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Článok 1 
Všeobecná časť 

Táto metodika upravuje spôsob rozpisu  dotácie zo štátneho rozpočtu  na rok 2022 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“). 

 
Článok 2 

Východiská  
1. Základný rámec pre tvorbu tejto metodiky tvorí Metodika rozpisu dotácie štátneho 

rozpočtu na fakulty a ostatné súčasti UK v Bratislave pre rok 2022, ktorá bola schválená 
v Akademickom senáte UK dňa 30.03.2022.  

2. 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 
2022, 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. 

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 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 2022 a podmienky jej použitia 

1. Celý rozpočet kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„ministerstvo“) je aj v roku 2022 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 2021 nastávajú pre rok 2022 v rozpise finančných prostriedkov 
z úrovne MŠVVaŠ SR najmä nasledujúce úpravy: 

• zníženie dotácie pre rok 2022 oproti roku 2021 v oblasti osobných výdavkov, 
ktoré zohľadňuje opatrenia z Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo 
verejnej správe (UHP) o sumu 27 179 424 €);  



 

Strana 4 z 22 
 

 

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA  V MARTINE 
UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

Int. dok. č.: 
VP 18/2022 
Výtlačok č.: 1 
Lehota uloženia: 10 r. Metodika a rozpis dotácie štátneho rozpočtu na rok 2022 

• rušia sa garantované minimá; 

• v rámci dotácie na rozvoj dochádza k zníženiu  alokácie finančných prostriedkov 
na 11 mil. Eur; 

• v rámci dotácie na zahraničné mobility dochádza k navýšeniu finančných 
prostriedkov o 1 mil. Eur; 

• v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa ďalej znižuje 
váha, ktorou je zohľadňované hodnotenie tvorivej činnosti v poslednej 
komplexnej akreditácii činností vysokých škôl na 30 % príslušnej alokácie 
a zvyšná časť (70 % alokácie) sa rozpíše účelovo podľa excelentného vedeckého 
výkonu v súlade s Prílohou č. 8 tejto metodiky. Rozpisovanie podľa šesťročného 
priemerného podielu na časti dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 
činnosť zostáva zachovaný, zmena reflektuje, že výsledky komplexnej 
akreditácie v súčasnosti nedostatočne zohľadňujú aktuálny stav tvorivej činnosti 
na jednotlivých vysokých školách a keďže táto časť dotácie mala zohľadňovať 
dlhšie časové obdobie, zohľadňuje sa naďalej šesťročný priemer; 

3. JLF UK sa zaväzuje použiť poskytnuté dotácie v súlade s podmienkami Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo ŠR 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 
2021. Dotácia je schválená v celkovom objeme 11 601 171 € (11 789 177 €  €)1, z toho dotácia 
na bežné výdavky je 11 601 171 € (11 789 177 €  €), a dotácia na kapitálové výdavky 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 – 7 144 833 € (7 378 893   €), v tom: 

mzdy   .............................................. 4 212 614 €  (4 241 303 €) 

odvody ............................................ 1 482 840 €  (1 492 939 €)  

tovary a služby ................................     620 097 €       (594 318 €)   

klinické pracoviská .........................        829 282 €  (1 050 333 €)    

 

 

 

                                                 
1 Údaj v zátvorke slúži na porovnanie s predchádzajúcim rokom. 
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Kapitálové výdavky -  0,- € (0,- €)     

 

1.2. Podprogram 077 12  - Vysokoškolská veda a technika  

Bežné výdavky – 3 834 983 €  (3 780 303 €), v tom účelová dotácia 848 127 € 

i) Prvok  077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj – 3 834 983 € 
(3 780 304 €), z toho:    neúčelové  účelové 

   mzdy .................................   1 705 000 €  495 000 € (2 000 000 €) 
   odvody .............................     600 159 €   174 241 €    (704 000 €)

  tovary a služby .................           516 697 €   135 567 €    (106 086 €)   
      štipendiá doktorandov .....       165 000 €      (920 000 €) 

   špičkové vedecké tímy .....       43 319 €        (50 217 €) 
 Ministerstvo poskytlo v rámci účelovo určenej dotácie z podprogramu 077 12 

dotáciu na podporu špičkových vedeckých kolektívov a excelentných výskumných 
súčastí verejných vysokých škôl. Vymedzenie použitia je uvedené v samostatnej 
prílohe č. 3 a 4. 

