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Článok 1
Všeobecná časť
Táto metodika upravuje spôsob rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2014 na
programy a podprogramy v rámci Jesseniovej LF UK (ďalej aj „JLF UK“) 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 aj „zákon“) a spôsob rozpisu
kategórie „610 – mzdy“ na pracoviská a súčasti JLF UK.
Článok 2
Východiská
1. Základný rámec pre tvorbu tejto metodiky vychádza z Metodiky delenia štátnej dotácie na
fakulty a ostatné súčasti UK v Bratislave pre rok 2014, ktorá bola schválená
v Akademickom senáte UK dňa 14. mája 2014.
2. Východiská pre delenie dotácie štátneho rozpočtu na pracoviská JLF UK sú vo finančnom
vyjadrení dané rozpisom dotácie zo štátneho rozpočtu pre fakultu na rok 2014, ako boli
tieto pridelené z UK v Bratislave a tiež ustanoveniami Dotačnej zmluvy medzi UK
a MŠVVaŠ SR (ďalej aj „Zmluva“). Z uvedeného vyplýva, že JLF UK pri rozpise
prostriedkov štátnej dotácie akceptuje, v jej zmysle a v primeranej miere uplatňuje
metodiku UK v Bratislave na delenie prostriedkov štátnej dotácie na pracoviská JLF UK
na rok 2014.
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:
- 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 na rok 2014 a podmienky ich použitia
1. Celý rozpočet kapitoly MŠVVaŠ SR je aj v roku 2014 zostavovaný vo forme programov
so stanovenými zámermi a cieľmi. Zámery a vybrané ciele programov sú podľa § 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“) záväznými
ukazovateľmi štátneho rozpočtu.
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2. V porovnaní s rokom 2013 nastávajú pre rok 2014 v rozpise finančných prostriedkov
z úrovne MŠVVaŠ SR nasledujúce úpravy:
a) v súvislosti so zavedením školného v externej forme sa upravujú hodnoty koeficientov
pre prepočítaný počet študentov v externej forme štúdia, keďže v súčasnosti už väčšina
študentov v externej forme štúdia uhrádza školné, a nie je tak zohľadňovaná v rozpise dotácie,
- uvádza sa nulová hodnota,
b) mení sa spôsob výpočtu KAP, zohľadňuje sa stav k 31.12.2012 a KAP sa vypočítava
osobitne pre jednotlivé podskupiny študijných odborov,
c) ruší sa garantované minimum v rámci dotácie na mzdy a poistné,
d) podpora laboratórnych praxí v prírodovedných a informatických odboroch sa upravuje na
podporu vybraných študijných odborov, s tým súvisí zohľadnenie novších počtov študentov;
zohľadňujú sa aj študenti učiteľstva vybraných predmetov,
e) v rámci finančných prostriedkov rozpisovaných podľa akademickej mobility študentov
sa zohľadňuje ECTS alebo DS label - rozhodujúci je stav na konci roka 2013,
f) v rámci dotácie na špecifiká sa zohľadňuje počet zaznamenaných špecifických potrieb
študentov v centrálnom registri študentov,
g) v rámci študijného odboru logopédia sa zavádza refundácia nákladov
prípravu študentov vo forme spoluúčasti financovania fakultou

na praktickú

h) v rámci dotácie na špecifiká sa vytvára rezerva na podporu účasti študentov na
medzinárodných súťažiach súvisiacich s predmetom ich štúdia,
i) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa osobitne zohľadňujú
finančné prostriedky získané z výskumnej činnosti v rámci podnikateľskej činnosti vysokej
škole, tým dochádza aj k zmene pomerov
medzi jednotlivými zohľadňovanými
ukazovateľmi;
j) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa znižuje váha skupiny
A1 v prospech skupiny B s cieľom znížiť rozdiel v jednotkovej dotácii pripadajúcej na
publikačné výstupy v týchto kategóriách;
k) ruší sa zvyšovanie dotácie na doktorandov na v minulosti účelovo prideľovaných miestach
o neúčelovú zložku; tým, že doktorandi po dizertačnej skúške sú zohľadňovaní v osobitnom
kritériu a títo doktorandi by už štandardne mali byť po tejto skúške;
l) motivačné štipendium sa nekalkuluje na študentov v externej forme štúdia, znižuje sa
paušálna suma na motivačné štipendium a zavádza sa motivačné štipendium pre študentov
vo vybraných študijných odboroch;
m) v jednotlivých dotáciách sa osobitne (nevýkonovo) vyčleňujú finančné prostriedky na
valorizáciu platov vyplývajúcej z kolektívneho vyjednávania, a to zvýšenie tarifných platov
všetkých zamestnancov o 16 € mesačne a zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov navyše
o ďalšie 3% pôvodných tarifných platov.
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3. 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.
4. Všetci zodpovední vedúci pracovísk, účelových a informačných zariadení sú povinní pri
čerpaní finančných prostriedkov:
- dodržiavať záväzné ukazovatele dotácie, vyčerpať dotáciu na daný program, podprogram
a prvok,
- prípadné nedočerpanie výdavkov v roku 2014 musí byť zdôvodnené a viazané na
nesplnenie úlohy, prípadne cieľa,
- zostatok poskytnutých dotácií nevyčerpaný ku koncu kalendárneho roka použiť
v nasledujúcom kalendárnom roku len v súlade so zákonom a Zmluvou (do 31. marca
nasledujúceho kalendárneho roka),
- používať posktytnuté dotácie účelne a hospodárne,
- pri dodávkach tovarov, prác a služieb postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní.
5. JLF UK a všetky jej súčasti sú povinné používať finančné prostriedky účelne, účinne,
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 2014 schválil Akademický senát UK
v Bratislave dotáciu v celkovom objeme 7 051 353,- € (6 499 239,- € )1, z toho dotácia na
bežné výdavky (BV) je 7 051 353,- € (6 499 239,- € ) 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:
1.1.

