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Článok 1
Všeobecná časť
Táto metodika upravuje spôsob rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2010 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 2010, ktorá bola
schválená v Kolégiu rektora UK dňa 22. marca 2010 a v Akademickom senáte UK dňa
31. marca 2010.
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,
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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“).
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 2010 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 2010 schválil Akademický senát UK
v Bratislave dotáciu v celkovom objeme 6 017 002,- € (5 960 167,- €)1, z toho dotácia na
bežné výdavky (BV) je 6 017 002,- € (5 960 167,- €) 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 ...................... 5 049 817,- € (4 926 842 ,- €), v tom:
- mzdy ............................... 2 638 154,- € (2 623 013,- € )
1

Údaj v zátvorke slúži na porovnanie s predchádzajúcim rokom.

Strana 4 z 33

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Int. dok. č.:
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 2/2010
Riadenie dokumentácie kvality

Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

- odvody z miezd ................. 928 630,- € (923 301,- €)
- tovary a služby .................. 223 220,- € (213 713,- €)
KV ..................................... 0,- € (......... 0,- €)
Štipendiá doktorandov .......................... 470 869,- € (366 810,- €)
Záloha na zabezpečenie výučby na klinických pracoviskách ....788 943,- € (800 006,- €)
Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika
BV ........................ 453 333,- € (405 646,- €)
KV .........................0,- € (0,- €)
V tom:
i) Prvok 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
............................. 453 333,- € (405 646,- €)
z toho:
- mzdy .......................... 294 373,- € (262 741,- €)
- odvody ........................ 103 619,- € (92 485,- €)
- tovary a služby .......... 55 341,- € (50 420,- €)
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 ........ 513 852,- € (627 579,- €)
i)

Prvok 077 15 01 - Sociálne štipendiá ( preddavok) - .......... 115 012,- € (231 305,- €)

ii) Prvok 077 15 02 - Motivačné štipendiá – .............................. 59 893,- € (63 950,- €)
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študentov a pastoračných centier - ....................................... 338 947,- € (332 424,- €)
2. V porovnaní s rokom 2009 nastávajú pre rok 2010 v rozpise finančných prostriedkov
z úrovne MŠ SR a UK nasledujúce úpravy:
-

v rámci výkonového delenia finančných prostriedkov vyčlenených na mzdy sa
zvyšuje podiel finančných prostriedkov delených podľa výkonu vo vede na 40 % na
úrovni MŠ SR,

-

normatívny prepočet na UK vychádza z rozpisu MŠ SR (rozpis podľa pridelenej
sumy – 51 % podľa výkonu vo vzdelávaní a 49 % podľa výkonu vo vede),

-

v rámci výkonu vo výskume sa na UK zohľadňuje hodnotenie kvality výskumnej
činnosti univerzity/fakulty Akreditačnou komisiou zavedením koeficientu výskumu
a vývoja – KVV,

-

pri prideľovaní počtu nových doktorandských miest sa zohľadňuje zapojenie
doktorandov do výskumných projektov,

-

zavádza sa koeficient začlenenia univerzity podľa výsledku komplexnej akreditácie
(pre rok 2010 je pre všetky VVŠ rovnaký),

-

premenovanie koeficientu nákladovosti (KN) na koeficient odboru (KO) .

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.
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Program/podprogram

Názov položky

Bežná dotácia

/prvok
077 11

Záloha na klinické pracoviská

788 943 €

077 15 03

TJ Slávia Medik Martin

077 15 03

ROB JLF UK Martin

077 11

Štipendiá doktorandov

077 15 03

Príspevok na stravu študentom

077 15 03

Príspevok na ŠD – mzdy, odvody, TaS

301 230 €

077 15 01

Sociálne štipendiá

115 012 €

077 15 02

Motivačné štipendiá

670 €
1 850 €
470 869 €
35 197 €

59 893 €

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 2010 sú pre
JLF UK účelovo určené:
Článok 6
Všeobecné zásady čerpania dotácie a popis záväzných ukazovateľov
1. Pri rozpise dotácie na uskutočňovanie
je použitá nasledovná vnútorná štruktúra:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

akreditovaných

študijných

programov

dotácia na mzdy a poistné,
dotácia na tovary a služby,
dotácia na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia,
dotácia na špecifiká,
dotácia na kapitálové výdavky,
dotácia na klinické pracoviská (pre lekárske fakulty).

2. Definitívnu výšku dotačných prostriedkov na rok 2010 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.
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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 2010 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 2010 na mzdy
a odvody do poistných fondov, ktorý nesmie prekročiť 80 % objemu finančných
prostriedkov poskytnutých v roku 2010 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 2010 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
2010.
Článok 7
ČLENENIE DOTÁCIE
DOTÁCIA NA MZDY A POISTNÉ
Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky
vysokých škôl
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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 (KŠIS, ÚIT, Fotolagoratórium a stredisko audiovizuálnej techniky,
Centrálny zverinec) sa predkriteriálne vyčlení časť zodpovedajúca 20 % schváleného
rozpočtu na tejto položke z dotácie na rok 2010.

