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Článok 1
Všeobecná časť
Táto metodika upravuje spôsob rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2017 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.

2.

3.

Základný rámec pre tvorbu tejto metodiky tvorí Metodika rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na fakulty
a ostatné súčasti UK v Bratislave pre rok 2017, ktorá bola schválená v Akademickom senáte UK dňa 8.
marca 2017.
Východiská pre delenie dotácie štátneho rozpočtu na pracoviská JLF UK sú vo finančnom vyjadrení
dané rozpisom dotácie zo štátneho rozpočtu pre JLF UK na rok 2017, ako boli tieto pridelené z UK
v Bratislave a tiež ustanoveniami Dotačnej zmluvy medzi UK a MŠVVaŠ SR (ďalej aj „Zmluva“). JLF
UK pri rozpise prostriedkov dotácie štátneho rozpočtu akceptuje a v primeranej miere uplatňuje
metodiku UK v Bratislave.
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 z finančných prostriedkov
programu 07711,
- dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť z finančných prostriedkov programu
07712,
- dotácia na rozvoj vysokej školy z finančných prostriedkov programu 07713,
- dotácia na sociálnu podporu študentov z finančných prostriedkov programu 07715.
Článok 3
Zámery a ciele dotácie na rok 2017 a podmienky ich použitia

1. Celý rozpočet kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) je aj
v roku 2017 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.
2. V porovnaní s rokom 2016 nastávajú pre rok 2017 v metodike rozpisu finančných prostriedkov z úrovne
ministerstva nasledujúce úpravy:
a) v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa zvyšuje
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)

príspevok na zabezpečenie pedagogickej praxe,
zvyšuje suma finančných prostriedkov na refundáciu účasti študentov na medzinárodných
súťažiach,
v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa ruší vyčleňovanie
finančných prostriedkov na neplánované, mimoriadne výskumné/umelecké aktivity verejných
vysokých škôl, mení spôsob zohľadňovania publikačných výstupov,
zavádza zohľadnenie špičkových kolektívov podľa postupu Akreditačnej komisie,
zvyšuje suma na VEGA a KEGA,
v rámci dotácie na rozvoj dochádza k posilneniu financovania na podporu realizácie
dlhodobého zámeru vysokej školy,
v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov prakticky nedochádza k zmene,
dochádza k viacerým úpravám textácie, bez vplyvu na samotný výpočet dotácie.
3

3. Valorizácia platov zamestnancov z roku 2016 a jej vplyvy na rok 2017 je zahrnutá do objemov
finančných prostriedkov rozpisovaných podľa výkonu v súlade s programovou štruktúrou.
4. Rozpočtovaná suma bude v roku 2017 zvýšená z titulu navýšenia stupníc platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme (v nadväznosti na výsledok kolektívneho vyjednávania).
5. 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.
6. 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 2017 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),
- pri dodávkach tovarov, prác a služieb postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní v platnom
znení.
7. 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
Celkový objem finančných prostriedkov a ich štruktúra
Rozpis vychádza zo schválenej Metodiky rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na UK na rok 2017.
Dotácia je schválená v celkovom objeme 9 068 211 € (9 365 436 €)1, z toho dotácia na bežné výdavky
(BV) je 9 068 211 € (9 365 436 €), 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 – 5 123 442 € (5 829 825 €), v tom:

mzdy ..............................................
odvody ............................................
tovary a služby ................................
klinické pracoviská .........................

2 695 785 €
948 916 €
394 623 €
1 084 118 €

(3 106 494 €)
(1 093 486 €)
(565 685 €)
(1 064 160 €)

Kapitálové výdavky - 0,- € (0,- €)
1.2.
Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika
Bežné výdavky – 3 210 899 € (2 905 996 €), v tom:
i) Prvok 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj – 3 210 899 € (2 905 996
€), z toho:
mzdy .................................
1 826 000 €
(1 600 000 €)
odvody .............................
642 752 €
(563 200 €)
1

Údaj v zátvorke slúži na porovnanie s predchádzajúcim rokom.
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tovary a služby .................
30 000 €
štipendiá doktorandov .....
680 791 €
v tom: účelové štipendiá:
0€
špičkové vedecké tímy ..........
31 356 €
ii)