 
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 výdavky - 0,- € (0,- €)  

 

1.3. Podprogram 077 15  -  Sociálna podpora študentov –  621 355 € (629 981 €) 

i) Prvok 077 15 01 - Sociálne štipendiá    39 423 €    (51 200 €) 

ii) Prvok 077 15 01 – Sociálne štipendiá tehotenské   4 080 € 

iii) Prvok 077 15 02 - Motivačné štipendiá odborové            0 €  (17 640 €) 

iv) Prvok 077 15 02 - Motivačné štipendiá základné    82 300 €  (77 150 €) 

v) Prvok 077 15 03 - Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít 
študentov a pastoračných centier – 495 552 € (483 991 €), z toho: 

 mzdy ŠD a J    237 167 €    (247 995 €) 

 odvody       83 483 €      (87 294 €) 

 tovary a služby ŠD   116 458 €   (120 132 €) 

 príspevok na jedlo      53 757 €     (23 853 €) 

 príspevok na športové aktivity      4 717 €       (4 717 €) 

2. Výsledná výška dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných 
programov, prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, sociálnu podporu 
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študentov a ostatné činnosti sa vypočítala z úrovne UK 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. Prehľad účelovo 
určených finančných prostriedkov pridelených v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 
2022 pre JLF UK: 

 
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. Celkový objem finančných 
prostriedkov z dotácií vynaložených v roku 2022 na mzdy a odvody do poistných fondov, 
nesmie prekročiť 80 % objemu finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2022 
verejnej vysokej škole na bežné výdavky. 

2. Pri rozpise dotácie je použitá nasledovná vnútorná štruktúra:  
a. dotácia na mzdy a poistné,  

Program/podprogram 
/prvok 

Názov položky Bežná dotácia 
v EUR 

077 11 Záloha na klinické pracoviská 829 282 

077 12 01 Dotácia na excelentné výskumné súčasti 804 808 

077 12 01 Príspevok pre špičkový vedecký tím MAVYS 19 253  

077 12 01 Príspevok pre špičkový vedecký tím POMEHET 9 626  

077 12 01 Príspevok pre špičkový vedecký tím CAREVIP 14 440 

077 15 03 Príspevok na stravovanie študentom 53 727 

077 15 03 Príspevok na ubytovanie a prevádzku ŠD 437 108 

077 15 01 Sociálne štipendiá 
Sociálne štipendiá tehotenské 

39 423 
4 080 

077 15 02 Motivačné štipendiá základné §96a, ods.1, 
písm. b) 
Motivačné štipendiá odborové § 96a, ods.1, 
písm. a) 

82 300 
0 

077 15 03 Príspevok na činnosť športových klubov (ROB)  4 717 
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b. dotácia na tovary a služby, 
c. dotácia na špecifiká, 
d. dotácia na klinické pracoviská. 

3. Definitívna výška dotačných prostriedkov sa z úrovne UK prideľuje na základe splnenia 
schválených ukazovateľov a  v pravidelných mesačných splátkach v súlade so Zákonom 
o štátnej pokladnici v platnom znení bezhotovostne a na osobitný bankový účet fakulty. 

 
Článok 7 

ROZPIS DOTÁCIE 

 
A) PODPROGRAM 077 11 - POSKYTOVANIE VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA A 

ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY VYSOKÝCH ŠKÔL 
 

Finančné prostriedky rozpočtované v rámci podprogramu 077 11 – poskytovanie 
vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl, po odpočítaní 
finančných prostriedkov pre potreby UK (CFS, RUK, Vedecký park, rezerva na 
postdoktorandov, Fond rektora, Rozvojový fond), boli podľa výkonu. JLF UK pridelené 
v celkovej výške 6 315 551 (6 328 560 eur). 
 

MZDY A POISTNÉ 

1. V rámci dotácie na mzdy sa rozpisuje 4 212 614 eur, z toho na tarifné platy 3 522 614 eur, 
osobné a ostatné príplatky 540 000 eur a odmeny 150 000 eur. 

2. Všetkým pedagogickým, vedecko-výskumným, informačným, účelovým a hospodársko-
správnym pracoviskám sa garantuje financovanie miezd do výšky reálnej potreby, 
pričom platí, že ak pracovisko dostane počas roka prostriedky pridelené účelovo, tieto 
prostriedky mu budú poskytnuté v plnej  výške.  

3. Výška dotácie na poistné je určená ako 35,2 % dotácie na mzdy, čo pre rok 2022 
predstavuje z prostriedkov štátneho rozpočtu 1 482 840,00 eur. 

