ROZPIS DOTÁCIE
ŠTÁTNEHO ROZPOČTU
NA ROK 2011 NA
PRACOVISKÁ
1.

2.

Rozpis prostriedkov dotácie ŠR
na programy a podprogramy
Rozpis prostriedkov dotácie ŠR
na mzdy na pracoviská JLF UK

Rozpis dotácie ŠR na programy a
podprogramy
 Program 07711 „Poskytovanie vysokoškolského

vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl
 Program 07712 „Vysokoškolská veda a technika“, v tom:
- 0771201 – „Prevádzka a rozvoj infraštruktúry
pre výskum a vývoj“
 Program 07713 Rozvoj vysokého školstva
 Program 07715 – „Sociálna podpora študentov vysokých
škôl“, v tom:
- 0771501 – Sociálne štipendiá
- 0771502 – Motivačné štipendiá
- 0771503 – Podpora stravovania, ubytovania,
športových a kultúrnych aktivít

07711 Poskytovanie VŠ vzdelávania a
zabezpečenie prevádzky VŠ






Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Klinické pracoviská
Doktorandi
štipendiá
 SPOLU:

 Rok 2011
 1 722 431
 606 296
 261 236
 882 340
 536 925

Rok 2010
2 638 154
928 630
223 220
788 943
470 869

486 567 (účelové)
50 358 (neúčelové)

 4 009 228
5 049 817
Pokles o 20,61 %

0771201 Prevádzka a rozvoj infraštruktúry
pre výskum a vývoj
 Mzdy
 Odvody
 Tovary a služby
 SPOLU:

 Rok 2011
 1 114 788
 392 405

55 341
 1 562 534

Rok 2010
294 373
103 619
55 341
453 333

Nárast o 344,68 %

07715 Sociálna podpora študentov VŠ

 Sociálne štipendiá
 Motivačné štipendiá
 SPOLU:

 Rok 2011
 217 889
 59 860
 277 749

Rok 2010
115 012
59 893
174 905

Nárast o 58,80 %
(Sociálne štipendiá v roku
2010 – preddavok)

0771503 Podpora stravovania,
ubytovania, športových a kultúrnych
aktivít študentov






Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Príspevok na jedlo
Športové aktivity
v tom: ROB
Slávia Medik
 SPOLU:











Rok 2011
Rok 2010
123 040
136 229
43 310
47 953
115 892
117 048
32 568
35 197
2 310
2 520
1 500
1 850
750
670
317 060
338 947
Pokles o 6,46 %

Úpravy v rozpise finančných prostriedkov
v porovnaní s rokom 2010
• Časť finančných prostriedkov (približne 30%) sa presúva z dotácie na
uskutočňovanie akreditovaných ŠP do dotácie na výskumnú činnosť
• Zohľadňovanie výkonu vo výskume sa mení na zohľadňovanie
tvorivých činností – indikátor týchto činností sú výstupy publikačnej
činnosti
• Menia sa pravidlá prideľovania doktorandských miest a financovania
štipendií doktorandov
• Pri určovaní výkonu vo výskume sa prestáva zohľadňovať výskumná
kapacita, počet doktorandov a absolventov
• Mení sa zohľadňované obdobie pri určovaní výkonu vo výskume na dva
kalendárne roky
• V rámci Metodiky UK sa neuplatňuje garantované minimum v rámci
dotácie na výskumnú činnosť

Pomer výkonových kritérií na JLF UK


Program 07711 „VŠ vzdelávanie ....“
Pedagogický výkon = 83 %

Výstupy publikačnej činnosti = 17%


Podprogram 0771201 „Infraštruktúra pre výskum
a vývoj“
Výsledky akreditácie = 31, %
Domáce granty = 37,6 %
Zahraničné granty = 0,8 %
Publikačná aktivita = 30,6 %

Podiel výkonových kritérií JLF
UK na výsledkoch v rámci UK


Program 07711 „VŠ vzdelávanie ....“
Podiel fakulty na výkone podľa počtu študentov = 9,397 %
Podiel fakulty na výkone podľa publ.činnosti = 6,453 %