3.

Suma, ktorá bola JLF UK rozpísaná na základe výkonu vo vzdelávaní z dotácie
vyčlenenej na úrovni RUK vo výške 51 % z celkového objemu dotácií určených na rozpis
podľa výkonu, sa prideľuje pracoviskám dotácia na mzdy na základe výkonu pracoviska
vo vzdelávaní podľa nasledovného postupu:

Zohľadňované kategórie:
a)
Počet odučených učiteľo-hodín/rok – pregraduál denné a externé formy
 prednášky, semináre/stáže/praktiká/praxe – koeficient 1
 VL, VLa – koeficient 1
 NŠP – koeficient 0,7
 denná forma a externá forma – nerozlišuje sa, prepočítané na týždňovú výučbu
 praxe prepočítané na týždňovú výučbu
 nezaradené prednášky UTV ani školenia PhD, pre rozpočet dotácie z MŠ nezaradené
ani BMI v Žiline (toto len pre rozdelenie mimorozpočtových prostriedkov)
b) Počet diplomantov na pracovisku
 súčet riešených aj obhájených
 počet bakalárskych prác – podľa školiteľa
 počet diplomových prác – podľa školiteľa
c)
Členstvo v štátnicových komisiách
 podľa schválených štátnicových komisií v roku 2009
 VL, VLA – 1,0 za každé členstvo
 NŠP – 0,7 za každé členstvo
d)

Počet denných doktorandov na pracovisku a absolventov
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 zaradené podľa školiteľa denných doktorandov (k 31.10.2009) a absolventov denného
a externého štúdia (1.9.2008-31.8.2009)
e)
Počet ŠVOČ prác prezentovaných na ŠVK z pracoviska
 práce prezentované na ŠVK 2009
 zaradené podľa školiteľa (1), ak školitelia z rôznych pracovísk – rozpočítané do súčtu 1
f)
Počet študentov špecializačného štúdia na pracovisku
 zaradené podľa príslušnosti školiteľa (garanta špecializačného štúdia) k 1.8.2009
Váhový index jednotlivých kategórií na celkovom hodnotení:
a. Počet odučených učiteľohodín/rok – pregraduál denné a externé formy – 0,85
b. Počet bakalárskych prác na pracovisku – 0,02
c. Počet diplomových prác na pracovisku – 0,04
d. Členstvo v štátnicových komisiách – 0,01
e. Počet doktorandov na pracovisku – 0,05
f. Počet ŠVOČ prác prezentovaných na ŠVK z pracoviska – 0,01
g. Počet študentov špecializačného štúdia na pracovisku – 0,02
4.

Suma, ktorá bola JLF UK rozpísaná na základe výkonu vo výskumnej činnosti z dotácie
vyčlenenej na úrovni RUK vo výške 49 % z celkového objemu dotácií určených na rozpis
podľa výkonu, sa prideľuje dotácia na mzdy podľa kvality výskumnej činnosti
pracoviska. Vecné odôvodnenie tohto pravidla sa opiera o skutočnosť, že výskumná
činnosť je zo zákona povinnou súčasťou práce vysokoškolských učiteľov a z hľadiska
princípu výkonového delenia sa rozpis dotácie zodpovedajúcej tejto časti práce
odvodzuje od výkonov v tejto oblasti.

Postupuje sa nasledovne:
Výkon sa určuje ako súčet nasledovných kritérií:
- podielu pracoviska na objeme finančných prostriedkov získaných pracoviskom v období
od 1. novembra 2008 do 31. októbra 2009 na výskumné granty zo zahraničia (váha
0,04),
- podielu pracoviska na objeme finančných prostriedkov získaných pracoviskom v období
od 1. novembra 2008 do 31. októbra 2009 na výskumné granty zo štátneho rozpočtu
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zdrojov (napr. zákon o stimuloch) od 1. 11. 2008 do 31. 10. 2009 (váha 0,04),
- podielu pracoviska na počte absolventov doktorandského štúdia (v dennej aj v externej
forme) v období od 1. septembra 2008 do 31. augusta 2009 (váha 0,10),
- podielu pracoviska na počte doktorandov v dennej forme štúdia k 31. októbru 2009
(váha 0,04),
- podielu pracoviska na počte publikácií zamestnancov/doktorandov pracoviska
publikovaných v období od 1. novembra 2008 do 31. októbra 2009 (podľa Smernice č.
13/2008–R zo dňa 16. októbra 2008.) v skupinách A1, A2, B a C. Hodnotenie publikácií
v rámci JLF UK je rozdielne s bodovaním publikácií na UK, a je rozpracované v prílohe
č. 2. Publikácia sa pracovisku započítava, ak aspoň jeden z jej autorov bol v čase vydania
publikácie s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas alebo študentom
v dennej forme doktorandského štúdia. Podiel pre jednotlivé pracoviská sa vypočíta ako
súčet percentuálneho podielu autorov na publikácii . Nutnou podmienkou zohľadnenia
publikácií pracovisku je zverejnenie ich zoznamu vo forme určenej ministerstvom na
internetovej stránke UK. Počet publikácií sa získava z centrálneho registra publikačnej
činnosti (CREPC) (váha 0,179).
5.