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

Bežné výdavky – 4 043 870,- € (3 701 472,- €) , v tom:
mzdy .............................................. 2 033 952,- € (1 812 380,- €)
odvody ............................................

715 951,- €

(637 958,- €)

tovary a služby ................................

347 911,- €

(316 502,- €)

klinické pracoviská .........................

946 056,- €

(934 632,- €)

Kapitálové výdavky - 0,- € (0,- €)
1.2.

Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika

Bežné výdavky – 2 377 766,- € (2 138 060,- €), v tom:
1

Údaj v zátvorke slúži na porovnanie s predchádzajúcim rokom.
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i) Prvok 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj – 2 377
766,- € (2 138 060,- €), z toho:
- mzdy ................................. 1 390 423,- € (1 172 795,- €)
- odvody .............................
- tovary a služby .................
- štipendiá doktorandov .....

489 429,- €

(412 824,- €)

50 001,- €

(50 001,- €)

447 913,- € (502 440,- €), z toho:

 účelové štipendiá: 398 443,- € (446 244,- €)
 neúčelové štipendiá: 49 470,- €

(56 196,- €)

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.
Kapitálové výdakvy - 0,- € (0,- €)
1.3.

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

1.4.

Podprogram 077 15 - Sociálna podpora študentov – 629 717,- € (659 707,- €)

i) Prvok 077 15 01 - Sociálne štipendiá 202 667,- € (243 139,- €)
ii) Prvok 077 15 02 - Motivačné štipendiá - 44 419,- € (65 701,- €)
iii) Prvok 077 15 03 - Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít
študentov a pastoračných centier – 382 631,- € (350 867,- €)
2. 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.
3. Podrobný rozpis dotácie podľa jednotlivých programov, podprogramov na kategórie
je uvedený v prílohe č. 1.
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Článok 5
Účelové prostriedky
Prostriedky štátnej dotácie, ktoré sú poskytnuté na vopred určený účel, musia byť
vynaložené výlučne na tento účel v súlade s uzatvorenou Zmluvou. Pre rok 2014 sú pre JLF
UK účelovo určené:
Názov položky

Bežná dotácia
v EUR
946 056,-

Program/podprogram
/prvok
077 11

Záloha na klinické pracoviská

077 12 01

Štipendiá doktorandov – účelová časť

077 15 03

Príspevok na stravu študentom

077 15 03

Príspevok na ŠD – mzdy, odvody, TaS

323 627,-

077 15 01

Sociálne štipendiá

202 667,-

077 15 02
077 15 03

Motivačné štipendiá
ROB JLF UK Martine

077 15 03

TJ Slávia Medik

398 443,47 111,-

44 419,
10 980,983,-

Článok 6
Všeobecné zásady poskytovania dotácie a popis záväzných ukazovateľov
1. Pri rozpise dotácie je použitá nasledovná vnútorná štruktúra:
a)
b)
c)
d)
e)

dotácia na mzdy a poistné,
dotácia na tovary a služby,
dotácia na špecifiká,
dotácia na kapitálové výdavky,
dotácia na klinické pracoviská.

