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V súlade s Čl. 18 ods. 1 písm. f) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, po
schválení Akademickým senátom Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len „JLF
UK“) určujem finančné prostriedky z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK
a oblasti ich použitia vo finančnom roku 2019 takto:
Čl. 1
Vymedzenie niektorých pojmov
Finančným rokom sa pre účely tohto návrhu rozumie:
a) akademický rok 2018/2019 pre oblasť výpočtu príjmov a priamych nákladov za
výučbu študentov študujúcich v anglickom jazyku,
b) kalendárny rok 2019 pre oblasť použitia zostatku finančných prostriedkov z vlastných
výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK.

1.
2.
3.

4.

Čl. 2
Disponibilný zostatok
Zdrojom rozdelenia na finančný rok 2019 je školné získané za výučbu študentov
študujúcich v anglickom jazyku v ak. r. 2018/2019.
Predpokladaná výška školného za výučbu študentov študujúcich v anglickom jazyku v ak.
r. 2018/2019 predstavuje čiastku 6 376 000 eur.
Predpokladaná výška priamych nákladov súvisiacich so zabezpečením štúdia študentov
študujúcich v anglickom jazyku v ak. r. 2019/2020 predstavuje čiastku 895 000 eur,
z toho:
- provízie (vrátane DPH z provízií) 265 000 eur
- prijímacie konanie v zahraničí
100 000 eur
- odmeny za priamu výučbu
530 000 eur
Celková výška disponibilných prostriedkov z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov
JLF UK na finančný rok 2019 po odpočítaní nákladov predstavuje čiastku 5 481 000 eur.

Čl. 3
Použitie zdrojov
(1) Finančné prostriedky vymedzené v čl. 2 sa použijú prednostne na úhradu:
a) nevyhnutných nákladov potrebných na zabezpečenie a udržanie dosahovaných príjmov,
b) nákladov súvisiacich so zabezpečením bežnej prevádzky, základných pedagogických a
vedeckých činností vysokej školy, jej účelových zariadení a informačných pracovísk,
c) stimuláciu vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov na
posilnení výkonnosti fakulty v hodnotených oblastiach,
c) bežných a kapitálových výdavkov nezahrnutých v rozpise dotácií zo štátneho rozpočtu,
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(2)
(3)

(4)
(5)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

d) výdavkov určených na zlepšenie a skvalitnenie podmienok práce a rozvojové aktivity,
e) výdavkov na prípravu, implementáciu a udržateľnosť projektov spolufinancovaných zo
ŠF EÚ.
Použitie zdrojov je viazané na plnenie základných funkcií a poslania vysokej školy, ako aj
na zhodnocovanie hnuteľného a nehnuteľného majetku UK v užívaní JLF UK.
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.
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.
Oblasti použitia zdrojov sú uvedené v prílohe č. 1 tohto predpisu, ktorá tvorí ich
neoddeliteľnú súčasť. O konečnom použití finančných prostriedkov rozhoduje dekanka
fakulty.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
Plánované prečerpanie finančných prostriedkov bude kryté najmä príjmami prijatými
z refundácií projektov ŠF EÚ, implementovaných v predchádzajúcom programovom
období.
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.
Finančné prostriedky sú určené pracoviskám, účelovým zariadeniam a zamestnancom JLF
UK vo forme príspevku, resp. odmien.
Všetci vedúci pracovísk, účelových zariadení, informačných pracovísk a vedúci
fakultných projektov výskumných úloh sú zodpovední za efektívne, účelné, účinné a
hospodárne nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom schválenia v Akademickom senáte JLF UK.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka JLF UK
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Príloha č. 1
Rozdelenie finančných prostriedkov
z vlastných výnosov a nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2019
P.č.