 
TOVARY A SLUŽBY 

1. V rámci dotácie na tovary a služby, bola po odpočítaní finančných prostriedkov pre 
potreby UK (prevádzka AIS2, rozvojový fond, CFS, Vedecký park, rezerva na projekty 
IT), pridelená JLF UK suma 620 097 eur (594 318), podľa výkonu JLF UK v týchto 
ukazovateľoch: 

- základná dotácia na prevádzku vo výške 6 666 eur, 

- odvodená dotácia na prevádzku stanovená ako podiel prepočítaného počtu 
študentov JLF UK na počte študentov UK vo výške 198 645 eur, 

- dotácia na vzdelávaciu činnosť stanovená podľa prepočítaného počtu študentov 
vynásobeného KO vo výške 222 739 eur, 
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- osobitné kritériá (objem grantov zo zahraničia na vzdelávacie projekty, mobility) vo 
výške 192 047 eur. 

2. Výsledná výška dotácie na tovary a služby sa rozpisuje len na položky: 
632002 – Vodné, stočné   
632004 – Elektrická energia  
632005 – Plyn 
632006 – Tepelná energia 
633006 – Všeobecné služby 
637014 – Stravovanie 
637016 – Prídel do sociálneho fondu 
637027 – Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 
642015 – Nemocenské dávky zamestnancom 

3. 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. 

 
DOTÁCIA NA ŠPECIFIKÁ - ZABEZPEČENIE PRAKTICKEJ VÝUČBY NA KLINICKÝCH 

PRACOVISKÁCH 

1. Na základe požiadavky JLF UK bola v rámci rozpisu výdavkov na uskutočňovanie 
akreditovaných študijných programov poskytnutá dotácia na pokrytie aktivít, ktoré nie 
sú zohľadnené v predchádzajúcich bodoch, a to na klinické pracoviská, 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 829 282 € 
(1 050 333 €).  

2. 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: 1 pre všeobecné 
lekárstvo, 3 pre zubné lekárstvo, 0,75 pre ošetrovateľstvo, 0,5 pre pôrodnú asistenciu a 
0,75 pre ostatné zohľadňované študijné odbory.2 Pre študijné programy tretieho stupňa 
je použitý jednotný koeficient 1 a počet hodín praktickej výučby 260.  

3. Finančné prostriedky sú poskytnuté zálohovo v závislosti od predpokladaného počtu 
študentov, ktorí budú vykonávať v príslušnom polroku praktickú výučbu. JLF UK 
poskytuje tieto prostriedky zdravotníckemu zariadeniu alebo pracovisku iných 
organizácií v súlade s § 35 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých školách podľa uzatvorenej 
zmluvy. 

                                                 
2 Ide o študijné odbory: verejné zdravotníctvo, zdravotnícke vedy (programy zamerané na fyzioterapiu, 
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, rádiologickú techniku, urgentnú zdravotnú starostlivosť, 
dentálnu hygienu a zubnú techniku). 
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4. Príspevok podlieha zúčtovaniu za každý polrok podľa počtu študentov a počtu hodín 
praktickej výučby. Zohľadňuje sa len praktická príprava, ktorá je súčasťou študijného 
programu; nie je rozhodujúce, v ktorej časti akademického roka sa prax uskutočňuje. 

 
 

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. 5 
zákona. V súlade s § 16 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu 
a vývoja v platnom znení sa štátna podpora výskumu a vývoja na verejných vysokých 
školách poskytuje inštitucionálnou formou a účelovou formou. Účelová forma je 
poskytovaná na základe súťaže (prostredníctvom Agentúry na podporu 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. Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 
činnosť v zmysle § 89 ods. 5 zákona, ktorá je predmetom dotačnej zmluvy, tvorí 
inštitucionálnu formu výskumu a vývoja.  

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 piatich častí: 

- VEGA a KEGA, sú prideľované v rámci vnútorného grantového systému 
ministerstva súťažným spôsobom na projekty podľa ich štatútov; 

- 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; 

- dotácia na podporu špičkových kolektívov identifikovaných Akreditačnou 
komisiou; 

- finančné prostriedky alokované na zabezpečenie prístupov k elektronickým 
informačným zdrojom. 

3. Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj a po 
odpočítaní predkriteriálne vyčlenených finančných prostriedkov pre potreby UK 
(114 250 eur), boli JLF UK pridelené neúčelové finančné prostriedky v celkovej výške  
3 263 807 eur (3 780 304 eur) podľa výkonu vo výskume a vývoji odvodeného od týchto 
výkonových ukazovateľov: 

Ukazovateľ Váha Suma 

Výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti fakúlt podľa poslednej 
komplexnej akreditácie 

17,2 221 669 

Priemerný podiel fakulty na dotácii na prevádzku a rozvoj infraštruktúry 25,8 815 129 
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Ukazovateľ Váha Suma 

pre výskum a vývoj za roky 2016 až 2021 (okrem dotácie odvodenej od 
výsledkov hodnotenia kvality výskumnej činnosti fakulty podľa 
poslednej komplexnej akreditácie) 

Podiel fakulty na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 
2019 a 2020 na výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových 
schém 

0,1 8 736 

Podiel fakulty na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) 
získaných v rokoch 2019 a 2020 na výskumné aktivity od subjektov 
verejnej správy 

0,09 649 075 

Podiel fakulty na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) 
získaných v rokoch 2019 a 2020 na výskumné aktivity od iných subjektov 
ako sú subjekty verejnej správy a od subjektov zo zahraničia mimo 
grantových schém 

0,03 50 947 

Podiel fakulty na počte doktorandov v dennej forme doktorandského 
štúdia po dizertačnej skúške v kalendárnom roku 20203 

0,1 505 850 

Podiel fakulty a súčastí na publikačnej činnosti 0,225 1 012 401 

Podiel fakulty na umeleckej tvorbe 0,025 0 

 

4. V rámci podprogramu 077 12 Vysokoškolská veda a technika sa pre JLF UK vyčlenili 
účelové dotácie v celkovom objeme 848 127 eur, a to na: 

a) podporu špičkových kolektívov suma 43 319 eur (50 2017 eur), 

b) na podporu excelentných výskumných súčastí suma  804 808 eur (t.j. 10,01% podiel 
v rámci UK).  

 Vymedzenie účelu ich použitia je uvedený v prílohách č. 3 a č. 4. 

5. V rámci dotácie na mzdy sa rozpisuje suma 2 300 000 eur, z čoho sú mzdy 
z inštitucionálnej formy podpory 1 705 000 eur a z účelovej dotácie 595 000 eur. 

6. Účelová dotácia sa v súlade s Metodikou MŠVVaŠ SR použije na finančné ohodnotenie 
zamestnancov identifikovaných excelentných pracovísk JLF UK, pričom na tarifné platy 
sa vyčleňuje suma 440 000 eur, na osobné príplatky 95 000 eur a na odmeny 60 000 eur. 

7. JLF UK pri identifikovaní pracovísk, ktoré dosiahli excelentné výsledky, použila tieto 
hlavné identifikátory: 

                                                 
3 Počet za kalendárny rok 2020 sa určí ako mesačný počet doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia 
po dizertačnej skúške (financovaných zo všetkých zdrojov: z dotácie zo štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov 
a zo zdrojov externých vzdelávacích inštitúcií) podľa údajov z centrálneho registra študentov. 
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a) publikačná činnosť, ktorú tvoria v oblasti „M3 lekárske vedy“ indexované publikácie 
(WoS, Scopus), teda kategórie ADC, ADD, ADM, ADN za roky 2019 a 2020, prepočítané 
priemerným počtom tvorivých zamestnancov, váha 95%  

b) objem grantových prostriedkov získaných súťažným spôsobom v kategórii 
zahraničné výskumné granty, váha 5 %. 

8. Všetkým pedagogickým, vedecko-výskumným, informačným, účelovým 
a hospodársko-správnym pracoviskám sa garantuje financovanie miezd do výšky 
reálnej potreby, pričom platí, že ak pracovisko dostane počas roka prostriedky 
pridelené účelovo, tieto prostriedky mu budú poskytnuté v plnej  výške.  

9. Výška dotácie na poistné je určená ako 35,2 % dotácie na mzdy, čo pre rok 2022 
predstavuje 809 967 eur, z čoho sú odvody z inštitucionálnej formy podpory 600 159 eur 
a z účelovej dotácie 209 908 eur. 

10. Na štipendiá doktorandov sa už neprideľujú účelovo určené finančné prostriedky, sú 
súčasťou dotácie na výskumnú a vývojovú činnosť. S ohľadom na nevyhnutnosť udržať 
kontinuitu bádania i generovania vedeckého výkonu, bude JLF UK zachovávať počet 
novoprijímaných doktorandov na úrovni minulého roka.   