(50 000 €)
(692 796 €)

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 – 733 870 € (629 615 €)
i) Prvok 077 15 01 - Sociálne štipendiá
253 243 € (155 829 €)
ii) Prvok 077 15 02 - Motivačné štipendiá
63 537 €
(65 843 €)
iii) Prvok 077 15 03 - Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít študentov a
pastoračných centier – 417 090 € (407 943 €), z toho:
mzdy ŠD a J
170 301 € (159 634 €)
odvody
59 946 €
(56 191 €)
tovary a služby ŠD
121 020 € (128 272 €)
príspevok na jedlo
64 443 €
(61 241 €)
príspevok na športové aktivity
1 380 €
(2 605 €)
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 Čl. 4 bod 1.
3. Programová štruktúra je uvedená v prílohe č. 1 a podrobný rozpis dotácie podľa jednotlivých
programov, podprogramov na kategórie je uvedený v prílohe č. 2.
Článok 5
Účelové prostriedky
Prostriedky dotácie štátneho rozpočtu, ktoré sú poskytnuté na vopred určený účel, musia byť
vynaložené výlučne na tento účel v súlade s uzatvorenou Zmluvou. Pre rok 2017 sú pre JLF UK účelovo
určené:
Program/podprogram
/prvok
077 11
077 12 01
077 12 01
077 15 03
077 15 03
077 15 01

Názov položky
Záloha na klinické pracoviská
Príspevok pre špičkový vedecký tím MAVYS
Príspevok pre špičkový vedecký tím POMEHET
Príspevok na stravu študentom
Príspevok na ŠD – mzdy, odvody, TaS
Sociálne štipendiá

Bežná dotácia
v EUR
1 084 118
15 678
15 678
64 443
351 267
253 243
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077 15 02
077 15 03
077 15 03

Motivačné štipendiá
ROB JLF UK Martine
TJ Slávia Medik

63 537
1 048
332

Článok 6
Všeobecné zásady poskytovania dotácie a popis záväzných ukazovateľov
1. 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.
2. Pri rozpise dotácie je použitá nasledovná vnútorná štruktúra:
a) dotácia na mzdy a poistné,
b) dotácia na tovary a služby,
c) dotácia na špecifiká,
d) dotácia na kapitálové výdavky.
3. Definitívnu výšku dotačných prostriedkov JLF UK na rok 2017 prideľuje UK na základe splnenia
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 fakulty.
4. Záväzné ukazovatele týkajúce sa finančných prostriedkov poskytnutých UK v Bratislave v rámci dotácií
sú nasledovné:
a/ celkový objem finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 na bežné výdavky a celkový
objem finančných prostriedkov poskytnutých na kapitálové výdavky. Poskytnuté finančné
prostriedky na bežné výdavky sa môžu použiť v súlade s § 17 ods. 3 zákona o vysokých školách
v rozsahu fondu reprodukcie aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku a jeho zhodnotenia.
b/ celkový objem finančných prostriedkov z dotácií vynaložených v roku 2017 na mzdy a odvody do
poistných fondov, ktorý nesmie prekročiť 80 % objemu finančných prostriedkov poskytnutých
v roku 2017 verejnej vysokej škole na bežné výdavky,
d/ objemy finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2017 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 poskytnuté v roku 2017; u týchto
prostriedkov môže ministerstvo určiť termín, do ktorého je ich vysoká škola oprávnená použiť.
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.

2.

V rámci dotácie na mzdy a poistné sa rozpisuje 4 669 185 eur, pričom:
a) 2 695 785 eur je dotácia zo štátneho rozpočtu,
b) 53 400 eur je dotácia zo štátneho rozpočtu na základe Dodatku č. 1 k DZ (valorizácia),
c) 1 920 000 eur sú vlastné výnosy.

3.