2. Definitívnu výšku dotačných prostriedkov JLF UK na rok 2014 prideľuje UK na základe
schválených ukazovateľov a po podpise Zmluvy v pravidelných mesačných splátkach
v súlade so Zákonom o štátnej pokladnici v platnom znení bezhotovostne a na osobitný
bankový účet.
3. Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je prideľovaná
vo forme bežného 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.
4. Na účely valorizácie platov vyplývajúcej z kolektívneho vyjednávania na rok 2014, je
v rozpise rozpočtu dotácií zohľadnená suma určená na zvýšenie tarifných platov všetkých
zamestnancov o 16,- eur mesačne a na zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov navyše
o ďalšie 3% pôvodných tarifných platov (napr. formou zvýšenia osobných príplatkov).
Rozpis pridelenej sumy vychádza zo stavu zamestnancov k 30. Júnu 2013
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a z očakávaného čerpania mzdových prostriedkov na tarifné platy vysokoškolských
učiteľov za rok 2013 určeného podľa skutočného čerpania k 30. 6. 2013. V prípade, že
fakulta nedodrží nárast priemerných platov v roku 2014, bude jej v roku 2015 znížený
objem dotácie o rozdiel medzi požadovaným a skutočne dosiahnutým priemerným platom
vynásobeným priemerným evidenčným prepočítaným počtom zamestnancov k 31.12.2014
a prepočítaný na 12 mesiacov vrátane odvodov. Po odpočítaní vplyvov valorizácie v roku
2014 sa fakultám finančné prostriedky na mzdy a poistné do fondov rozpísali v závislosti
od výkonu - podielu podľa počtu študentov a absolventov a podielu na vedeckej
a umeleckej činnosti.
5. Záväzné ukazovatele týkajúce sa finančných prostriedkov poskytnutých UK v Bratislave
v rámci dotácií sú nasledovné:
a/ celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2014 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 2014 na mzdy
a odvody do poistných fondov, ktorý nesmie prekročiť 80 % objemu finančných
prostriedkov poskytnutých v roku 2014 verejnej vysokej škole na bežné výdavky,
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 2014 v rámci programu 077 na
podprogramy 077 13, 077 15 a na jednotlivé projekty v rámci prvkov 077 12 02
(VEGA) a 077 12 05 (KEGA),
e/ objemy ostatných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých v roku
2014.
Článok 7
ROZPIS DOTÁCIE
A) PODPROGRAM 077 11 POSKYTOVANIE VYSOKOŠKOLSKÉHO
VZDELÁVANIA A ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY VYSOKÝCH ŠKÔL
MZDY A POISTNÉ
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.
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2.

Výkon JLF UK na určenie dotácie na mzdy a poistné pozostáva z 15% podielu
pracoviska na publikačnej činnosti a z 85% podielu na pedagogickom výkone.

3.

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 2014.

4.

Suma, ktorá bola JLF UK rozpísaná na základe výkonu vo vzdelávaní z dotácie
vyčlenenej na úrovni UK sa prideľuje pracoviskám dotácia na mzdy na základe výkonu
pracoviska vo vzdelávaní (85%) podľa nasledovného postupu:

5.

Počet študento-hodín/rok – pregraduál denné a externé formy

prednášky, semináre/stáže/praktiká/praxe VL, VLa, ZL

prednášky, semináre/stáže/praktiká/praxe PA

prednášky, semináre/stáže/praktiká/praxe OŠ, VZ
Takto vypočítaný výkon pracoviska sa určuje ako súčin počtu študento-hodín,
koeficientu odboru (KO) a koeficientu kvalifikačnej štruktúry pracoviska (KKŠ).

6.

Podiel pracoviska na publikačnej činnosti (15%) na účely rozpisu dotácií sa určuje ako
podiel pracoviska na počte publikácií zamestnancov/doktorandov pracoviska
publikovaných v rokoch 2011 a 2012 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. 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 alebo ide o publikáciu s kódom AFA
a dvomi, ak tretím znakom kódu kategorizácie publikačnej činnosti je D alebo ide
o publikáciu s kódom AFB. Váha kapitol vo vedeckých monografiách (kódy ABC, ABD)
sa násobí 1/5. Počet publikácií sa 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 na
rok 2014, sa rozpis mzdových prostriedkov na rok 2014 upraví na túto hodnotu, t.j.
garantuje sa 100 % potreby. Rozdiel súčtu plusových hodnôt pracovísk, ktoré dosiahli
nárast oproti garantovanému minimu a objemu použitému na zvýšenie rozpočtu
pracovísk, pre ktoré bol vypočítaný objem mzdových prostriedkov nižší ako potreba, sa
rozdelí medzi pracoviská, ktoré dosiahli nárast oproti garantovanému minimu, a to
úmerne tomuto nárastu, maximálne však do výšky 110%.
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Výška dotácie na poistné je určená ako 35,2 % dotácie na mzdy.
TOVARY A SLUŽBY

1.

