632003 – Poštové služby a telekomunikačné služby 500,- 

  633006 - Všeobecný materiál 455,- 

  635004 – Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, 
zariadení 

32,-  

  637004 – Všeobecné služby 100,- 

 630 Úhrn za kategóriu 630 – Centrálny zverinec 1 087,- 

    

  Bežné výdavky -základný výskum spolu         1 562 534,- 

    

Kapitálové výdavky  0,- 

    

  Základný výskum celkom 1 562 534,- 
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0771501, 0771502  Sociálne štipendiá, motivačné štipendiá          tab. č. 4 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg

. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia na rok 

2011 
 

0942 640 642036 - Sociálne štipendiá 217 889,– 

 640 642036 - Motivačné štipendiá 59 860,– 

  Úhrn za kategóriu 640 277 749,– 

 

 

0771503  Športové aktivity študentov                                tab. č. 5 

 
Funkč. 

klas. 

 
Kateg

. 

 

Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2011 

0810 640 642001 - Občianskemu združeniu, nadácii a 
neinvestičnému fondu 

2 250,– 

  Celkom TJ Slávia Medik+ ROB 2.250,– 

 

 

0771503  Prevádzka Študentské domovy a jedálne                    tab. č. 6 

 
Funkč. 
klas. 

 
Kateg

. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia  

na rok 2011 
 

09605  611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat, 
vrátane ich náhrad 

89 268,- 

  612001 – Osobné príplatky 21 159,- 

  612002 – Ostatné príplatky 11 613,- 

  614 – Odmeny 1 000,- 

 610 Úhrn za kategóriu 610 123 040,- 

    

  621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 9 743,- 

  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 2 561,- 

  625001 - Na nemocenské poistenie 1 723,- 
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  625002 - Na starobné poistenie 17 226,- 

  625003 - Na úrazové poistenie 984,- 

  625004 - Na invalidné poistenie 3 691,- 

  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 1 230,- 

  625006 – Garančné poistenie 308,- 

  625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 5 844,- 

 620 Úhrn za kategóriu 620 43 310,- 

    

  632002 - Vodné, stočné 15 000,- 

  632004 – El. energia 35 000,- 

  632006 – Tepelná energia 60 000,- 

  637014 – Stravovanie 4 300,- 

  637016 - Prídel do sociálneho fondu 1 592,- 

 630 Úhrn za kategóriu 630 115 892,- 

    

  Celkom študentský domov 282 242,- 

 

 

0771503  Študentská jedáleň – príspevok na stravu študentov          tab. č. 7 

 

 
Funkč. 
Klas. 

 
Kateg

. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2011 

09603 630 637014 – Stravovanie 32 568,– 

  Celkom na stravu študentom 32 568,– 
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Kategória Popis kategórie publikačnej činnosti Body Skupina 

Váha pre   Váha pre 

077 11 077 12 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1 A1  2/9 0,30 

ABA 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných 
vydavateľstvách 1 A1  2/9 0,30 

ABB 

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich 
vydavateľstvách 1 A1  2/9 0,30 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách  0,2 A1  2/9 0,30 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách  0,2 A1  2/9 0,30 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách  1 A2  1/3 0     

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch  5 B  2/9  1/2 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch  1 B  2/9  1/2 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch  1 C2  2/9 0,20 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch  1 C1  2/9 0     

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch  5 C2  2/9 0,20 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch 2 C2  2/9 0,20 

AEG Stručné oznámenia alebo abstrakty ved.prác v zahr.karent.časopisoch 1 B  2/9  1/2 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách 1 C2  2/9 0,20 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách  5 C2  2/9 0,20 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách  2 C2  2/9 0,20 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií  1 C2  2/9 0,20 

AFF Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií  1 C2  2/9 0,20 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií  1 C2  2/9 0,20 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií  1 C2  2/9 0,20 

BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách  1 A2  1/3 0     

BCI Skriptá a učebné texty  1 A2  1/3 0     

BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch  5 B  2/9  1/2 
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BDE Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch  1 C1  2/9 0     

BDF Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch  1 C1  2/9 0     

BEC Odborné práce v recenzovaných zahr.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.)  5 C1  2/9 0     

BED Odborné práce v recenzovaných dom.zborníkoch (konfer. aj nekonfer.) 2 C1  2/9 0     

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)  1 C1  2/9 0     

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)  1 C1  2/9 0     

BGH Legislatívne dokumenty 1 C1  2/9 0     

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) 1 A2  1/3 0     

      

      

077 11 Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl     

077 12 01 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj     

 