Predkriteriálne sa vyčleňuje čiastka určená na odmeňovanie:
a) administratívnych zamestnancov dekanátu a odborných zamestnancov informačných a účelových
pracovísk (AKAS, ÚIT, SVC, Inštitút medicínskeho vzdelávania v jazyku anglickom, Centrálny
6

4.

zverinec), a to časť zodpovedajúca max. 20 % schváleného rozpočtu na tejto položke z dotácie na
rok 2017, čo predstavuje sumu 937 294 eur.
b) zamestnancov BioMedu JLF UK v sume 445 817 eur.
Kriteriálne sa pracoviskám rozdeľuje suma 3 286 074 eur, pričom na základe výkonu vo vzdelávaní
sa rozpisuje 2 793 163 eur, t.j. 85%, a podľa publikačnej činnosti sa rozpisuje 492 911 eur, t.j. 15

%.
5.

6.

7.

8.

9.

Časť dotácie na mzdy rozpísaná podľa výkonu vo vzdelávaní (85%) sa pracoviskám určuje ako
súčin pedagogického výkonu (Pv), koeficientu odboru (KO) a koeficientu kvalifikačnej štruktúry
pracoviska (KKŠ), pričom pedagogický výkon sa vypočítava nasledovne:
Pedagogický výkon (Pv) - 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
Časť dotácie na mzdy rozpísaná podľa publikačnej činnosti (15%) na účely rozpisu dotácií medzi
jednotlivé pracoviská rozpíše podľa ich podielu na celkovej publikačnej činnosti fakulty. Zohľadňuje sa
publikačná činnosť zamestnancov/doktorandov pracoviska zaznamenaných v centrálnom registri
publikačnej činnosti za obdobie rokov 2014 a 2015. Podiel pracoviska sa určí ako podiel prepočítaného
počtu publikačných výstupov daného pracoviska na celkovom prepočítanom počte publikačných
výstupov JLF UK.
Pri definícii skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií sa využíva klasifikácia publikačnej činnosti
upravená vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom
registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len
„vyhláška“). Z praktických dôvodov sa publikácie rozčleňujú podľa ich kategórií zavedených
vyhláškou do skupín A1, A2, B, C a D. Skupiny a kategórie publikačnej činnosti sú uvedené v prílohe
č. 3.
Po rozpísaní finančných prostriedkov na mzdy podľa predchádzajúcich odsekov pre pracoviská, pre
ktoré je vypočítaný objem mzdových prostriedkov nižší ako potreba na rok 2017, sa rozpis mzdových
prostriedkov na rok 2017 upraví na túto hodnotu, t.j. garantuje sa 100 % potreby.
Výška dotácie na poistné je určená ako 35,2 % dotácie na mzdy.

TOVARY A SLUŽBY
1.

V rámci dotácie na tovary a služby bola JLF UK pridelená suma 394 623 eur (565 685 eur), (základná
dotácia na prevádzku, odvodená dotácia na prevádzku, dotácia na tovary a služby na vzdelávaciu
činnosť a dotácia podľa osobitných kritérií).

2.

Výsledná výška dotácie na tovary a služby sa rozpisuje 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
642015 – Nemocenské dávky zamestnancov
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.
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ZABEZPEČENIE PRAKTICKEJ VÝUČBY NA KLINICKÝCH PRACOVISKÁCH
V rámci podprogramu 077 je rozpis prostriedkov na Prvok 077 11 15 – Zabezpečenie praktickej
výučby študentov v lekárskych a zdravotníckych študijných odboroch na klinických pracoviskách
v zdravotníckych zariadeniach a na súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách iných
inštitúcií – 1 084 118 € (1 064 160 €). 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 praktickú výučbu študentov v lekárskych a zdravotníckych študijných odboroch na
klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a na súdnolekárskych a patologickoanatomických
pracoviskách iných inštitúcií sa pre jednotlivé študijné odbory zohľadňujú nasledujúce koeficienty:
 Všeobecné lekárstvo
 Zubné lekárstvo
 Ošetrovateľstvo
 Pôrodná asistencia
 Ostatné zohľadňované študijné odbory2
Pre študijné programy tretieho stupňa

1,00
3,00
0,75
0,50
0,75
1,00 a jednotný počet hodín praktickej výučby
260.
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 polrok podľa počtu študentov a hodín
praktickej výučby. Zohľadňuje sa len praktická príprava, ktorá je súčasťou študijného programu.
B) PODPROGRAM 077 12 - VYSOKOŠKOLSKÁ VEDA A TECHNIKA
PRVOK 077 12 01 - PREVÁDZKA A ROZVOJ INFRAŠTRUKTÚRY PRE VÝSKUM A VÝVOJ
1.