Pri určovaní dotácie na tovary a služby (TaS) sa podľa metodiky MŠVVaŠ SR
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). Objem finančných prostriedkov
rozpísaných na dotáciu na tovary a služby na vzdelávaciu činnosť je tretina z objemu
finančných prostriedkov rozpísaných na dotáciu na tovary a služby na prevádzku.

3.

Výsledná výška dotácie pre JLF UK na rok 2014 predstavuje čiastku 347 911,- EUR (316
502,- EUR). Táto sa rozdeľuje len na položky:
632002 - Vodné, stočné
632004 – Elektrická energia
632005 – Plyn
632006 – Tepelná energia
637014 – Stravovanie
637016 - Prídel do sociálneho fondu
637027 - Odmeny zamest. mimopracovného pomeru
Náklady na jednotlivé druhy energií sa budú hradiť centrálne z dotačných a nedotačných
zdrojov fakulty, v analytickej evidencii budú evidované na jednotlivých pracoviskách,
pričom rozdelenie výdavkov sa vykoná podľa výmery plochy pracovísk.
ZABEZPEČENIE PRAKTICKEJ VÝUČBY NA KLINICKÝCH
PRACOVISKÁCH

V rámci podprogramu 077 je rozpis prostriedkov na Prvok 077 11 – Zabezpečenie
praktickej výučby študentov v lekárskych a zdravotníckych študijných odboroch na klinických
pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a na súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách iných inštitúcií - 946 056,- € (934 632,- € ). Táto čiastka bude
JLF UK pridelená podľa počtu študentov, ktorí absolvujú predpísanú praktickú výučbu,
rozsahu výučby a ekonomickej náročnosti praktickej výučby.
V prípade výdavkov na zabezpečenie praktickej výučby
Pre jednotlivé študijné programy sa použijú nasledovné koeficienty:




Všeobecné lekárstvo
Zubné lekárstvo
Ošetrovateľstvo

1,00
3,00
0,75
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0,50
0,75
1,00

JLF UK poskytuje tieto finančné prostriedky, alebo ich časť, zdravotníckemu zariadeniu
alebo pracovisku iných organizácií (vrátane súdno-lekárskych a patologicko-anatomických
pracovísk), podľa uzatvorenej zmluvy. Príspevok podlieha zúčtovaniu za každý semester
akademického roka.
B) PODPROGRAM 077 12 - VYSOKOŠKOLSKÁ VEDA A TECHNIKA
PRVOK 077 12 01 - PREVÁDZKA A ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE VÝSKUM
A VÝVOJ
1.

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.

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 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.

2

Ide o študijné odbory : verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve,
rádiológická asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť, dentálne hygiena, zubná technika, zdravotnícky
záchranár, pediatria, neurológia, dermatovenerológia, oftalmológia, onkológia, otorinolaryngológia, anestológia
a resiscitácia, patologická anatómia a súdne lekárstvo , ortopédia, urológia, klinická farmakológia, normálna
a patologická fyziológia, vnútorné choroby, chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, anatómia, histológia
a embryológia, klinická biochémia.
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MZDY A POISTNÉ
1.

Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa použije
výkon vo výskume odvodený od nasledujúcich výkonových parametrov:
a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti podľa akreditácie so zohľadnením
priemernej výskumnej kapacity za roky 2011 a 2012 (váha 0,2642),
b) podiel pracoviska na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2011
a 2012 na výskumné granty zo zahraničia (váha 0,031),
c) podiel pracoviska na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2011 a
2012 na výskumné granty zo štátneho rozpočtu – bežné transfery, (váha 0,3589),
d) podiel pracoviska na priemernom počte doktorandov v dennej forme doktorandského
štúdia po dizertačnej skúške v kalendárnom roku 2012 (váha 0,1505),
e) podiel pracoviska na publikačnej činnosti (váha 0,1954).

2.

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 C2 podľa prílohy
č. 2 sú v pomere 1:3:1, publikácie v skupine A2 a C1sa nezohľadňujú.

3.

Výskumnými grantmi sa rozumejú finančné prostriedky, ktoré získa pracovisko
prostredníctvom účtu JLF UK na riešenie výskumných projektov. Spôsob získania
finančných prostriedkov musí štandardne obsahovať súťažný prvok.

4.

Po rozpísaní finančných prostriedkov na mzdy podľa predchádzajúcich odsekov pre
pracoviská, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových prostriedkov nižší ako potreba na
rok 2014, sa rozpis mzdových prostriedkov na rok 2014 upraví na túto hodnotu, t.j.
garantuje sa 100 % potreby. Rozdiel súčtu plusových hodnôt pracovísk, ktoré dosiahli
nárast oproti garantovanému minimu a objemu použitému na zvýšenie rozpočtu
pracovísk, pre ktoré bol vypočítaný objem mzdových prostriedkov nižší ako potreba, sa
rozdelí medzi pracoviská, ktoré dosiahli nárast oproti garantovanému minimu, a to
úmerne tomuto nárastu, maximálne však do výšky 110%.