POLOŽKA

Suma v EUR

PRÍJMY
1

Predpokladaná výška školného

2

Refundácia projektov ŠF EÚ

0

3

Zostatok z minulého roku (strata 1 400 tis. eur)

0

4

Príjmy z predaja nepotrebného majetku

5

Príjmy spolu

6 376 000

400 000
6 776 000

VÝDAVKY
Príspevok do fondu rektora UK - 3%

0

Dotácia do mzdového fondu

4 000 000

Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP

1 408 000

Fond dekana
Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP
Odmeny zamestnancom a doktorandom za publikovanie práce v IF a CC
Odmeny školiteľom
Príspevky zamestnávateľa do poistných fondov a NÚP
Príspevok pracoviskám na zabezpečenie základnej prevádzky

150 000
52 800
100 000
5 250
37 048
150 000

Príspevok pre AKAS

10 000

Príspevok BioMed

10 000

Riaditeľstvo

2 000

Divizia MM

2 000

Divízia N

2 000

Divízia O

2 000

Divízia R

2 000

Príspevok na podporu činnosti SloMSA

10 000

Ubytovanie zahraničných študentov na VI
Účasť na General assembly IFMSA
Účasť na European Regional Meeting - IFMSA
Účasť na tréningoch a ďalších medzinárodných zhromaždeniach
organizovaných IFMSA
Organizácia víkendov stálych komisií SloMSA
Príspevok na podporu činnosti KVŠ

10 500
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Martinský fonendoskop
MKM
Omphalus Martinensis
Copyshop
Martinský beh medikov
Medgames
Meniscus Cup
Centrum univerzitnej pastorácie
Beh od Tatier k Dunaju
Hokejbalová liga
Študentská časť AS
Medgym
Príspevok študentom ZL

4 000

Kongres Spolku študentov ZL
Valné zhromaždenie študentov ZL
Spolu za zdravý a krásny úsmev - World Oral Health Day
vzdelávacie workshopy
Výučba na zabezpečenie výučby zubného lekárstva

50 000

Spotrebný materiál (výučbový a drobný)
Zubno-lekárske inštrumentárium
Lupové okuliare
Servisné služby

Príspevok pre ÚIT

134 400

Nevyhnutné:

134 400

Datacentrum - predĺženie podpory kritických zariadení
Ročné predĺženie licencií ESET
Datacentrum - predĺženie podpory BioMed - 2 roky
Upgrade mailového servera na Exchange 2016
Upgrade serverov W2008 na W2016
Upgrade SQL2008 na SQL2017
Bežná prevádzka
Voliteľné:
Príspevok pre CEVED
Bežná prevádzka

0
84 000
4 000

Udržateľnosť projektov, v tom:

65 000

poistné

25 000

nájomné

35 000

systém manažérstva kvality
Spolufinancovanie

5 000
15 000
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Nové aplikácie plazmy
Zlepšenie energetickej efektívnosti - Štefánikov ústav

5 000
10 000

Biobanka, pozemky a prístupová komunikácia)

0

Biobanka spolufinancovanie

0

Príspevok na rekonštrukcie, bežnú údržbu a opravy
Parkové úpravy okolia TÚVM
Rekonštrukcia suterénnych miestností TÚVM

375 000
180 000
50 000

Oprava strechy nad blokom C TÚVM
Klimatizácia a vetranie prednáškových miestností "A" a "B" na ul. L.
Novomeského
Rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ - 1. etapa
Projektová dokumentácia - garáže
Úprava priečok v Edukačnom centre a BioMede
Parkovacie plochy pre areál na ul. L. Novomeského, projekt pre stavebné
povolenie a realizácia
Rekonštrukcia vstupu pre zásobovanie výdajne stravy na dekanáte
Stavebné úpravy pre náhradné zdroje el.energie
Oprava sociálnych zariadení na Štefánikovom ústave

18 000

Maľovanie spoločných priestorov na Štefánikovom ústave
Stavebné úpravy v priestoroch sociálnych zariadení na 2. poschodí dekanátu

10 000
7 000

Zakúpenie malotraktora na letnú a zimnú údržbu

35 000

Servis klimatizácie a vzduchotechniky

40 000

Revízia elektrických, tlakových zariadení, EPS

35 000

Príspevok Acta Medica Martiniana

12 000

Príspevok na podporu zahraničných vzťahov, Erazmus, kvalifikovaní stážisti,
ŠVOČ, družobné fakulty