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 2010, sa rozpis mzdových prostriedkov na rok 2010
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
Dotácia na tovary a služby (TaS) sa v rámci UK rozpisuje ako dotácia pre vzdelávaciu
činnosť a dotácia na tovary a služby pre prevádzku. Na náklady na TaS na vzdelávaciu
činnosť sa rozpisovali vo výške zodpovedajúcej ¼ vyčlenených finančných prostriedkov
a na náklady na TaS na prevádzku sa rozpisovali vo výške zodpovedajúcej ¾ vyčlenených
finančných prostriedkov.

DOTÁCIA NA ŠTIPENDIÁ DOKTORANDOV V DENNEJ FORME ŠTÚDIA
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nasledovne:
1. JLF UK dostáva z RUK na rok 2010 finančné prostriedky na štipendiá doktorandov na
úrovni tarifných platov podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl,
výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov a príplatkov za
prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí podľa skutočnej potreby na
existujúcich doktorandov na miestach pridelených ministerstvom podľa stanovených
pravidiel. Zálohovo sú v rozpise dotácie pridelené dotácie podľa stavu k 31. októbru 2009.
Pre doktorandov pred vykonaním dizertačnej skúšky obdrží fakulta finančné prostriedky na
úrovni zodpovedajúceho platového stupňa 9. platovej triedy príslušnej platovej stupnice a
pre doktorandov po vykonaní dizertačnej skúšky obdrží fakulta finančné prostriedky na
úrovni zodpovedajúceho platového stupňa 10. platovej triedy. Ak počas roku 2010 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 2010 sa univerzite zníži o finančné
prostriedky, ktoré neboli v roku 2009 vyčerpané na tých doktorandov, na ktorých boli
pridelené. Úprava sa vykoná na základe prvej inventarizácie v roku 2010. Výnimku tvoria
len finančné prostriedky na štipendiá ušetrené z dôvodov, že doktorand úspešne skončil
štúdium skôr, ako je štandardná dĺžka štúdia, maximálne o tri mesiace. Z takto usporenej
sumy sa najmenej polovica použije na motivačné štipendium príslušného doktoranda, ktorý
riadne skončil štúdium pred uplynutím štandardnej dĺžky štúdia a zvyšok sa použije na
podporu doktorandského štúdia.
2. Finančné prostriedky na nových doktorandov sa prideľujú podľa kvality výskumnej
činnosti určenej kritériami uvedenými v odseku dotácie na mzdy písm. b) (výkon vo vede)
a v závislosti od počtu absolventov, ktorí získali v akademickom roku 2008/2009
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a v závislosti od počtu hodín, ktorými sú zapojení
doktorandi v dennej forme štúdia do riešenia nových projektov financovaných APVV
a vnútorných grantových schém ministerstva.
3. Podmienkou na pridelenie štipendia novému doktorandovi je začiatok jeho štúdia k 2.
septembru 2009. Na neobsadené novopridelené miesta môže verejná vysoká škola prijať
študentov následne od začiatku letného semestra.
4. Finančné prostriedky určené na štipendiá doktorandov určené podľa predchádzajúcich
odsekov sa zvýšia o 10,0 %. Prostriedky na zvýšenie sa prideľujú zálohovo na jednotlivé
štvrťroky. Prostriedky na zvýšenie je možné použiť len na existujúcich doktorandov, ktorí
boli prijatí v rámci pridelených miest ministerstvom. O nevyčerpanú časť prostriedkov na
zvýšenie štipendií doktorandom pripadajúcu na príslušný štvrťrok sa kráti objem
prostriedkov na zvýšenie v ďalšom štvrťroku.
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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 - 788 943,- € (800 006,- €) . 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.
Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika
Prvok 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj
1. 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 (na podporu výskumu a vývoja ako nevyhnutného
predpokladu vysokoškolského vzdelávania) a účelovou formou (poskytovanie
finančných prostriedkov na riešenie projektov výskumu a vývoja prostredníctvom
Agentúry na podporu výskumu a vývoja a v rámci štátnych programov výskumu
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zákona. Dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť v zmysle § 89 ods. 5
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.
2. 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 na
KEGU, sú prideľované v rámci vnútorného grantového systému ministerstva školstva
súťažným spôsobom na projekty. Tretiu časť tvorí dotácia na prevádzku a rozvoj
infraštruktúry pre výskum a vývoj.
3. Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa vychádza
z vymedzenia, na aký účel majú tieto finančné prostriedky slúžiť, ktoré je na rok 2010
formulované v popise zodpovedajúceho prvku v rámci podprogramu Vysokoškolská veda
a technika.
4. Z bežných dotácií na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa rozpis na
mzdové prostriedky zamestnancov výskumu a vývoja na pracoviská realizuje podľa
nasledovného postupu.
Výkon sa určuje ako súčet nasledovných kritérií
a) podiel pracoviska na objeme finančných prostriedkov získaných JLF UK za obdobie
od 1. novembra 2008 do 31. októbra 2009 na výskumné granty zo zahraničia (váha
0,10)
b) podiel pracoviska na objeme finančných prostriedkov získaných JLF UK za obdobie
od 1. novembra 2008 do 31. októbra 2009 na výskumné granty zo štátneho rozpočtu,
najmä VEGA, KEGA, APVV (okrem štátnych programov a LPP), z iných domácich
zdrojov súťažným spôsobom (váha 0,10),
c) podiel pracoviska na počte absolventov doktorandského štúdia (v dennej aj v externej
forme) v období od 1. septembra 2008 do 31. augusta 2009 (váha 0,20),
d) podiel pracoviska na počte doktorandov v dennej forme štúdia k 31. októbru 2009
(váha 0,10),
e) výskumná kapacita fakulty daná priemerným prepočítaným počtom vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním za obdobie od 1.
januára 2009 do 30. septembra 2009 (váha 0,10),
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zamestnancov/doktorandov fakulty publikovaných za obdobie 1. november 2008 až
31. október 2009 v skupinách A1, A2, B a C budú ohodnotené v súlade s bodovaním
uvedeným pre program 077 11 (váha 0,40),
g)

