Zápisnica
zo zasadania Akademického senátu Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity
Komenského v Martine konaného dňa 9. októbra 2006
Prítomní:
- členovia AS:. doc. MUDr. K. Adamicová, PhD., mim. prof., prof. MUDr. P. Bánovčin,
CSc., doc. MUDr. A. Čalkovská, PhD., mim. prof., prof. MUDr. D. Dobrota, CSc., doc.
RNDr. A. Drgová, CSc., RNDr. E. Halašová, PhD., prof. MUDr. J. Hanáček, CSc., MUDr.
K. Kajo, PhD., Mgr. S. Kelčíková, doc. MUDr. I. Kocan, CSc., MUDr. B. Kolarovszki, Ing.
A. Lepejová, CSc., prof. MUDr. D. Meško, PhD., prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc., MUDr.
S. Richterová, doc. MUDr. J. Sadloňová, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., mim. prof.,
doc. Mgr. K. Žiaková, PhD., mim. prof., E. Belešová, B. Kukučková S. Mandinec, Ľ.
Matovčík, J. Sokol, M. Smolár, V. Timková
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. J. Danko, CSc., prof. MUDr. K. Javorka, DrSc.,
prof. MUDr. E. Rozborilová, CSc., prof. MUDr. P. Galajda, CSc., doc. RNDr. S. Fraňová,
PhD., Ing. Ľ. Červeňová
Ospravedlnení:
- členovia AS: doc. Ing. H. Baráni, CSc., prof. MUDr. J. Kliment, CSc., MUDr. B.
Kolarovszki, doc. MUDr. D. Mištuna, PhD., mim. prof., prof. MUDr. M. Mokáň, DrSc.,
prof. MUDr. M. Zibolen, CSc., R. Høvset, I. Kecskés
- členovia Vedenia JLF UK: prof. MUDr. L. Plank, CSc.
Akademický senát JLF UK si minútou ticha uctil pamiatku troch zosnulých členiek
akademickej obce JLF UK: Márie Kosovej, študentky 3. roč., Zuzany Hôrkovej, študentky 6.
roč. a Márie Antoškovej, študentky 2. roč. JLF UK.
Akademický senát JLF UK (ďalej len „AS a „JLF UK“) bol uznášaniaschopný,
zasadanie viedla doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof., predsedníčka AS JLF UK.
P. doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof. predložila návrh programu
zasadania AS, ku ktorému neboli prijaté žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
AS JLF UK schválil nasledovný program zasadania:
P r o g r a m:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola uznesení AS JLF UK
Správa o činnosti AS JLF UK (podľa Čl. 12 ods. 3 a Čl. 16 ods. 1 pís. o/ Štatútu JLF UK)
Správa o činnosti Predsedníctva AS JLF UK (podľa Čl. 12 ods. 9 Štatútu JLF UK)
Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS JLF UK vo volebných oblastiach č. 6, 9 a 11
Schválenie Volebnej komisie pre doplňovacie voľby do Komory študentov AS JLF UK
Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana JLF UK
Schválenie Volebnej komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK
Informácia o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu rektora UK
Schválenie rozpisu dotácií na bežné a kapitálové výdavky na rok 2006 – dodatok za
publikačnú činnosť JLF UK
10. Stanovisko Právnej komisie AS JLF UK k prijímaniu absolventov bakalárskeho štúdia na
magisterské štúdium ošetrovateľstva
11. Zásady volieb do AS UK v Bratislave
12. Informácie členov Vedenia JLF UK
13. Rôzne