ŠTIPENDIÁ DOKTORANDOV V DENNEJ FORME ŠTÚDIA
1.

V rámci dotácie na štipendiá doktorandov boli fakulte 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 odhadovanej potreby na
existujúcich doktorandov na miestach pridelených ministerstvom pred rokom 2012.
Účelovo sa na existujúcich doktorandov pred dizertačnou skúškou na miestach
pridelených ministerstvom na jednotlivé mesiace poskytnú finančné prostriedky na
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úrovni prvého stupňa 9. platovej triedy príslušnej platovej stupnice a na doktorandov
po vykonaní dizertačnej skúšky na úrovni prvého stupňa 10. platovej triedy. Ak počas
roku 2014 vykoná doktorand úspešne dizertačnú skúšku, dostane univerzita dodatočné
finančné prostriedky na pokrytie nárokového zvýšenia jeho štipendia o jednu platovú
triedu. Dotácia na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia na rok 2014 sa
univerzite zníži o finančné prostriedky, ktoré neboli v roku 2013 vyčerpané na tých
doktorandov, na ktorých boli pridelené (podľa stavu v CRŠ).
2.

Rovnako ako v roku 2013, ani v roku 2014 sa už neprideľujú účelovo určené
finančné prostriedky na doktorandské štipendiá doktorandov prijatých v roku 2014.

3.

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.

4.

Počet nových doktorandov financovaných z neúčelových prostriedkov pridelených
z MŠVVaŠ SR v podprograme 0771201 je pre rok 2014 stanovený na 275. Na tento
účel možno použiť prostriedky neúčelovej dotácie na štipendiá doktorandov, ako aj iné
prostriedky dotácie na tento podprogram. Na nových doktorandov fakulta nesmie
použiť prostriedky účelovej dotácie na štipendiá doktorandov pridelené z úrovne
MŠVVaŠ SR. V návrhu metodiky rozpisu dotácií ani v tabuľkovej časti návrhu
rozpočtu sa fakultám nenavrhujú dotácie na štipendiá nových doktorandov samostatne,
ale prostriedky na ne sú zahrnuté v dotácii na vedu a výskum.

5.

Fakulty sú oprávnené vytvárať nové miesta doktorandov aj prostredníctvom vlastných
zdrojov. Takto vytvorené miesta sa fakultám započítajú v nasledujúcom období
v zmysle príslušnej časti metodiky MŠVVaŠ SR (doktorandi po dizertačnej skúške
a pod.).
C) 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 2014 rozpočtované v rámci podprogramu
Rozvoj vysokého školstva.

3. JLF UK a pracoviská sa môžu uchádzať o dotácie na rozvoj prostredníctvom rozvojových
projektov, ktoré podajú prostredníctvom univerzity na MŠVVaŠ SR. Podrobnosti k
podávaniu projektov, vrátane termínu na ich podávanie, vydá MŠVVaŠ 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
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celoslovenskou pôsobnosťou, ktorých sa MŠVVaŠ SR priamo zúčastní, alebo bude
aktívne participovať pri ich zabezpečovaní a realizácii v pravidelnom kontakte s
vysokými školami. 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.
D) 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.
D.1. PRVOK 077 15 01 – 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 2014
závisí od poskytnutej dotácie na tento účel v roku 2013. Korekcia na skutočnú potrebu
sociálnych štipendií sa vykonáva najmenej 2x ročne. Celková výška prostriedkov na sociálne
štipendiá predstavuje 202 667,- EUR.
D.2 PRVOK 077 15 02 – 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 2012 (okrem
doktorandov), mohlo byť priznané motivačné štipendium vo výške 350 eur. Na výpočet
výšky dotácie na motivačné štipendiá platí vzťah:
počet študentov v danej forme x 0,1 x dotácia na 1 študenta v danej forme.
JLF UK v Martine bola pridelená celková výška finančných prostriedkov na motivačné
štipendiá v objeme 44 419,- eur; t.j. priemerná výška motivačného štipendia cca 300,- eur.
JLF UK vyplatí motivačné štipendiá v dvoch termínoch, a to v máji 2014 a v decembri 2014.
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D.3. PRVOK 077 15 03 – PODPORA STRAVOVANIA, UBYTOVANIA,
ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNYCH AKTIVÍT ŠTUDENTOV A UNIVERZITNÝCH
PASTORAČNÝCH CENTIER
PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE
1.
Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo. Výška zálohového príspevku na jedlá
(študentom dennej formy štúdia vrátane doktorandov) závisí od počtu vydaných jedál od 1.
januára do 15. novembra 2013. Korekcia na skutočnú potrebu sa vykonáva najmenej 2x
ročne.
2.
Príspevok na stravovanie sa od 1. januára 2014 určuje vo výške 1,0 €. Vzhľadom k
tomu, že v roku 2013 nedošlo k navýšeniu rozpočtových zdrojov pre vysoké školy, ktoré by
bolo možné alokovať na príspevok na stravovanie a ubytovanie, výšku príspevku od 1. 9.
2013 určí ministerstvo podľa počtu vydaných jedál k 31. 5. 2014 a podľa disponibilných
zdrojov. Výšku nového príspevku oznámi ministerstvo školám do 30. 6. 2014.
3.