podiel fakulty na zaznamenanej umeleckej tvorbe
výkonu
vo vede aj pri určení dotácie na mzdy) (váha 0,0031),

(zohľadní sa podľa výpočtu

5. Výskumnými grantami sa rozumejú finančné prostriedky, ktoré získa pracovisko na účet
JLF UK na riešenie výskumných projektov. Spôsob získania finančných prostriedkov
musí štandardne obsahovať súťažný prvok.
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 2010 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. Vydanie výzvy sa predpokladá v priebehu
marca 2010. 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.
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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.
Prvok 077 15 01 – Sociálne štipendiá
DOTÁCIA NA SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ
Dotácie na sociálne štipendiá sú prideľované účelovo. Študent má na sociálne
štipendium právny nárok, preto sú sociálne štipendiá pokryté v plnej výške. Objem zálohovo
poskytnutých finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2010 sa odvíja
od poskytnutej dotácie na tento účel v roku 2009. Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych
štipendií sa vykonáva najmenej 2x ročne. Priznávanie sociálneho štipendia študentom
univerzity upravuje Štipendijný poriadok UK.

Prvok 077 15 02 – Motivačné štipendiá
DOTÁCIA NA MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ
Dotácie na motivačné štipendiá sú poskytované účelovo. Dotácie na motivačné štipendiá budú
univerzite poskytnuté tak, aby 10 %-ám študentov k 31. októbru 2009 v dennej forme štúdia
(okrem doktorandov), mohlo byť priznané motivačné štipendium vo výške 500 €. Na výpočet
výšky motivačných štipendií platí vzťah:
počet študentov x 0,1 x dotácia na 1 študenta.
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mimoriadne výsledky. Z tohto titulu sa z pridelenej sumy finančných prostriedkov na
motivačné štipendiá na UK – 1 018 750 ,- € vyčlenili na Rektorát UK finančné prostriekdy vo
výške 37 000,- €.
Prvok 077 15 03 – Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít
študentov a univerzitných pastoračných centier
DOTÁCIA NA STRAVOVANIE
1. Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo. Výška zálohového príspevku na jedlá
(študentom dennej formy štúdia vrátane doktorandov v dennej forme štúdia) závisí od
počtu vydaných jedál od 1. januára do 31. októbra 2009 vynásobeného príspevkom na
jedno vydané jedlo. Korekcia na skutočnú potrebu sa vykonáva najmenej 2x ročne.
2. Pre rok 2010 je stanovený príspevok na jedno jedlo vo výške 1 €. Aplikovať príspevok
možno iba v prípade, keď hodnota jedla je najmenej 1,5 €, 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 maximálne na dve
vydané jedlá denne denným študentom (vrátane doktorandov v dennej forme štúdia),
vydané v stravovacom zariadení vysokej školy, resp. 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.
Strana 17 z 33

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
Int. dok. č.:
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 2/2010
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

Riadenie dokumentácie kvality

3. Dotácia na ubytovanie sa poskytuje účelovo.
4. V rámci dotácie na prevádzku študentských domovov na rok 2010 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
2009 zvýšený o dopady valorizácie za rok 2009 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

Charakteristika

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.
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)2.
8. Ubytovanie študentov v kňazskom seminári sa považuje za ubytovanie vo vlastnom
študentskom domove.