2.

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa poskytuje podľa § 89 ods. 5 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.
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.
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 zo štyroch častí:
- dve z nich, a to VEGA a KEGA, sú prideľované v rámci vnútorného grantového systému ministerstva
súťažným spôsobom na projekty podľa ich štatútov;

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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3.

- 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 a na štipendiá
doktorandov;
- štvrtá časť sa poskytuje na podporu špičkových kolektívov identifikovaných Akreditačnou komisiou.
Výsledná dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť JLF UK predstavuje 3 210 899 eur
(2 905 996 eur), z toho dotácia na podporu dvoch špičkových vedeckých tímov (MAVYS, POMEHET)
31 356 €.

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.

2.

V rámci dotácie na mzdy a poistné sa rozpisuje 3 141 600 eur, pričom:
d) 1 826 000 eur je dotácia zo štátneho rozpočtu,
e) 35 600 eur je dotácia zo štátneho rozpočtu na základe Dodatku č. 1 k DZ (valorizácia),
f) 1 280 000 eur sú vlastné výnosy.

3.

Predkriteriálne sa vyčleňuje čiastka určená na odmeňovanie:
a) administratívnych zamestnancov dekanátu a odborných zamestnancov informačných a účelových
pracovísk (AKAS, ÚIT, SVC, Inštitút medicínskeho vzdelávania v jazyku anglickom, Centrálny
zverinec), a to časť zodpovedajúca max. 20 % schváleného rozpočtu na tejto položke z dotácie na
rok 2017, čo predstavuje sumu 624 863 eur.
b) zamestnancov BioMedu JLF UK v sume 297 211 eur.
Kriteriálne sa pracoviskám rozdeľuje suma 2 219 526 eur.

4.
5.

6.

7.

Pri rozpise dotácie miezd na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa na rozpis
sumy použije výkon vo výskume odvodený od nasledujúcich výkonových parametrov:
a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti podľa akreditácie so zohľadnením
priemernej výskumnej kapacity za roky 2014 a 2015 (váha 52,3);
b) podiel pracoviska na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2014 a 2015
na výskumné aktivity zo zahraničných grantových schém (váha 1,0);
c) podiel pracoviska na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných
v rokoch 2014 a 2015 na výskumné aktivity od subjektov verejnej správy (okrem
štátnych programov MŠVVaŠ SR), (váha 16,1 %);
d) podiel pracoviska na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných
v rokoch 2014 a 2015 na výskumné aktivity od iných subjektov ako sú subjekty verejnej
správy a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) (váha 0,3 %);
e) podiel pracoviska na priemernom počte doktorandov v dennej forme doktorandského
štúdia po dizertačnej skúške v kalendárnom roku 2015 (váha 8,5 %);
f) podiel pracoviska na publikačnej činnosti s použitím váh pre dotáciu na vedeckú,
výskumnú alebo umeleckú činnosť, (váha 21,8 %);
Výskumnou aktivitou je riešenie projektu výskumu a vývoja alebo tvorivého umeleckého
projektu. Spôsob získania finančných prostriedkov na výskumnú aktivitu mimo otvorených
grantových schém musí štandardne obsahovať súťažný prvok.
Podiel pracoviska pripadajúci na publikačnú činnosť sa vypočítava podľa metodiky MŠVVaŠ
SR (90 % podľa metodiky roku 2016 a 10% podľa metodiky roku 2017). Vymedzenie množín
oblastí výskumu a váh jednotlivých skupín publikačných výstupov pre podprogram
Vysokoškolská veda a technika je uvedené v prílohe č. 4.
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8.

9.