Podprogram 0771201 „Infraštruktúra pre výskum
a vývoj“
Podiel pre rozpis podľa koeficientu akreditácie = 8,34 %
Podiel pre rozpis podľa domácich grantov = 10,13 %
Podiel pre rozpis podľa zahraničných grantov = 0,22 %
Podiel pre rozpis podľa publikačnej činnosti = 8,25 %

ZHRNUTIE
• 31 pracovísk dosiahlo záporný rozdiel na
skutočnú potrebu miezd, t.j. 68,9 %
• 14 pracovísk dosiahlo kladný rozdiel na skutočnú
potrebu miezd, t.j. 31,1 %
• Podľa výkonových parametrov vo vedeckovýskumnej činnosti dosiahlo záporný rozdiel na
potrebu miezd 32 pracovísk (71,1%) a 13
pracovísk (28,9%) si zabezpečilo financovanie
miezd
• Podľa výkonových parametrov v pedagogickej
činnosti dosiahlo záporný rozdiel 29 pracovísk
(64,4%) a kladný výsledok 16 pracovísk (35,6%)

Záporný výsledok




















Ústav anatómie
Ústav lekárskej biofyziky
Ústav lekárskej biológie
Ústav histológie a embryológie
Ústav telesnej výchovy
Ústav farmakológie
Ústav verejného zdravotníctva (Oddelenie hygieny,
Oddelenie sociálneho lekárstva, Oddelenie epidemiológie)
Ústav mikrobiológie a imunológie
Ústav cudzích jazykov
Ústav nelekárskych študijných programov
Klinika anesteziológie a intenzívnej medicíny
Klinika detskej chirurgie
Klinika hematológie a transfuziológie
Klinika infektológie a cestovnej medicíny
Klinika nukleárnej medicíny
Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Záporný výsledok
Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
 Klinika pneumológie a ftizeológie
 Neonatologická klinika
 Neurochirurgická klinika
 Neurologická klinika
 Očná klinika
 Ortopedicko-traumatologická klinika
 Psychiatrická klinika
 Rádiologická klinika
 Urologická klinika
 Ústav klinickej biochémie
 Ústav molekulovej biológie
 Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
Nové kliniky
Klinika detskej anesteziológie
Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb


KLADNÝ VÝSLEDOK















Ústav lekárskej biochémie
Ústav fyziológie
Ústav patologickej fyziológie
Ústav ošetrovateľstva
Dermatovenerologická klinika
Gynekologicko-pôrodnícka klinika
Chirurgická klinika
Interná klinika gastroentorologická
I. interná klinika
Klinika detí a dorastu
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie
Klinika telovýchovného lekárstva
Klinika transplantačnej a cievnej chirurgie
Ústav patologickej anatómie

Návrh uznesenia

 Akademický senát JLF UK schvaľuje rozpis dotácie štátneho rozpočtu

na JLF UK na programy, podprogramy do úrovne položiek a
podpoložiek.

 Akademický senát JLF UK schvaľuje rozpočet výnosov a nákladov JLF

UK na rok 2011 v predpokladanom objeme výnosov 9 628 678 EUR, v
predpokladanom objeme nákladov 9 612 978 EUR a v
predpokladanom kladnom výsledku hospodárenia vo výške 15 700
EUR

 Akademický senát JLF UK:

a) Schvaľuje Metodiku rozpisu dotácie na mzdy pracoviskám a účelovým
zariadeniam JLF UK, pričom pracoviskám, pre ktoré je vypočítaný
objem mzdových prostriedkov nižší ako potreba na rok 2011, sa rozpis
miezd upraví na túto hodnotu
b) Odporúča dekanovi:
- podrobne oboznámiť všetky pracoviská s Metodikou rozpisu miezd,
- analyzovať dosiahnuté výsledky,
- - u pracovísk, ktoré si svojimi výsledkami nezabezpečili financovanie
mzdových nárokov zamestnancov na rok 2011 analyzovať s vedúcimi
pracovísk počet a štruktúru zamestnancov a financovanie ich miezd.