DOTÁCIA NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY A NA KULTÚRNE AKTIVITY
2

V prípade doktorandov v dennej forme štúdia a študentov poberajúcich vládne štipendium najviac 12
mesiacov.
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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 2009.
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 11. mája 2010
a schválená na zasadnutí AS JLF UK dňa 17. mája 2010.

V Martine dňa 18. mája 2010

doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD., v.r.
dekan JLF UK
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Príloha č. 1
Rozpis dotácie na programy, kategórie, položky a podpoložky
Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie

07711

tab. č. 1

prevádzky VŠ
Funkč. Kateg
klas.
.
0942

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

Schválená
dotácia
na rok 2010
2 199 954,-

612001 – Osobné príplatky

323 000,-

612002 – Ostatné príplatky

95 000,-

614 – Odmeny

20 000,-

616 – Doplatok k platu a ďalší plat
610 Úhrn za kategóriu 610

200,2 638 154,-

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

198 702,-

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

67 000,-

625001 - Na nemocenské poistenie

37 198,-

625002 - Na starobné poistenie

371 983,-

625003 - Na úrazové poistenie

21 256,-

625004 - Na invalidné poistenie

79 711,-

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

26 570,-

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity
627

126 210,2 000,Strana 20 z 33
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620 Úhrn za kategóriu 620
631001 - Cestovné náhrady - tuzemské
632002 - Vodné, stočné
632004 – Elektrická energia
632005 – Plyn
632006 – Tepelná energia
632008 – Poštovné
633002 – Výpočtová technika

Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

928 630,–

200,3 000,25 000,7 000,72 633,1 200,10,-

633004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,

2 000,-

633006 – Všeobecný materiál

2 020,-

634001 – Palivá, mazivá, PHM
635002 – Údržba výpočtovej techniky
637005 – Špeciálne služby

7,40,800,-

637014 – Stravovanie

70 000,-

637016 - Prídel do sociálneho fondu

29 000,-

637001 – Školenia, kurzy, semináre,

200,-

637003 – Propagácia, reklama, inzercia

100,-

637012 – Poplatky, odvody

10,-

637204 – Ostatné všeobecné služby

2 000,-

637227 - Ostatné odmeny zamest. mimo prac.pomeru

5 000,-

630 Úhrn za kategóriu 630
642015 - Nemocenské dávky zamestnancov
640 Úhrn za kategóriu 640

220 220,–
1 000,–
1.000,–
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0724

07711

630 637034 – Zdravotníckym zariadeniam (klinické
pracoviská)

788 943,–

Celkom vysoká škola s klinickými pracoviskami

4 578 947,–

tab. č. 2

Doktorandi

Schválená
dotácia
na rok 2010

Funkč. Kateg Podpoložka
klas.
.

642036 - Na štipendiá

0943

640 Úhrn za kategóriu 640
Celkom doktorandi dennej formy štúdia
0771201

Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj

Funkč. Kateg
klas.
.
01404

Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

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

470 869,–
470 869,–

470 869,–
tab. č. 3
Schválená
dotácia
na rok 2010
266 373,-

612001 – Osobný príplatok

19 500,-

612002 – Ostatné príplatky

7 500,-

614 - Odmeny

1 000,-

610 Úhrn za kategóriu 610

294 373,Strana 22 z 33
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621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

26 950,-

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

2 698,-

625001 - Na nemocenské poistenie

4 151,-

625002 - Na starobné poistenie

41 507,-

625003 - Na úrazové poistenie

2 372,-

625004 - Na invalidné poistenie

8 894,-

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

2 965,-

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity
620 Úhrn za kategóriu 620

14 082,103 619,-

631001 - Cestovné náhrady - tuzemské

100,-

631002 – Cestovné náhrady – zahraničné

600,-

632004 – El. energia
632005 – Plyn
632006 – Tepelná energia

10 000,3 000,11 541,-

632008 – Poštovné

100,-

633010- Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky

100,-

633006 - Všeobecný materiál

9 600,-

635004 – Prev. strojov, prístrojov a zariadení

200,-

636005 – Nájomné za nájom

100,-

637001 – Školenia, kurzy, semináre, porady,

500,-

637016 - Prídel do sociálneho fondu

5 000,-

637014 – Stravovanie

5 000,-

637204 – Ostatné všeobecné služby

6 000,Strana 23 z 33
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637227 – Odmeny zamestnancom mimo prac. pomeru
630 Úhrn za kategóriu 630
Bežné výdavky -základný výskum spolu
Kapitálové výdavky

Sociálne štipendiá, motivačné štipendiá

Funkč. Kateg
klas.
.
0942

0771503

Podpoložka

640 642036 - Sociálne štipendiá

453 333,-

453 333,-

tab. č. 4
Schválená
dotácia na rok
2010
115 012,–
59 893,–

Úhrn za kategóriu 640

174 905,–

Športové aktivity študentov

640 642001 - Občianskemu združeniu, nadácii a
neinvestičnému fondu
Celkom TJ Slávia Medik+ ROB