Príspevok na stravovanie možno aplikovať 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).
Fakulty/súčasti sú povinné systém poskytovania jedál študentom viesť tak, aby bol
transparentný a kontrolovateľný, aby umožňoval preukazné zúčtovanie príspevku.
Príspevok sa poskytuje formou preddavku maximálne na dve jedlá v jeden deň
vydané denným študentom v stravovacom zariadení vysokej školy, respektíve v
zmluvnom zariadení. Za stravovacie zariadenie na tieto účely sa nepokladá bufet alebo
obdobné zariadenie, nie je teda možné uplatniť príspevok pri nákupe potravín
systémom ako sa využívajú gastrolístky.
PRÍSPEVOK NA UBYTOVANIE

1. Príspevok na ubytovanie sa poskytuje:
i) študentským domovom univerzity;
ii) fakultám a súčastiam, ktoré majú uzatvorené zmluvy na ubytovanie študentov s
inými ubytovacími zariadeniami.
2. Príspevok na ubytovanie pozostáva z dvoch častí, a to:
i) z príspevku na prevádzku študentských domovov;
ii) z príspevku na ubytovaného študenta.
3. Príspevok na ubytovanie sa poskytuje účelovo.
4. V rámci príspevku na prevádzku študentských domovov na rok 2014 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
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2013 a z 50 % odvodeného od počtu lôžok obsadených študentami vrátane doktorandov
v dennej forme štúdia (k 31.10.2012).
5. Fakulta, ktorá vlastní 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 eur 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

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

Koeficient ku

6. Dotácia na ubytovaného študenta sa poskytuje študentskému domovu resp. fakulte, ktorá
vlastní študentský domov vo výške 7 € na ubytovaného študenta a mesiac počas jeho
ubytovania (najviac 10 mesiacov)3.

DOTÁCIA NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY A NA KULTÚRNE AKTIVITY
1. Dotácia na športové aktivity a činnosť vysokoškolských telovýchovných jednôt a
vysokoškolských športových klubov podľa Kritérií na prerozdelenie príspevku
ministerstva vysokoškolským telovýchovným jednotám a športovým klubom vysokých
škôl navrhnutých Slovenskou asociáciou univerzitného športu aj so zohľadnením účasti
športovcov na svetových univerziádach a akademických majstrovstvách sveta bola UK
poskytnutá v sume 101 192 Eur.
2. Dotácia na kultúrne a športové akcie s celoslovenskou pôsobnosťou a na kultúrne a
športové akcie spojené s účasťou na medzinárodných podujatiach sa poskytuje účelovo
na základe osobitnej žiadosti univerzity.
3. V rámci dotácie na športové a kultúrne aktivity môže ministerstvo v nadväznosti na výšku
disponibilných zdrojov poskytnúť univerzite dotáciu na realizáciu priorít ministerstva v
oblasti športovej a kultúrnej činnosti realizovaných prostredníctvom verejných vysokých
škôl, vysokoškolských telovýchovných jednôt a športových klubov a vysokoškolských
umeleckých súborov.
3

V prípade doktorandov v dennej forme štúdia a študentov poberajúcich vládne štipendium najviac 12
mesiacov.
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4. JLF UK boli pridelené finančné prostriedky v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami
pre ROB vo výške 10 980,- Eur a pre Sláviu Medik vo výške 913,- Eur.

Článok 8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1. V prípade, že budú JLF UK viazané finančné prostriedky štátneho rozpočtu
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 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 JLF UK.
2. V prípade pridelenia finančných prostriedkov nad rámec uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠ VVaŠ SR na rok 2014, budú
tieto prostriedky rozpísané podľa tejto metodiky.
3. Táto metodika bola prerokovaná na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 12. mája 2014
a schválená na zasadnutí AS JLF UK dňa 26. mája 2014.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK
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Príloha č. 1
Rozpis dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2014
na programy, podprogramy, kategórie a položky
07711

Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie
prevádzky VŠ

Funkč. Kateg.
klas.