K bodu 1/
P. predsedníčka AS uskutočnila kontrolu plnenia uznesení AS a požiadala p. dekana
o informáciu o plnení uznesenia č. 8/2006 zo dňa 2. 5. 2006, ktoré znie:
„AS JLF UK v súlade s Čl. 16 ods. 3 Štatútu JLF UK žiada dekana JLF UK rokovať
s vedením MFN o takom investovaní účelovo viazaných finančných prostriedkov pre výučbu
študentov na klinických výučbových základniach MFN, ktoré zvýši kvalitu pedagogického
procesu, a referovať o ich konkrétnom využití na jesennom zasadaní AS.“
P. dekan informoval, že situácia v pridelení prostriedkov v roku 2006 je nasledovná.
V rozpočte dotácii bola schválená čiastka Sk 68,470 tis. na podporu klinických výučbových
báz. K dnešnému dňu je objem dotácií pridelených JLF UK vo výške Sk 28,913 tis., čo je
42,2 % zo schválenej dotácie. Zmluva s MFN bola podpísaná až s novým Vedením MFN
a po doplnení zoznamu učiteľov a ich pracovných úväzkov v MFN bude zaslaná na podpis
rektorovi UK. Transfer finančných prostriedkov za rok 2006 nebol z uvedeného dôvodu ešte
realizovaný. P. dekan rokoval s riaditeľom MFN aj o uznesení prednostov klinických
výučbových báz v MFN, na ktorom sa spoločne zhodli a ktoré sa bude postupne napĺňať.
V uznesení boli stanovené priority (rekonštrukcia chirurgického pavilónu) a podmienkou
fakulty je, aby sa rekonštruovali predovšetkým priestory, ktoré sú určené pre výučbu
študentov. P. dekan chce s MFN uzavrieť dohodu, ktorá bude garantovať, že prostriedky sa
použijú na rozvoj všeobecného lekárstva, ale aj ošetrovateľstva a nelekárskych disciplín.
Upozornil však, že sa jedná o transfer finančných prostriedkov a o konečnom použití
rozhoduje riaditeľ MFN. Riaditeľ MFN doposiaľ akceptoval požiadavky, ktoré fakulta
predložila. P. dekan prisľúbil, že na ďalšom zasadaní AS bude informovať o jednaní s MFN a
o použití finančných prostriedkov.
K bodu 2/
Predsedníctvo AS predložilo Správu o činnosti AS JLF UK za rok 2005 a za I. polrok
2006. Komora zamestnancov a Komora študentov AS odporučili schváliť predloženú správu
a Komora zamestnancov AS ešte odporučila doplniť správu o kontrolu plnenia uznesení AS
za hodnotené obdobie.
Záver: AS správu schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 20/2006. Správa o činnosti AS
JLF UK za rok 2005 a za I. polrok 2006 bude zverejnená na internetovej stránke JLF UK.
K bodu 3/
Predsedníctvo AS JLF UK predložilo Správu o svojej činnosti za obdobie máj 2005 –
september 2006. Komora zamestnancov a Komora študentov AS odporučili schváliť
predloženú správu.
Záver: AS správu schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 21/2006.
K bodu 4/
Predsedníctvo AS predložilo návrh uznesenia na vyhlásenie doplňovacích volieb do
Komory študentov AS JLF UK na uvoľnené miesta v 1., 4. a 6. ročníku štud. odboru
všeobecné lekárstvo.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 22/2006.
K bodu 5/
Predsedníctvo AS a Komora študentov AS predložili návrh na zloženie Volebnej
komisie pre doplňovacie voľby do Komory študentov AS JLF UK nasledovne:

RNDr. Ľudmila Bošeľová, CSc.
MUDr. Juraj Mokrý, PhD.
MUDr. Peter Ďurdík
Monika Brosová, študentka 5. ročníka
Michaela Mišániová, študentka 5. ročníka
AS v tajnom hlasovaní predložený návrh jednomyseľne schválil. Zápisnica
o výsledku tajného hlasovania je založená v dokumentácii AS.
Záver: AS v súlade s Čl. 14 ods. 2 Štatútu JLF UK zvolil za členov Volebnej komisie pre
doplňovacie voľby do AS JLF UK: RNDr. Ľ. Bošeľovú, CSc., MUDr. J. Mokrého, PhD.,
MUDr. P. Ďurdíka, M. Brosovú a M. Mišániovú.
K bodu 6/
Predsedníctvo AS predložilo návrh uznesenia o vyhlásení volieb kandidáta na funkciu
dekana JLF UK na funkčné obdobie 1. 2. 2007 – 31. 1. 2011 s harmonogramom navrhovania
kandidátov, zverejnenia zoznamu kandidátov, predstavovania kandidátov a voľbami
kandidáta na funkciu dekana JLF UK. Zároveň predložilo návrh formulára na navrhovanie
kandidátov.
Záver: AS návrhy schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 23/2006.
K bodu 7/
Predsedníctvo AS a Komora študentov AS predložili návrh na zloženie Volebnej
komisie pre voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK nasledovne:
Predseda:
RNDr. Erika Halašová, PhD.
Členovia:
MUDr. Karol Kajo, PhD.
MUDr. Stanislava Richterová, PhD.
Stanislav Mandinec
AS v tajnom hlasovaní predložený návrh schválil. Zápisnica o výsledku tajného
hlasovania je založená v dokumentácii AS.
Záver: AS v súlade s Čl. 22 ods. 3 Štatútu JLF UK zvolil Volebnú komisiu pre voľby
kandidáta na funkciu dekana JLF UK nasledovne: Predseda: RNDr. E. Halašová, PhD.
Členovia: MUDr. K. Kajo, PhD., MUDr. S. Richterová, PhD., S. Mandinec.
K bodu 8/
V súvislosti s vyhlásením volieb kandidáta na funkciu rektora UK predsedníčka AS
informovala, že právo navrhovať kandidátov na funkciu rektora UK majú aj akademické
senáty fakúlt UK. Termín na predloženie návrhov je stanovený do 13. 10. 2006.
Predsedníctvo AS sa na svojom zasadaní dňa 9. októbra 2006 uznieslo, že predloží AS návrh
na kandidáta Akademického senátu JLF UK prof. MUDr. Jána Danku, CSc. na funkciu
rektora UK na obdobie 1. 2. 2007 – 31. 1. 2011. AS o návrhu hlasoval tajne.
Výsledok tajného hlasovania:

- Komora zamestnancov:
- Komora študentov:

16 za, 1 proti
7 za, 0 proti

Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 24/2006.
P. dekan poďakoval AS za vyslovenú podporu. Informoval, že jeho vstup do kampane
nebude konfrontačný a nebude založený na kritike, ale predloží víziu, aby UK rýchlejšie
napredovala v oblasti postavenia univerzít na Slovensku, ale aj v rámci zahraničia, ako aj

v oblasti skvalitnenia dôležitých výkonových parametrov. Zároveň informoval, že predloží
stručné programové vyhlásenie.
K bodu 9/
Dekan predložil v tabuľkovej forme návrh na Rozdelenie rozpisu dotácií na bežné
a kapitálové výdavky na rok 2006 doplnené o objem prostriedkov za publikačnú činnosť.
Komora zamestnancov, Komora študentov a Komisia pre rozpočet a hospodárenie AS
odporučili predložený návrh schváliť. Komisia zároveň odporučila členom AS podporovať
na pracoviskách publikačnú aktivitu ako významný zdroj zvyšovania dotačných prostriedkov
pre fakultu.
Záver: AS návrh schválil a prijal k tomuto bodu uznesenie č. 25/2006. Rozdelenie rozpisu
dotácií na bežné a kapitálové výdavky na rok 2006 doplnené o objem prostriedkov za
publikačnú činnosť je uvedené v prílohe zápisnice č. 1.
K bodu 10/
Predsedníčka AS informovala o stanovisku Právnej komisie AS JLF UK k výkladu
podmienok prijímaniu absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium
ošetrovateľstva. Komisia potvrdila výklad prodekana pre pedagogickú činnosť prof. MUDr.
P. Galajdu a uznesenie AS č. 26/2005 prijatého na zasadaní AS dňa 28. 11. 2005.
Záver: AS JLF UK vzal na vedomie a potvrdil stanovisko Právnej komisie AS JLF UK.
K bodu 11/
Predsedníčka AS informovala o tom, že AS UK dňa 11. 4. 2006 schválil Zásady
volieb do AS UK. Uvedený materiál prerokovala Právna komisia AS JLF UK, ktorá ho
odporučila schváliť. Nakoľko zásady volieb do AS UK nezasahujú do platného Štatútu JLF
UK, pri voľbách do AS UK sa bude JLF UK riadiť vyšším právnym dokumentom, t.j.
Štatútom UK a schválenými Zásadami volieb do AS UK.
Záver: AS JLF UK prijal k tomuto bodu uznesenie č. 26/2006.
K bodu 12/
a/ P. dekan informoval:
-

o pracovnom stretnutí s ministrom zdravotníctva SR dňa 26. 9. 2006, na ktorom boli
prerokované: špecializačné vzdelávanie na lekárskych fakultách a potreba úpravy
predpisov o špecializačnom vzdelávaní, postavenie FN a ich financovanie
v špeciálnom režime a snaha ministra podporiť financovanie klinických výučbových
báz cez MŠ SR aj naďalej;