0771503

55 341,-

640 642036 - Motivačné štipendiá

Funkč. Kateg Podpoložka
klas.
.
0810

3 500,-

0,-

Základný výskum celkom

0771501, 0771502

Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

Prevádzka Študentské domovy a jedálne

tab. č. 5
Schválená
dotácia
na rok 2010
2.520,–
2.520,–
tab. č. 6
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Funkč. Kateg Podpoložka
klas.
.
09605

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

Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

Schválená
dotácia
na rok 2010
107 129,-

612 – Príplatky

17 000,-

614 – Odmeny

12 100,-

610 Úhrn za kategóriu 610

136 229,-

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

11 420,-

623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní

2 300,-

625001 - Na nemocenské poistenie

1 921,-

625002 - Na starobné poistenie

19 209,-

625003 - Na úrazové poistenie

1 098,-

625004 - Na invalidné poistenie

4 116,-

625005 - Na poistenie v nezamestnanosti

1 372,-

625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity

6 517,-

620 Úhrn za kategóriu 620

47 953,-

632002 - Vodné, stočné

15 000,-

632004 – El. energia

43 857,-

632006 – Tepelná energia

53 435,-

637014 – Stravovanie

3 100,-

637016 - Prídel do sociálneho fondu

1 656,-

630 Úhrn za kategóriu 630

117 048,-
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Celkom študentský domov
0771503

Študentská jedáleň – príspevok na stravu študentov

Funkč. Kateg Podpoložka
Klas.
.
09603

630 637014 – Stravovanie
Celkom na stravu študentom

Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

301 230,tab. č. 7
Schválená
dotácia
na rok 2010
35 197, –
35 197,–
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Príloha č. 2

Definícia skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií
Pri definícii skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií sa využíva klasifikácia
publikačnej činnosti zavedená smernicou č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii
a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov vydanou Ministerstvom školstva SR dňa 31.
augusta 2005 (ďalej len „smernica“). Pre uvedené potreby sa publikácie rozčleňujú podľa ich
kategórií zavedených smernicou do skupín A, B a C. Jednotlivé publikácie v rámci skupín sú
ohodnotené v súlade s bodovaním publikácií schváleným decíznymi orgánmi na UK a na
Kolégiu rektora UK konaného dňa 14. – 16.2.2007 (uznesenie č. 16/2/2007 bod d)).
Príslušný počet bodov je uvedený pri kóde každej vykazovanej kategórie.
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
Do skupiny A1 patria nasledujúce kategórie publikácií (v zátvorke sú uvedené ich kódy podľa
smernice):
- vedecké monografie (AAA - 10, AAB - 8),
- štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie (ABA - 8, ABB - 6).
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
Do skupiny A2 patria nasledujúce kategórie publikácií:
- vysokoškolské učebnice (ACA - 10, ACB - 8),
- odborné knižné práce (BAA - 4, BAB - 2),
- učebnice pre základné a stredné školy (BCB - 6),
- skriptá a učebné texty (BCI - 7),
- prehľadové knižné práce (EAI - 6),
- umelecké monografie, preklady a autorské katalógy (CAA - 10, CAB - 8),
- odborné preklady knižných publikácií (EAJ - 4),
- redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, resp.
zborníky (FAI - 6).
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patenty a objavy
Do skupiny B patria nasledujúce kategórie publikácií:
- vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC - 18, ADD - 18),
- stručné oznámenia a abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch (AEG - 0, AEH 0),
- odborné články v karentovaných časopisoch (BDC - 3, BDD - 1),
- umelecké práce a preklady, reprodukované výtvarné diela v karentovaných časopisoch
(CDC - 9, CDD - 8),
- autorské osvedčenia, patenty a objavy (AGJ - 10).
Skupina C – Ostatné recenzované publikácie
Do skupiny C patria nasledujúce kategórie publikácií:
- kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC - 7, ABD - 5),
- kapitoly vo vysokoškolských učebniciach (ACC - 7, ACD - 5),
- vedecké práce v nekarentovaných časopisoch (ADE - 7, ADF - 5),
- vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách (AEC - 6, AED - 4),
- publikované príspevky na vedeckých konferenciách (AFA - 6, AFB - 4, AFC - 5, AFD - 3),
- abstrakty príspevkov z vedeckých konferencií (AFE - 0, AFF - 0, AFG - 0, AFH - 0),
- kapitoly v odborných knihách (BBA - 3, BBB - 2),
- kapitoly v učebniciach a učebných textoch (BCK - 6),
- heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách vydaných v domácich
a zahraničných vydavateľstvách (BDA - 4, BDB - 3),
- odborné práce v nekarentovaných časopisoch (BDE - 2, BDF - 1),
- odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (BEC - 2, BED - 1),
- abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí (BFA - 0, BFB - 0),
- legislatívne dokumenty (BGH - 8),
- umelecké práce, preklady a reprodukované výtvarné diela v nekarentovaných časopisoch
(CDE - 7, CDF - 5)
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Príloha č. 3

Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK na rok 2010
Č. r.