Podpoložka

tab. č. 1
Schválená
dotácia
na rok 2014

610

611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funkčný plat
612001 – Osobné príplatky
612002 – Ostatné príplatky
614 – Odmeny
Úhrn za kategóriu 610

1 623 952
320 000
70 000
20 000
2 033 952

620

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625001 - Na nemocenské poistenie
625002 - Na starobné poistenie
625003 - Na úrazové poistenie
625004 - Na invalidné poistenie
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti
625006 – Na garančné poistenie
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity
Úhrn za kategóriu 620

148 945
54 450
28 475
284 753
16 272
61 019
20 339
5 085
96 613
715 951

627

Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní

0942

630

640

632002 - Vodné, stočné
632004 – Elektrická energia
632005 – Plyn
632006 – Tepelná energia
637014 – Stravovanie
637016 - Prídel do sociálneho fondu
637027 - Odmeny zamest. mimopracovného pomeru
Úhrn za kategóriu 630
642013 – Odchodné
642015 - Nemocenské dávky zamestnancov
Úhrn za kategóriu 640

3 800
9 000
70 000
10 000
164 478
64 500
19 844
337 822
3 289
3 000
6 289

Strana 18 z 23

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE
Metodika rozpisu dotácií štátneho rozpočtu na programy,
podprogramy do úrovne položiek a podpoložiek na rok 2014

0771152

0771201

630

637034 – Zdravotníckym zariadeniam (klinické
pracoviská)

946 056

Celkom vysoká škola s klinickými pracoviskami

4 043 870

Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj

Funkč. Kateg.
klas.

Podpoložka

610

611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat,
vrátane ich náhrad
612001 – Osobný príplatok
612002 – Ostatné príplatky
614 - Odmeny
Úhrn za kategóriu 610

620

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625001 - Na nemocenské poistenie
625002 - Na starobné poistenie
625003 - Na úrazové poistenie
625004 - Na invalidné poistenie
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti
625006 – Na garančné poistenie
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity
Úhrn za kategóriu 620

627

Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní

01404
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632002 – Voda
632003 – Poštové služby a telekomunikačné služby
632004 – El. energia
632005 – Plyn
632006 – Tepelná energia
633006 - Všeobecný materiál
637014 - Stravovanie
637016 – Prídel do sociálneho fondu
637027 – Odmeny zamestnancom mimo pracovného
pomeru

tab. č. 2
Schválená
dotácia
na rok 2014
1 270 423
90 000
20 000
10 000
1 390 423
110 683
28 360
19 466
194 659
11 123
41 713
13 904
3 476
66 045
489 429
1 800
1 000
100
6 000
1 000
7 818
6 660
7 000
17 297
825
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630

Úhrn za kategóriu 630

640

642015 – Nemocenské dávky
642036 - Na štipendiá
v tom: účelové
neúčelové
Úhrn za kategóriu 640

Základný výskum celkom

2 377 765

Sociálne štipendiá, motivačné štipendiá
Podpoložka

642036 - Sociálne štipendiá
642036 - Motivačné štipendiá
Úhrn za kategóriu 640
Športové aktivity študentov

0771503

Funkč. Kateg. Podpoložka
klas.
0810

640

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

0771503 Prevádzka Vysokoškolského internátu a jedálne
Funkč. Kateg. Podpoložka
klas.
09605

500
447 913
398 443
49 470
447 913
1 917 963

Funkč. Kateg.
klas.
640
640

47 700

Bežné výdavky bez 640 -základný výskum spolu

0771501, 0771502

0942

Int. dok. č.:
VP 19/2014
Výtlačok č.: 1
Lehota uloženia:10 r

611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat,
vrátane ich náhrad
612001 – Osobné príplatky
612002 – Ostatné príplatky

tab. č. 3
Schválená
dotácia na rok
2014
202 668
44 419
247 087
tab. č. 4
Schválená
dotácia
na rok 2014
0
913
10 980
11 893
tab. č. 5
Schválená
dotácia
na rok 2014
114 303
17 000
12 000
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610

614 – Odmeny
Úhrn za kategóriu 610

620

621 - Poistné do Všeobecnej 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 – Garančné poistenie
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity
Úhrn za kategóriu 620

630

632002 - Vodné, stočné
632004 – El. energia
632006 – Tepelná energia
637014 – Stravovanie
637016 - Prídel do sociálneho fondu
Úhrn za kategóriu 630

