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V súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a  v súlade 

s čl. 4 ods. 3 písm. p) vnútorného predpisu č. 23/2017 Organizačný poriadok Vysokoškolského internátu 

a jedálne a po schválení Akademickým senátom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len 

„JLF UK“) určujem finančné prostriedky z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov Vysokoškolského 

internátu a jedálne JLF UK (ďalej aj „VIaJ“) a oblasti ich použitia vo finančnom roku 2019 takto: 

 

Čl. 1 

Vymedzenie niektorých pojmov 

Pre účely tohto návrhu sa rozumejú: 

1. príjmami z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VIaJ, t.j.: 

a) príjmy od študentov z poplatkov za ubytovanie v roku 2019, t.j. za mesiace január až jún  

a september až december 2019 – príjmy z hlavnej nezdaňovanej činnosti, 

b) príjmy za poskytovanie ubytovacích služieb  ostatným osobám  za celý kalendárny rok 2019 – 

príjmy z podnikateľskej zdaňovanej činnosti VIaJ , 

2. finančným rokom kalendárny rok 2019. 

Čl.  2 

Disponibilný zostatok a použitie zdrojov 

1. Predpokladaná výška príjmov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov za ubytovanie  

predstavuje 536 700 EUR, z toho 454 669 EUR z hlavnej ekonomickej činnosti a 82 031 EUR 

z podnikateľskej činnosti. 

2. Finančné prostriedky z vlastných výnosov sa použijú prednostne na úhradu: 

a) sanovania chýbajúcich prostriedkov z dotácií štátneho rozpočtu, 

b) nákladov súvisiacich so zabezpečením bežnej prevádzky, 

c) na plnenie základných funkcií a poslania vysokoškolského internátu a jedálne, ako aj na 

zhodnocovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku UK. 

3. Finančné prostriedky sa čerpajú v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ako i ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

4. Pri obstarávaní tovarov/prác/služieb sa postupuje podľa zákona o verejnom obstarávaní v platnom 

znení, ako aj interných predpisov a pokynov UK v Bratislave a JLF UK. 

5. Oblasti použitia zdrojov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto predpisu, ktorá tvorí ich neoddeliteľnú 

súčasť. O konečnom použití finančných prostriedkov rozhoduje riaditeľka VIaJ.  

6. Finančné vyrovnanie prípadného nedočerpania, resp. prečerpania finančných prostriedkov 

v jednotlivých oblastiach použitia sa zohľadní pri ročnom zúčtovaní príjmov a výdavkov 

nedotačných zdrojov za finančný rok 2019.  

7. Riaditeľka VIaJ je zodpovedná za efektívne, účelné, účinné a hospodárne nakladanie s pridelenými 

finančnými prostriedkami. 

8. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte JLF UK. 

 

 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

dekanka JLF UK v Martine 
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Príloha č. 1 

Oblasti použitia vlastných výnosov a nedotačných zdrojov VIaJ v roku 2019 

 

PRÍJMY 
Suma v Eur 

P. č. Zdroje príjmov 

1. Predpokladaná výška bytného – študenti 454 669 

2. Ubytovacie služby – ostatná verejnosť (po odvode DPH) 82 031 

3.   

 PRÍJMY SPOLU: 536 700 

   

VÝDAVKY 
Suma v Eur 

P. č. Oblasti použitia vlastných výnosov 

1. Sanovanie chýbajúcich prostriedkov na mzdy 80 700 

2. Sanovanie chýbajúcich príspevkov do fondov za zamestnávateľa 28 406 

3. Odmeny 46 546 

4. Príspevky do fondov za zamestnávateľa z odmien 16 384 

5. Energie, voda a komunikácie(znížené o dotáciu zo ŠR na tovary a služby) 

- elektrická energia, plyn, teplo, vodné, stočné, poštovné a telekomunikačné poplatky 

- pohonné hmoty 

149 672 

 

6. Materiál, v tom: 

- nábytok (izby 3. poschodie, vrátnica, pracovne) 

- výpočtová technika HW (multifunkčné zariadenie, PC, tlačiarne) 

- výpočtová technika SW (ISKaM) 

- prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika, náradie (napr. biela technika -

kombinované chladničky s mrazničkou, vysávače, digestory, sporáky plynové; ostatný 

drobný hmotný majetok - posteľná bielizeň, obliečky, vankúše, paplóny, regály, 

vertikulátor, brúsky, fréza ...) 

- spotrebný materiál do kancelárie 

- kancelársky papier 

- náplne do tlačiarní 

- hygienické potreby 

- čistiace prostriedky 

- stavebný, vodoinštalačný, elektroinštalačný materiál 

- osobné ochranné pracovné prostriedky 

- ostatný materiál (napr. vybavenie hosťovských izieb) 

193 500 

60 000 

9 000 

7 000 

60 000 

 

 

 

2 500 

500 

2 000 

3 500 

6 000 

35 000 

5 000 

3 000 

7. Rutinná a štandardná údržba, v tom: 

- oprava a údržba stavieb (oprava elektroinštalácie, vodovodného a kanalizačného 

potrubia, klampiarske práce, brúsenie podlahy ...) 

- oprava a údržba výťahov  

- oprava a údržba IKT techniky 

- oprava a údržba strojov, prístrojov, zariadení 

- oprava kamerového systému 

67 500 

25 000 

 

35 000 

2 000 

2 500 

3 000 

8. Služby, v tom: 

- tlmočnícke a prekladateľské služby 

- ostatné služby (deratizácia, preventívne zdravotné prehliadky, školenia pre práce vo 

výškach ...) 

- služby súvisiace s prevádzkou budovy (sklenárske, čalúnnické, čistenie kanalizácie ....) 

- odvoz a likvidácia odpadu 

- čistenie a pranie 

51 400 

300 

6 500 

 

10 000 

20 000 

4 000 



 

 

 

Strana 4 z 4 

 

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  V MARTINE 
Int. dok. č.: 

VP 20/2019  

Výtlačok č.: 2 

Lehota uloženia:10 r 

Rozhodnutie dekanky o rozdelení finančných prostriedkov z vlastných 

výnosov a nedotačných zdrojov Vysokoškolského internátu a jedálne 

JLF UK a oblasti ich použitia v roku 2019 
  

 

 

- revízie zariadení 

- výroba kľúčov 

- tlačiarenské služby 

8 000 

2 500 

100 

9. Ostatné, v tom: 

- prefabrikovaná garáž, stavebné práce – kompletná oprava ubytovacích buniek, a 

spoločných priestorov na prízemí ul. P.O. Hviezdoslava 

217 800 

2 15 000 

 VÝDAVKY SPOLU 851 908 

 ROZDIEL 315 208 

 

Prekročenie výdavkov bude kryté príjmami z nerozdeleného kladného výsledku hospodárenia VIaJ 

z predchádzajúcich rokov (rezervný fond). 