Skutoč. k
31.12.2009

Predpoklad na rok 2010

hlavná
činnosť

hlavná
činnosť

podnik.
činnosť

spolu

Výnosy
1

Výnosy z dotácií zo štátneho rozpočtu [SUM(R2:R11)]

7 200 251

7 068 002

0

7 068 002

2

- výnosy z dotácie na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov

5 483 316

5 224 722

0

5 224 722

3

- výnosy z dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú
činnosť - program 077

572 522

453 333

0

453 333

4

- výnosy z dotácie na rozvoj vysokej školy

166

0

0

0

5

- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť
ubytovanie a stravovanie

335 113

336 427

0

336 427

6

- výnosy z dotácie na sociálnu podporu študentov - časť
športová a kultúrna činnosť

2 310

2 520

0

2 520

7

- výnosy z dotácie na riešenie výskumných projektov v
rámci APVV a štátnych programov

46 870

205 000

0

205 000

8

- výnosy z dotácií z Európskeho sociálneho fondu a z
prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu z
kapitoly ministerstva školstva

0

0

9

- výnosy z časti kapitálovej dotácie na kompenzáciu
odpisov z nej obstaraného majetku (účet 691, kód EK 002)

0

75 000

0

0

10 - výnosy z dotácie poskytnutej v minulom období zo
štátneho rozpočtu na pokračujúce úlohy

0

83 523

75 000

0

11 - iné výnosy zo štátneho rozpočtu

676 431

771 000

0

771 000

12 Výnosy zo školného [R13+R14]

2 234 395

2 330 000

0

2 330 000

34 277

30 000

0

30 000

13 - za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia (§ 92 ods. 4
zákona) (účet 649, kód EK 001)
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14 - od cudzincov (§ 92 ods. 6 zákona) (účet 649, kód EK
002)

2 200 118

2 300 000

0

2 300 000

106 432

98 200

0

98 200

16 - za prijímacie konanie (§ 92 ods. 7 zákona) (účet 649, kód
EK 003)

73 171

71 000

0

71 000

17 - za rigorózne konanie (§ 92 ods. 8 zákona) (účet 649, kód
EK 004)

24 876

20 000

0

20 000

18 - za vydanie diplomu za rigorózne konanie (§ 92 ods. 9
zákona) (účet 649, kód EK 005)

0

0

0

0

19 - za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií (§ 92 ods. 10
zákona) (účet 649, kód EK 006)

8 385

7 200

0

7 200

20 Výnosy z ďalšieho vzdelávania (účet 649, kód EK 007)

17 009

16 500

0

16 500

21 Výnosy z majetku verejnej vysokej školy
[SUM(R22:R26)]

18 864

4 400

14 200

18 600

1 347

1 300

0

1 300

650

600

0

600

0

0

0

0

16 867

2 500

14 200

16 700

26 - zmena stavu zásob výrobkov (účet 613)

0

0

0

0

27 Výnosy z duševného vlastníctva (účet 649, kód EK 011)

0

0

0

0

28 Výnosy z vlastných finančných fondov (účet 649, kód
EK 014) [SUM(R29:R32)]

0

0

0

0

29 - výnosy z rezervného fondu

0

0

0

0

30 - výnosy zo štipendijného fondu na štipendiá z vlastných
zdrojov

0

0

0

0

31 - výnosy z fondu na podporu štúdia študentov so
zdravotným postihnutím

0

0

0

0

32 - výnosy z ostatných fondov verejnej vysokej školy

0

0

0

0

33 Výnosy z dotácií z rozpočtov obcí a z rozpočtov vyšších
územných celkov

0

0

0

0

867 610

670 000

200 000

870 000

15 Výnosy z poplatkov spojených so štúdiom
[SUM(R16:R19)]

22 - úroky (účet 644)
23 - tržby z predaja dlhodobého NM a HM (účet 651)
24 - tržby za vlastné výrobky (účet 601)
25 - výnosy z prenájmu majetku (účet 658)

34 Iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy
[SUM(R35:R39)]
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35 - výnosy z ubytovania študentov (účet 602, kód EK 001)

477 054

380 000

100 000

480 000

36 - výnosy zo stravovania študentov ( účet 601, 602)

257 757

170 000

90 000

260 000

37 - výnosy z dotácie na riešenie projektov zo zahraničia (
účet 649)

0

0

0

0

38 - výnosy z dotácie poskytnutej v minulom období zo
zahraničia na pokračujúce úlohy