Po rozpísaní finančných prostriedkov na mzdy podľa predchádzajúcich odsekov pre
pracoviská, pre ktoré je vypočítaný objem mzdových prostriedkov nižší ako potreba na rok
2017, sa rozpis mzdových prostriedkov na rok 2017 upraví na túto hodnotu, t.j. garantuje sa
100 % potreby.
Výška dotácie na poistné je určená ako 35,2 % dotácie na mzdy.
ŠTIPENDIÁ DOKTORANDOV V DENNEJ FORME ŠTÚDIA

1.
2.
3.

Na štipendiá doktorandov sa už neprideľujú účelovo určené finančné prostriedky, sú súčasťou dotácie
na výskumnú a vývojovú činnosť podľa výkonových parametrov.
S ohľadom na nevyhnutnosť udržať kontinuitu bádania i generovania vedeckého výkonu, bude JLF UK
zachovávať počet novoprijímaných doktorandov na úrovni minulého roka.
Na štipendiá doktorandov sa v roku 2017 vyčleňuje čiastka v objeme 680 791 eur (680 296 eur).
Štipendiá sa poskytujú na úrovni tarifných platov podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov
vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov.
Doktorandom pred dizertačnou skúškou sa poskytnú finančné prostriedky na úrovni príslušného
stupňa 9. platovej triedy príslušnej platovej stupnice a na doktorandov po vykonaní dizertačnej
skúšky na úrovni príslušného stupňa 10. platovej triedy.
C) PODPROGRAM 077 13 - ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVA

1.

2.
3.

Dotácia na rozvoj sa poskytuje podľa § 89 ods. 7 zákona o vysokých školách, 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.
Dotácie na rozvoj vysokých škôl sú v roku 2017 rozpočtované v rámci podprogramu Rozvoj vysokého
školstva. V roku 2017 sa na tento účel vyčleňuje na MŠVVaŠ SR suma 5 500 000 €.
O dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, sa môžu uchádzať vysoké školy. Projekty
sa podávajú na ministerstvo, pričom podrobnosti boli zverejnené v samostatných výzvach v septembri
a v novembri 2016. Finančné prostriedky alokované na výzvu vypísanú v novembri 2016, ktoré nebudú
využité na financovanie predložených rozvojových projektov, budú rozpísané medzi vysoké školy
prostredníctvom dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov.
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.
Ministerstvo vykoná zúčtovanie štipendií (sociálnych, motivačných) podľa údajov nahratých v Centrálnom
registri študentov.
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D.1. PRVOK 077 15 01 – SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ
Dotácia na sociálne štipendiá je poskytovaná účelovo. Študent má na sociálne štipendium právny
nárok a preto sú sociálne štipendiá kryté v plnej výške. Objem zálohovo poskytnutých finančných
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 závisí od poskytnutej dotácie na tento účel v roku
2016. Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych štipendií sa vykonáva najmenej 2x ročne, a to podľa
požiadaviek vysokých škôl.
D.2

PRVOK 077 15 02 – MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ

Dotácia na motivačné štipendiá je poskytovaná účelovo. Dotácie na motivačné štipendiá
budú vysokej škole poskytnuté tak, aby 10 %-ám študentov k 31. októbru 2015 (okrem
doktorandov), mohlo byť priznané motivačné štipendium vo výške 420 eur. Na výpočet
výšky dotácie na motivačné štipendiá platí vzťah:
počet študentov v danej forme x 0,1 x dotácia na 1 študenta v dennej forme.
Zo sumy pridelenej na UK sa najprv vyčlenila suma 50 000 eur na štipendiá poskytované na RUK
(ocenenia študentov pri príležitosti 17. novembra, ocenenia diplomových prác, grafický list k pozvánke na
vianočný koncert a pod.).

