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V súlade s Čl. 22 ods. 2 písm. j) Štatútu JLF UK v Martine a po prerokovaní vo 

Vedení JLF UK dňa 28. mája 2018 (nadväzujúc na uznesenia č. 6/6/2016 zo dňa 21.3.2016 

a č. 2/15/2016 zo dňa 3.10.2016) zo dňa 28. mája 2018 stanovujem túto: 

 

Smernicu o zrážke príspevku na režijné výdavky z rozpočtu dotácií pridelených 

na riešenie tuzemských projektov 

 

Z rozpočtu dotácií pridelených na riešenie tuzemských projektov Vega, Kega, APVV, MZ 

SR, GUK sa bude každoročne centrálne zrážať príspevok na režijné výdavky Jesseniovej LF 

UK v Martine (ďalej len „zrážka“ a „príspevok“).  

 

1. Zrážka sa od roku 2018 bude aplikovať na všetky implementované projekty bez 

ohľadu na rok podania grantu (t.j. nové aj pokračujúce projekty). 

2. Výška príspevku: 

-  v roku 2018:   3  %  z ročného rozpočtu projektu, 

-  v roku 2019 a ďalších rokoch: 10 % z ročného rozpočtu projektu. 

3. Ekonomické oddelenie vykoná: 

a)  vykoná výpočet príslušnej čiastky z každého projektu, 

b) zabezpečí prevod zrážky na bežný účet JLF UK, 

c)  oznámi výšku zrážky hlavnému riešiteľovi projektu.  

4. Ekonomické oddelenie, resp. Referát všeobecnej učtárne zašle na požiadanie 

zodpovedných riešiteľov doklady preukazujúce uvedenú finančnú operáciu (pre 

potreby zdokumentovania zrážky poskytovateľovi grantu). 

5. V prípade, ak zodpovedný riešiteľ v projekte plánoval príspevok na režijné 

výdavky/nepriame náklady vyšší ako 3 %, môže vykonať dodatočný prevod formou 

zaslania kontrolného listu na finančnú operáciu. 

6. Takto prevedené finančné prostriedky sú určené výlučne na úhradu fakultných 

režijných výdavkov (energie – voda, teplo, elektrina ...), tzn. že riešiteľ s nimi nemôže 

disponovať a následne ich použiť na úhradu potrieb pracoviska. 

Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť prerokovaním vo Vedení JLF UK a účinnosť dňa 

15. júna 2018.  

 

     prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 

                 dekan JLF UK 

 