20 000
35 000
66 652
5 100
1 642
128 394

Celkom študentský domov

323 627

0771503

Študentská jedáleň – príspevok na stravu študentov

Funkč. Kateg. Podpoložka
klas.
09603
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630

637014 – Stravovanie
Celkom na stravu študentom

1 100
144 403
10 940
3 500
2 022
20 217
1 155
4 332
1 444
361
6 859
50 830

tab. č. 6
Schválená
dotácia
na rok 2014
47 111
47 111
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Príloha č. 2

Kód

Názov kategórie dokumentu

Technická

Váha

Váha

skupina

077 11

077 12

AAA

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

A1

1

1

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

A1

1

1

ABA

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

A1

1

1

ABB

Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách

A1

1

1

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

A1

0,2

0,2

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

A1

0,2

0,2

ACA

Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

A2

1

0

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

A2

1

0

ACC

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v zahraničných vydavateľstvách

C1

5

0

ACD

Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách

C1

2

0

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

B

5

5

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

B

5

5

ADE

Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

C2

1

1

ADF

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

C2

1

1

AEC

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch

C2

5

5

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch

C2

2

2

AEE

Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch

AEF

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých (nekonferenčných) zborníkoch

AEG

Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

B

1

1

AEH

Stručné oznámenia alebo abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch

B

1

1

AFA

Publikované pozvané referáty na zahraničných vedeckých konferenciách

C2

5

5

AFB

Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách

C2

2

2

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

C2

5

5

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

C2

2

2

AFE

Abstrakty pozvaných referátov zo zahraničných konferencií

C2

1

1

AFF

Abstrakty pozvaných referátov z domácich konferencií

C2

1

1

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

C2

1

1

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

C2

1

1

AFI

Preprinty vedeckých prác vydané v zahraničných vydavateľstvách

AFJ

Preprinty vedeckých prác vydané v domácich vydavateľstvách

AFK

Postery v zborníkoch zo zahraničných konferencií

AFL

Postery v zborníkoch z domácich konferencií

AGI

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

AGJ

Autorské osvedčenia, patenty, objavy

B

1

1

BAA

Odborné knižné práce vydané v zahraničných vydavateľstvách

A2

1

0

BAB

Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách

A2

1

0

BBA

Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách

C1

1

0

BBB

Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách

C1

1

0

BCB

Učebnice pre základné a stredné školy

A2

1

0

BCI

Skriptá a učebné texty

A2

1

0

BCK

Kapitoly v učebniciach a učebných textoch

C1

1

0
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BDA

Heslá v zahraničných slovníkoch a encyklopédiách

C1

1

0

BDB

Heslá v domácich slovníkoch a encyklopédiách

C1

1

0

BDC

Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

B

5

5

BDD

Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch

B

5

5

BDE

Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch

C1

1

0

BDF

Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch

C1

1

0

BEC

Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných i nekonferenčných)

C1

5

0

BED

Odborné práce v recenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných i nekonferenčných)

C1

2

0

BEE

Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných i nekonferenčných)

BEF

Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných i nekonferenčných)

BFA

Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí (konferencie, …)

C1

1

0

BFB

Abstrakty odborných prác v zborníkoch z domácich podujatí (konferencie, …)

C1

1

0

BGG

Štandardy, normy, odporúčania

BGH

Legislatívne dokumenty

C1

1

0

CAA

Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy vydané v zahraničných vydavateľstvách

A2

1

0

CAB

Umelecké monografie, preklady a autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v zahraničnej produkcii alebo
koprodukcii

A2

1

0

B

5

5

CAG

CAI

Audiovizuálne diela (videokazeta, film, CD-ROM, DVD) natočené v domácej produkcii
Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v zahraničných
vydavateľstvách

CAJ

Hudobné diela (partitúry, gramoplatne, CD, magnetofónové kazety) vydané v domácich vydavateľstvách

CDC

Umelecké práce a preklady v zahraničných karentovaných časopisoch

CDD

Umelecké práce a preklady v domácich karentovaných časopisoch

B

5

5

CDE

Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch

C1

1

0

CDF

C1

1

0

CEC

Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skupinových katalógoch vydané v zahraničných
vydavateľstvách

CAH

CED

Umelecké práce a preklady v zborníkoch a skupinových katalógoch vydané v domácich vydavateľstvách

CGC

Umelecké a architektonické štúdie a projekty - v zahraničí

CGD

Umelecké a architektonické štúdie a projekty - doma

DAI

Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)

EAI

Prehľadové práce - knižné

A2

1

0

EAJ

Odborné preklady publikácií - knižné

A2

1

0

A2

1

0

EDI

Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDJ

Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

GAI

Výskumné štúdie a priebežné správy

GHG

Práce zverejnené na internete

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
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