JLF UK v Martine bola pridelená celková výška finančných prostriedkov na motivačné
štipendiá v objeme 63 537 eur (65 843 eur); t.j. priemerná výška motivačného štipendia cca
395 eur. JLF UK vyplatí motivačné štipendiá v dvoch termínoch, a to v máji 2017
a v novembri 2017 (motivačné štipendiá je potrebné poskytnúť do konca kalendárneho
roka 2017).
D.3. PRVOK 077 15 03 – PODPORA STRAVOVANIA, UBYTOVANIA, ŠPORTOVÝCH
A KULTÚRNYCH AKTIVÍT ŠTUDENTOV A UNIVERZITNÝCH PASTORAČNÝCH
CENTIER
PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo a len verejným vysokým školám. Výška
zálohového príspevku na jedlá (študentov dennej formy štúdia vrátane doktorandov) sa
poskytuje úmerne v závislosti od počtu vydaných jedál v období od 1.1.2016 do 31.10.2016.
Korekcia sa vykonáva podľa požiadaviek vysokých škôl, najmenej 2x ročne.
Príspevok na stravovanie sa od 1. januára 2017 určuje vo výške 1,0 €. Výšku príspevku môže
MŠ VVaŠ SR upraviť v závislosti od disponibilných zdrojov.
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 fakulte formou preddavku maximálne na dve jedlá v jeden deň
vydané denným študentom (vrátane doktorandov dennej formy štúdia) v stravovacom,
respektíve 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.
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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 2017 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 2016 a z 50 % odvodeného
od počtu lôžok obsadených študentami vrátane doktorandov v dennej forme štúdia (k 31.10.2015).
5. Fakulta 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:

Kategór
ia

Charakteristika

Koefici
ent 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. 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.
7. V rámci tejto časti dotácie sa poskytnú aj finančné prostriedky zohľadňujúce vplyv valorizácie
platov zamestnancov študentských jedální.
DOTÁCIA NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY A NA KULTÚRNE AKTIVITY
1. Dotácia na športové aktivity sa poskytuje na 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.
2. JLF UK boli pridelené finančné prostriedky v súlade s vyššie citovanými ustanoveniami pre ROB vo
výške 1 048 eur (2 306 eur) a pre Sláviu Medik vo výške 332 eur (299 eur).

3

V prípade doktorandov v dennej forme štúdia a študentov poberajúcich vládne štipendium najviac 12 mesiacov.
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Článok 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
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 pracoviskám 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 2017, budú tieto prostriedky rozpísané
podľa tejto metodiky.
3. Zúčtovanie poskytnutých dotácií a účelových prostriedkov vykoná JLF UK podľa požiadaviek
a v termínoch stanovených ministerstvom.
4. Táto metodika bola prerokovaná na zasadnutí Vedenia JLF UK dňa 3. apríla 2017 a schválená na
zasadnutí AS JLF UK dňa 12. apríla 2017.

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
dekan JLF UK
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Príloha č. 1
Programová štruktúra dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2017
Dotácia na
bežné
výdavky

Dotácia na
kapitálové
výdavky

Podprogram 077 11 – dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných
programov a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl, v tom:
- poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky
vysokých škôl
- na klinické pracoviská

5 123 442

0

4 039 324

0

1 084 118

0

Podprogram 077 12 – dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú
činnosť
 prvok 077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštrukúry pre výskum a vývoj
 prvok 077 12 02 – úlohy základného výskumu na VŠ iniciované riešiteľmi
(grantová agentúra VEGA)
 prvok 077 12 05 – úlohy výskumu a vývoja na VŠ pre rozvoj školstva
v stanovených oblastiach (grantová agentúra KEGA)

3 210 899

0

3 210 899
0

0
0

0

0

0

0

Podprogram 077 15 – dotácia na sociálnu podporu študentov VŠ
 prvok 077 15 01 – sociálne štipendiá
 prvok 077 15 02 – motivačné štipendiá
 prvok 077 15 03 – podpora stravovania, ubytovania, športových,
kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier, v tom:
- príspevok na ubytovanie a prevádzku ŠD
- príspevok na stravovanie študentov
- príspevok na kultúrnu a umeleckú činnosť
- príspevok na činnosť telovýchovných jednôt a športových klubov

733 870
253 243
63 537

0
0
0

417 090

0

351 267
64 443
0
1 380

0
0
0
0

Dotácia 077 – dotácia na vysokoškolské vzdelávanie a vedu, sociálnu
podporu študentov vysokých škôl - celkom

9 068 211

0

Programová štruktúra

Podprogram 077 13 – dotácia na rozvoj vysokej školy
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Príloha č. 2