20 000

Externé defibrilátory - 2 ks (Aula Magna, Vysokoškolský internát)

4 400

Oslavy 50. výročia založenia fakulty

100 000

Sanovanie, vrátane dofinancovania interných doktorandov

200 000

Priame náklady

895 000

provízie

265 000

prijímacie konanie v zahraničí
odmeny za priamu výučbu

100 000

Výdavky spolu
Rozdiel (príjmy - výdavky)

530 000
7 822 398
-1 046 398
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Príloha č. 2
Kritériá rozdelenia príspevku pracoviskám na zabezpečenie základnej prevádzky
(k položke č. 11)
Základné kritériá zohľadňované pri určovaní príspevku pracoviskám JLF UK na
zabezpečenie základnej prevádzky:
1. dosiahnuté výsledky v publikačnej aktivite; rozdeľuje sa 64 000 eur, t.j. 40% celkového
príspevku,
2. pedagogický výkon pracoviska; rozdeľuje sa 96 000 eur, t.j. 60%, t.j. celkového príspevku.
1/ Publikačná aktivita
1. Zohľadňujú sa publikačné výstupy a váhy pre výpočet dotácie na program 077 12 –
prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj.
2. Každé vedecko-pedagogické pracovisko získa príspevok na základe počtu publikácií
zamestnancov/doktorandov pracoviska. Zohľadňuje sa publikačná činnosť
zaznamenaná v centrálnom registri publikačnej činnosti za obdobie rokov 2016 a 2017.
Podiel pracoviska sa určí ako podiel prepočítaného počtu publikačných výstupov
pracoviska na celkovom prepočítanom počet publikačných výstupov.
3. Publikácia sa pracovisku započítava, ak aspoň jeden z jej autorov bol v čase vydania
publikácie s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený pracovný čas (plný pracovný
úväzok) alebo študentom dennej formy doktorandského štúdia.
4. Nevyhnutnou podmienkou zohľadnenia publikácie pracoviska bude zverejnenie
v zozname vo forme určenej ministerstvom.
5. Počet publikácií sa získava z centrálneho registra publikačnej činnosti.
6. Každý príspevok sa v prípade spoluautorstva zamestnancov/doktorandov dennej formy
štúdia z viacerých pracovísk započítava každému pracovisku ako jedna práca.
7. Výška finančného príspevku pracoviskám, určená na rozdelenie na základe publikačnej
aktivity predstavuje sumu 64 000,- EUR.
8. Príspevok pracovisku sa vypočíta ako násobok percentuálneho podielu pracoviska a
pridelenej sumy určenej na rozdelenie na základe výsledkov publikačnej aktivity.
2/ Pedagogický výkon
1. Výška finančného príspevku pracoviskám, určená na rozdelenie na základe
pedagogického výkonu predstavuje sumu 96 000,- EUR.
2. Príspevok pracovisku sa vypočíta ako násobok percentuálneho podielu pracoviska a
pridelenej sumy určenej na rozdelenie na základe pedagogického výkonu.
Poznámky:
a/ Monografia – je zverejnená pôvodná monotematická vedecká alebo umelecká práca obsahujúca vedecký
alebo umelecký prínos.
b/ Odborná publikácia – práca, ktorá nemá vedecko-objaviteľský charakter, ale jej spracovanie si vyžaduje
vysokú odbornú kvalifikáciu autora.
Pre všetky knižné publikácie platí rozsah minimálne 3 autorské hárky (1 AH – 16 tlačiarenských strán) a
musí byť prístupná vo verejnej distribučnej sieti.
c/ Kapitola vo vedeckých alebo umeleckých monografiách, odborných knižných publikáciách a
vysokoškolských učebniciach – kapitola v publikácii (pri viacerých autoroch), ktorá svojim rozsahom a
obsahom nespĺňa požiadavky na monografiu a má rozsah najmenej 1 AH.

Strana 7 z 7