-

o vypísaní výberového konania na miesta prednostov Ortopedicko-traumatologickej
kliniky, Rádiodiagnostickej kliniky a Ústavu klinickej biochémie JLF UK v MFN
a na miesta vedúcich Ústavu molekulovej biológie a Ústavu lekárskej biofyziky JLF
UK;

-

o aktuálnom počte zapísaných študentov študujúcich v anglickom jazyku do 1.
ročníka, ktorých je 61;

-

o pripravovanom stretnutí s ministrom školstva SR ohľadom stavby Auly JLF UK;

-

o dokončení metropolitnej akademickej siete Martinet, ktorú aj s prispením JLF UK
a UK z rozvojových projektov vybudoval SANET a ktorým JLF UK získala optické
prepojenie medzi jednotlivými pracoviskami JLF UK. P. dekan poďakoval všetkým
zainteresovaným a predovšetkým Ing. M. Bórikovi, správcovi siete SANET
v Martine, ako aj ostatným pracovníkom ÚIT, ktorí sa pričinili o realizáciu tohto
projektu.

b/ Prof. MUDr. K. Javorka, DrSc.:
-

informoval o prijatí projektu ESF „Zriadenie centra výchovy k vedeckej práci –
Inkubátor doktorandov“ a o pridelení dotácie na uvedený projekt;

-

informoval, že Vedenie JLF UK schválilo počty kvalifikovaných stážistov na
jednotlivé pracoviská JLF UK a záujemcovia sa môžu prihlasovať do konca októbra
2006;

-

oznámil, že víťazom ŠVOČ bola udelená cena Literárneho fondu SR a títo
víťazi budú reprezentovať JLF UK na Českej a slovenskej študentskej vedeckej
konferencii v Plzni;

c/ Prof. MUDr. P. Galajda, CSc.:
-

informoval o aktuálnych počtoch zapísaných študentov do 1. ročníka na jednotlivé
študijné odbory: (všeobecné lekárstvo – 141, ošetrovateľstvo denná forma – 83,
ošetrovateľstvo externá forma – 42, verejné zdravotníctvo denná forma - 18, verejné
zdravotníctvo externá forma – 24, rádiologická asistencia externá forma – 21);

-

informoval, že aktuálny počet zapísaných študentov na JLF UK v akademickom roku
2006/2007 je 1585.

d/ Doc. RNDr. S. Fraňová, PhD.:
-

informovala, že 4. 9. 2006 bol schválený dodatok k Študijnému poriadku UK, ktorý
sa týka uznávania absolvovaných predmetov, prenosu kreditov a známok u študentov
z predchádzajúceho štúdia. Tento dodatok bude zverejnený na webovej stránke UK.

e/ Ing. Ľ. Červeňová:
-

informovala o rekonštrukcii posluchárne na predklinických ústavoch na Sklabinskej
ul., malej posluchárne v prístavbe teoretických ústavov na Malej Hore 4, o výmene
okien na pracoviskách na Sklabinskej ul. a čiastočnej výmene okien a oprave strechy
na ŠD na Hviezdoslavovej ul. počas letných prázdnin;

-

informovala, že s účinnosťou od 1. 10. 2006 sa minimálna mzda zvýšila na Sk
7.600,– a hodinová mzda na Sk 43,70;

-

informovala o čiastočnom odpredaji hnuteľného majetku na Študentskom domove na
Hviezdoslavovej ul. od Žilinského samosprávneho kraja, ako aj o ďalšom návrhu na
odpredaj hnuteľného a nehnuteľného majetku po Strednej zdravotnej škole, ktorý bol
predložený Žilinskému samosprávnemu kraju;

-

požiadala prítomných, aby sa žiadanky na nákup tovarov a vykonávanie prác a
služieb v súvislosti s blížiacim sa koncom roka zasielali na realizáciu v dostatočnom
časovom predstihu na Ekonomické oddelenie, príp. na Oddelenie vnútornej
prevádzky Dekanátu JLF UK.

K bodu 13/
a/ Prof. MUDr. J. Hanáček, CSc.:
-

sa poďakoval za rekonštrukciu posluchárne na Sklabinskej ulici a požiadal
o odstránenie niektorých nedostatkov, ktoré pri rekonštrukcii vznikli (napr.
nefungujúce ozvučenie, nevyhovujúce zatemnenie). P. dekan o problémoch
prezentovaných Prof. Hanáčkom nevedel a ubezpečil ho, že dá príkaz na ich
odstránenie. Zároveň poprosil všetkých zainteresovaných, aby o všetkých
nedostatkoch súvisiacich s rekonštrukciami informovali ešte pred ich odovzdaním.