Rozpis dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2017
na programy, podprogramy, kategórie a položky
07711

Vyššie terciálne vzdelávanie

Funkčná Kateg.
oblasť

Podpoložka

Schválená
dotácia
na rok 2017

610

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

627
620

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10%
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625001 - Na nemocenské poistenie 1,40%
625002 - Na starobné poistenie 14%
625003 - Na úrazové poistenie 0,80%
625004 - Na invalidné poistenie 3%
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 1%
625006 – Na garančné poistenie 0,25%
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 4,75%
627 000 - Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní
Úhrn za kategóriu 620

184 578
85 000
37 741
371 410
21 566
80 874
26 958
6 739
128 050
6 000
948 916

630

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

6 000
130 000
8 000
138 623
62 000
40 000
5 000
5 000
394 623

630

637034 – Zdravotníckym zariadeniam (klinické pracoviská)

1 084 118

Celkom vysoká škola s klinickými pracoviskami

5 123 442

09.4.1.3

0771152

tab. č. 1

2 035 785
550 000
60 000
50 000
2 695 785

15

0771201

Základný výskum v rámci terciálneho vzdelávania

Funkčná Kateg.
oblasť

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

627
620

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10%
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625001 - Na nemocenské poistenie 1,4%
625002 - Na starobné poistenie 14%
625003 - Na úrazové poistenie 0,80%
625004 - Na invalidné poistenie 3%
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 1%
625006 – Na garančné poistenie 0,25%
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 4,75%
627000 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
Úhrn za kategóriu 620

630

632002 – Voda
632003 – Poštové služby a telekomunikačné služby
632004 – El. energia
632005 – Plyn
632006 – Tepelná energia
633006 - Všeobecný materiál
637004 – Všeobecné služby
637016 – Prídel do sociálneho fondu
Úhrn za kategóriu 630

01.4.0.2

tab. č. 2

Schválená
dotácia
na rok 2017
1 590 000
220 000
13 000
3 000
1 826 000
144 600
38 000
25 564
250 640
14 608
54 780
18 260
4 565
86 735
5 000
642 752
1 000
500
2 000
1 000
2 000
1 000
2 500
20 000
30 000

642036 - Na štipendiá
640

v tom: účelové štipendiá
Úhrn za kategóriu 640

600

Špičkové vedecké tímy (POMEHET, MAVYS)
Základný výskum celkom

680 791
31 356
3 210 899
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0771501, 0771502 Vyššie terciálne vzdelávanie
Funkčná
oblasť

Kateg.

09.4.1.3

640
640

tab. č. 3
Podpoložka

642036 - Sociálne štipendiá
642036 - Motivačné štipendiá
Úhrn za kategóriu 640

0771503 Vedľajšie služby poskytované v rámci 2. stupňa terciálneho vzdelávania
Funkčná Kateg. Podpoložka
oblasť
09.6.07

630

637014 – Stravovanie
Celkom na stravu študentom

0771503 Vedľajšie služby poskytované v rámci 1. stupňa terciálneho vzdelávania
Funkčná Kateg. Podpoložka
oblasť
09.6.06
611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat, vrátane
ich náhrad
612001 – Osobné príplatky
612002 – Ostatné príplatky
614 – Odmeny
611 – valorizácia pre zamestnancov ŠJ
610 Úhrn za kategóriu 610

Schválená
dotácia na rok
2017
253 243
63 537
316 780
tab. č. 4
Schválená
dotácia
na rok 2017
64 443
64 443
tab. č. 5
Schválená
dotácia
na rok 2017
107 025
43 000
12 000
0
8 276
170 301

620

621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10%
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
625001 - Na nemocenské poistenie 1,4%
625002 - Na starobné poistenie 14%
625003 - Na úrazové poistenie 0,80%
625004 - Na invalidné poistenie 3%
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 1%
625006 – Garančné poistenie 0,25%
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 4,75%
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
31 000
61 120
7 000
1 900
121 020

Celkom študentský domov

351 267

13 530
3 500
2 384
23 843
1 362
5 109
1 703
426
8 089
59 946
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0771503 Rekreačné a športové služby
Funkčná
oblasť
08.1.0