0

0

0

0

132 799

120 000

10 000

130 000

10 444 561

10 187 102

214 200

10 401 302

50 Osobné náklady (účtovná skupina 52)
[R51+R54+R55+R56+R59]

5 610 490

5 563 000

45 000

5 608 000

51 Mzdové náklady (účet 521) [SUM(R52:R53)]

4 100 330

4 067 000

35 000

4 102 000

4 043 814

4 012 000

34 000

4 046 000

56 516

55 000

1 000

56 000

1 349 560

1 337 000

10 000

1 347 000

55 Ostatné sociálne poistenia (účet 525)

7 026

7 000

0

7 000

56 Zákonné sociálne náklady (účet 527)

153 574

152 000

0

152 000

42 907

42 000

700

42 700

101 231

102 000

0

102 000

0

0

0

0

60 Štipendiá doktorandov (účet 549, kód EK 001)

471 336

471 000

0

471 000

61 Spotreba materiálu (účet 501)

910 254

810 000

85 000

895 000

31 987

30 000

500

30 500

325 974

315 000

0

315 000

493 799

474 602

34 050

508 652

39 - ostatné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy(
účet 604, 613)
40 Výnosy spolu
[R1+R12+R15+R20+R21+R27+R28+R33+R34]
Náklady

52

- MZDY (účet 521, kód EK 001až 008, 012)

53

- OON (účet 521, kód EK 009 až 011)

54 Zákonné sociálne poistenie (účet 524)

z toho:
57

- tvorba sociálneho fondu (účet 527, kód EK 001)

58

- príspevok zamestnancom na stravovanie (účet 527, kód
EK 002)

59 Ostatné sociálne náklady (účet 528)

z toho:
62 - knihy, časopisy a noviny (účet 501, kód EK 001)
63 - chemikálie a ostatný materiál pre zabezpečenie
experimentálnej výučby (účet 501, kód EK 002)
p

Spotreba energie (účet 502) [SUM(R65:R70)]
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65 - elektrická energia (účet 502, kód EK 001)

152 801

147 602

10 000

157 602

66 - tepelná energia (účet 502, kód EK 002)

253 658

245 000

11 000

256 000

67 - vodné a stočné (účet 502, kód EK 003)

73 662

70 000

13 000

83 000

68 - plyn (účet 502, kód EK 004)

10 814

9 500

50

9 550

2 864

2 500

0

2 500

0

0

0

0

324 110

290 000

25 000

315 000

69 - palivá (účet 502, kód EK 005)
70 - ostatné energie (účet 502, kód EK 099)
71 Opravy a udržiavanie (účet 511)
z toho:

0

0

72 - opravy a udržiavanie stavieb (účet 511, kód EK 001)

235 582

225 000

20 000

245 000

73 Cestovné (účet 512) [R74+R75]

103 009

97 000

500

97 500

74 - domáce cestovné (účet 512, kód EK 001)

24 507

22 000

500

22 500

75 - zahraničné cestovné (účet 512, kód EK 002)

78 502

75 000

0

75 000

76 Ostatné služby (účet 518) [SUM(R77:R83)]

964 097

934 500

13 700

948 200

50 087

45 000

3 000

48 000

78 - ďalšie vzdelávanie zamestnancov (účet 518, kód EK005)

5 232

5 000

0

5 000

79 - telefón, fax, počítačové siete a prenosy údajov, poštovné
(účet 518, kód EK 006, 007, 008)

32 810

30 000

1 200

31 200

80 - odvoz odpadu (účet 518, kód EK 009)

15 262

14 500

0

14 500

81 - revízie zariadení (účet 518, kód EK 010)

4 214

4 000

0

4 000

82 - drobný nehmotný majetok (účet 518, kód EK 014)

6 311

6 000

0

6 000

850 181

830 000

9 500

839 500

1 560 085

1 547 000

0

1 547 000

83 523

82 000

0

82 000

123 705

120 000

0

120 000

1 352 857

1 345 000

0

1 345 000

10 437 180

10 187 102

203 250

10 390 352

77 - prenájom priestorov a zariadení (účet 518, kód EK 001,
002, 003)

83 - ostatné prevádzkové náklady (účet 518, kód EK 004, 011
až 013, 015 až 026, 099)
84 Odpisy (účtovná skupina 55) [SUM(R85:R87)]
85

- odpisy DN a HM nadobudnuté z kapitálových dotácií zo
ŠR (účet 551, kód EK 001)

86

- odpisy ostatného DN a HM (účet 551, kód EK 002)

87

- ostatné náklady z účtovej skupiny 55 (účty 552 až 557 a
559, účty 504, 513, 532, 538, 545, 549)

88 Náklady spolu
[R50+R60+R61+R64+R71+R73+R76+R84]
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0
89 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti pred
zdanením [R40-R88]
90 Daň *)
91 Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti po zdanení
[R89-R90]

7 381

0

10 950

10 950

0

0

0

0

7 381

0

10 950

10 950
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