-

požiadal o vysvetlenie, ako je to s počtami prijímaných študentov do 1. ročníka,
keďže sa prijalo viac študentov do 1. ročníka, ako AS v dokumente o prijímacích
skúškach schválil. P. dekan odpovedal, že AS schvaľuje ďalšie podmienky prijatia na
štúdium študijných programov. O počte prijatých študentov rozhoduje dekan fakulty.
Počet prijatých študentov bol čiastočne prekročený, aby celkový počet študentov
neklesol oproti počtu zapísaných študentov k 31. 10. 2005. Na tento počet študentov
bola JLF UK pridelená dotácia zo štátneho rozpočtu a v prípade, že by počet
študentov bol nižší ako k 31. 10. 2005, musela by fakulta časť dotácie vrátiť.

-

v súvislosti s vypísaním výberového konania na miesta niektorých prednostov kliník
JLF UK v MFN, sa spýtal, ako je možné, že niektorým členom akademickej obce
našej fakulty bolo a je vedením Martinskej fakultnej nemocnice upreté právo
vykonávať liečebno-preventívnu činnosť. Považuje to za porušenie základných práv
lekára a člena AO. P. dekan informoval, že doteraz riaditeľ MFN mal na to právo. V
novej zmluve s MFN sa ustanovilo, že zdravotnícke zariadenie je povinné uzatvoriť
so všetkými zamestnancami JLF UK pracovnú zmluvu na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti. Zmluva s MFN je uzatvorená na dobu neurčitú, čo je určitou garanciou
pre stabilitu učiteľov JLF UK v MFN.

b/ Prof. MUDr. G. Nosáľová, DrSc.:
-

tiež poďakovala za rekonštrukciu posluchárne na Sklabinskej ul. Zároveň
informovala o potrebe rekonštrukcie priestorov na Ústave farmakológie JLF UK. P.
dekan odpovedal, že treba predložiť návrh na komplexné dobudovanie pracoviska,
ktorý bude posúdený pri ďalšom rozdeľovaní nedotačných finančných prostriedkov.
P. dekan podotkol, že prednostne budú realizované rekonštrukcie seminárnych
miestností pre študentov.

P. predsedníčka AS ukončila zasadanie a poďakovala členom AS a Vedeniu JLF UK
za konštruktívny prístup k rokovaniu.
UZNESENIA AS:
20/2006
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. l/ zákona o vysokých školách a podľa Čl. 12 ods. 3
a Čl. 16 ods. 1 pís. o/ Štatútu JLF UK schvaľuje Správu o činnosti AS JLF UK za rok 2005
a za I. polrok 2006.
21/2006
AS JLF UK v súlade s Čl. 12 ods. 9 Štatútu JLF UK schvaľuje Správu o činnosti
predsedníctva AS JLF UK za obdobie máj 2005 – september 2006.