Kateg. Podpoložka
640

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

tab. č. 6
Schválená
dotácia
na rok 2017
0
332
1 048
1 380
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Príloha č. 3
Definícia skupín a kategóríí publíkácií pre potreby rozpisu dotácií
D1 – váhy pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
D2 – váhy pre dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
Skupiny a kategórie

D1

D2

0,50
0,50
0,05

1,00
1,00
0,1

0,50
0,50
0,50
0,50

0,00
0,00
0,00
0,00

0,50

0,00

0,50
0,50

0,00
0,00

0,50

0,00

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
vedecké monografie (AAA, AAB)
štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB)
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
odborné knižné publikácie (BAA, BAB)
učebnice pre stredné a základné školy (BCB)
skriptá a učebné texty (BCI)
umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií a autorské
katalógy (CAA, CAB)
prehľadové práce (EAI)
odborné preklady publikácií (EAJ)
zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy, a pod.) (FAI)
Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch
vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD)

1,00

odborné práce v karentovaných časopisoch (BDC, BDD)

1,00

umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD)

1,00

Patentové prihláškym, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky
1,00
ochranných známok, ... (AGJ)

1,00
až
6,00
1,00
až
6,00
1,00
až
6,00
1,00

Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach
WoS alebo Scopus
vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo ADM
SCOPUS
ADN

0,50
0,25

odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo BDM
SCOPUS
BDN

0,50
0,25

1,00
až
6,00
1,00
až
6,00

Skupina D – Ostatné publikácie
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach
vedecké práce v ostatných časopisoch
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách
abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch

ACC
ACD
ADE,ADF
AEC
AED
AEG,AEH

0,06
0,03
0,015
0,060
0,030
0,015

0,00
0,00
1,00
4,00
2,00
1,00
19

Skupiny a kategórie
publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách
publikované príspevky na vedeckých konferenciách
abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých konferencií

AFA
AFB
AFC
AFD
AFE,AFF,
AFG,AFH

D1

D2

0,060
0,030
0,060
0,030
0,015
0,015

4,00
2,00
4,00
2,00
1,00
1,00

abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of
AEM,AEN 0,015
Science alebo SCOPUS
kapitoly v odborných knižných publikáciách
BBA,BBB 0,015
kapitoly v učebniciach a učebných textoch
BCK
0,015
heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
BDA,BDB 0,015
odborné práce v ostatných časopisoch
BDE,BDF 0,015
BEC=BEE 0,060
odborné práce v zborníkoch
BED=BEF 0,030
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí
BFA,BFB 0,015
kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov
CBA,CBB 0,015
publikácií
umelecké práce a preklady v nekarentovaných časopisoch
CDE,CDF 0,015

1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Príloha č. 4
Vymedzenie množín oblastí výskumu a váh jednotlivých skupín publikačných výstupov pre
dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť

Množina

Oblasť výskumu
Fyzika
Vedy o zemi a vesmíre
Chémia, chemická technológia a biotechnológie
Vedy o živej prírode
Matematika a štatistika
Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo
Environmentalistika a ekológia
Metalurgické a montánne vedy
Strojárstvo
Elektrotechnika a elektroenergetika
Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
Inžinierstvo a technológie
Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy
Poľnohospodárske a lesnícke vedy
Veterinárske vedy
Pedagogické vedy
Spoločenské a behaviorálne vedy
Právo a medzinárodné vzťahy
Ekonómia a manažment
Vedy o športe
Dopravné služby
Bezpečnostné služby
Humanitné vedy
Historické vedy a etnológia
Umenie

M1

M2

M3
M4
M5

M6

Množina

Podiel na
dotácii

A1

B

D

E

M1
M2
M3
M4
M5
M6

31,08
27,06
13,90
6,02
14,67
7,27

1,00
3,00
3,00
4,00
20,00
35,00

98,00
85,00
95,75
90,00
70,00
55,00

0,00
10,00
1,00
5,00
10,00
10,00

1,00
2,00
0,25
1,00
0,00
0,00

Spolu:

100,00%
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