22/2006
AS JLF UK v súlade s Čl. 14 ods. 1 Štatútu JLF UK a v súlade s Čl. 3 a Čl. 19 Zásad volieb
do AS JLF UK:
a/ vyhlasuje doplňovacie voľby do AS JLF UK:
- vo volebnej oblasti č. 6 (študenti 1. ročníka štud. odboru všeobecné lekárstvo) na
obsadenie 1 člena AS
- vo volebnej oblasti č. 9 (študenti 4. ročníka štud. odboru všeobecné lekárstvo) na
obsadenie 1 člena AS a
- vo volebnej oblasti č. 11 (študenti 6. ročníka štud. odboru všeobecné lekárstvo) na
obsadenie 1 člena AS
b/ a stanovuje:
- deň konania volieb: 6. november 2006
- miesto konania volieb: Veľký klub Študentského domova JLF UK,
- čas konania volieb: od 12,00 hod. do 17,00 hod.
23/2006
1. AS JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 2 Štatútu JLF UK vyhlasuje voľby kandidáta na funkciu
dekana JLF UK na funkčné obdobie 1. 2. 2007 – 31. 1. 2011 s nasledovným
harmonogramom:
• Navrhovanie kandidátov: do 30. 11. 2006 do 12.00 hod.
• Zverejnenie zoznamu kandidátov: 30. 11. 2006
• Predstavenie kandidátov na funkciu dekana: 1. 12. 2006 v čase od 13,00 hod. na
verejnom zasadaní AS JLF UK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK na
dekanáte.
• Voľby kandidáta na funkciu dekana JLF UK: 7. 12. 2006 od 13.00 hod. na
mimoriadnom zasadnutí AS JLF UK v zasadacej miestnosti Vedeckej rady JLF UK na
dekanáte.
2. Právo navrhovať kandidátov na funkciu dekana JLF UK majú členovia AS JLF UK a
dekan.
3. Návrh kandidáta sa predkladá na formulári schválenom AS JLF UK. Návrh musí
obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou na funkciu dekana JLF UK, inak je neplatný.
4. Zoznam kandidátov bude zverejnený na výveskách JLF UK a na webovej stránke JLF
UK.
5. Návrh kandidáta na funkciu dekana JLF UK je potrebné v uvedených termínoch doručiť
predsedovi Volebnej komisie pre voľby dekana JLF UK prostredníctvom podateľne JLF
UK na adresu sekretariátu dekana JLF UK.
6. Formulár pre navrhovanie kandidátov bude umiestnený na webovej stránke JLF UK pod
označením "Voľby dekana JLF UK“.
24/2006
AS JLF UK v súlade s Čl. 22 ods. 4 Štatútu UK navrhuje za kandidáta na funkciu rektora UK
na funkčné obdobie 1. 2. 2007 – 31. 1. 2011 prof. MUDr. Jána Danku, CSc.
25/2006
AS JLF UK v súlade s § 27 ods. 1 pís. e/ zákona o vysokých školách schvaľuje Rozdelenie
rozpisu dotácií na bežné a kapitálové výdavky na rok 2006 doplnené o objem prostriedkov za
publikačnú činnosť.

26/2006
AS JLF UK schvaľuje Zásady volieb do AS UK na podmienky JLF UK.

V Martine dňa 20. 10. 2006

Doc. MUDr. Andrea Čalkovská, PhD., mim. prof., v.r.
predsedníčka AS JLF UK

Príloha č. 1

Rozdelenie rozpisu dotácií na bežné a kapitálové výdavky na rok 2006
doplnené o objem prostriedkov za publikačnú činnosť

07711 – 0942 – VŠ vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ
Funkč. Kate
klas.
g.
0942

Podpoložka

611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat
612 – Príplatky
613 – Náhrada za pracovnú pohotovosť
614 – Odmeny
616 – Doplatok k platu
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
620 Úhrn za kategóriu 620
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

724

630 637004 - Klinické pracoviská
Celkom vysoká škola s klinickými pracoviskami

tab. č. 1

Schválená
Upravená
dotácia
dotácia
na rok 2006 na rok 2006
v tis.Sk
v tis. Sk
59,570
60,218
6,000
6,000
15
15
200
200
50
50
65,835
66,483
4,520
500
1,500
6,520
920
9,200
520
2,000
650
164
3,200
23,174

4,585
500
1,500
6,585
929
9,291
525
2,019
656
166
3,231
23,402

250
5,730
230
510
726
566
8,012

250
5,730
230
510
726
566
8,012

69,799

69,799

166,820

167,696

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

Podpoložka

611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat
612 - Príplatky
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
620 Úhrn za kategóriu 620
631001 - Cestovné náhrady - tuzemské
631002 - Cestovné náhrady - zahraničné
632003 - Poštové služby a telekomunikačné služby
633002 - Výpočtová technika
637004 – Uloženie a likvidácia odpadu
633006 - Všeobecný materiál
637006 – Oponentské posudky
635004 - Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a
zariadení
637003 - Propagácia, reklama, inzercia
637016 - Prídel do sociálneho fondu
630 Úhrn za kategóriu 630
Bežné výdavky -základný výskum spolu

tab. č. 2

Schválená
Upravená
dotácia
dotácia
na rok 2006 na rok 2006
v tis.Sk
v tis. Sk
7,162
500

7,395
500

7,662

7,895

530
30
200
760
110
1,077
60
230
80
20
360
2,697

553
30
200
783
113
1,110
62
237
82
21
371
2,779

50
50
90
30
40
188
36
535

50
50
90
30
40
221
36
535

30
36
1,085

30
36
1,118

11,444

11,792

808

896

808

896

12,252

12,688

Kapitálové výdavky
713004 - Prev.strojov.,prístr.,zariadení,techniky a
náradia
710 Úhrn za kategóriu 710
Základný výskum celkom