11. Na štipendiá doktorandov sa v roku 2022 vyčleňuje z dotácie ŠR čiastka len v objeme 
160 000 eur (920 000), nakoľko na ich úhradu sa použijú finančné prostriedky z iných 
zdrojov (vlastné, EŠIF). Štipendiá sa poskytujú na úrovni tarifných platov podľa 
osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových 
zamestnancov. Doktorandom pred dizertačnou skúškou sa prizná štipendium na 
úrovni príslušnej platovej stupnice 6. platovej triedy  a doktorandom po vykonaní 
dizertačnej skúšky na úrovni príslušného stupňa 7. platovej triedy.  

 

C) PODPROGRAM 077 13 - ROZVOJ VYSOKÉHO ŠKOLSTVA 
1. Dotácia na rozvoj sa poskytuje podľa § 89 ods. 7 zákona o vysokých školách. 

2. Dotácie na rozvoj vysokých škôl sú v roku 2022 rozpočtované v rámci podprogramu 
Rozvoj vysokého školstva a  ministerstvo vyčlenilo na tento účel sumu 11 000 000 
(20 000 000 €).  

3. JLF UK sa môže uchádzať o dotáciu na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov, 
ktoré sa podávajú na ministerstvo prostredníctvom UK. Podrobnosti k podávaniu 
projektov, vrátane termínu na ich podávanie, zverejní ministerstvo v samostatných 
výzvach. Okrem projektov, ktoré predkladajú jednotlivé vysoké školy, sa financujú aj 
tzv. centrálne rozvojové projekty pre potreby rezortu školstva. Sú to projekty 
s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorých sa ministerstvo priamo zúčastňuje, alebo 
aktívne participuje pri ich zabezpečovaní a realizácii v pravidelnom kontakte s vysokými 
školami. 
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D) PODPROGRAM 077 15 – SOCIÁLNA PODPORA ŠTUDENTOV 

Dotácia na sociálnu podporu študentov sa poskytuje podľa § 89 ods. 8 zákona a vychádza 
z nárokov študentov. Poskytuje sa študentom priamou a nepriamou formou. Priamou 
formou sociálnej podpory sú štipendiá (sociálne, vrátane tehotenských 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.  

Na sociálnu podporu študentov sa pre JLF UK v roku 2022 poskytla dotácia vo výške 621 355 
eur (629 981). 

 
D.1.  PRVOK 077 15 01 – SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ A TEHOTENSKÉ 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 2022 závisí 
od poskytnutej dotácie na tento účel v roku 2021. Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych 
štipendií sa vykonáva najmenej 2x ročne, a to podľa požiadaviek vysokých škôl. Zálohovo 
bola JLF UK pridelená dotácia vo výške 39 423 € (51 200 €) na sociálne a 4 080 € na 
tehotenské štipendiá. Ministerstvo môže znížiť dotáciu na tehotenské štipendiá, ak 
poskytnutá dotácia presahuje aktuálnu potrebu. 

 
D.2  PRVOK 077 15 02 – MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ 

Dotácia na motivačné štipendiá je poskytovaná účelovo a bola prepočítaná podľa počtu 
1 646 študentov JLF UK k 31. októbru 2020 tak, aby 10 %-ám študentov (okrem 
doktorandov), mohlo byť priznané motivačné štipendium vo výške 500 eur.  Na výpočet 
výšky dotácie na motivačné štipendiá platí vzťah:   

počet študentov v dennej forme x 0,1 x dotácia na 1 študenta v dennej forme. 

JLF UK v Martine bola pridelená celková výška finančných prostriedkov na motivačné 
štipendiá v objeme 82 300 eur (77 150 eur).  

Dotácia na motivačné štipendiá pre študentov vo vybraných študijných odboroch podľa 
zoznamu určeného ministerstvom nebola pre rok 2022 poskytnutá, nakoľko podmienkou 
pre jej pridelenie bolo, že KAP musí byť viac ako 0,94, čo nebolo v prípade absolventov 
vybraných študijných odborov „ošetrovateľstvo“ (0,91) a „pôrodná asistencia“ (0,83) 
splnené. 

JLF UK použije dotáciu na motivačné štipendiá do konca kalendárneho roka 2022. 
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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 

Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo a len verejným vysokým školám. Výška 
zálohového príspevku na jedlá (študentom dennej formy štúdia vrátane doktorandov) sa 
poskytuje úmerne v závislosti od počtu vydaných jedál v období od 1.1.2021 do 31.09.2021. 
Korekcia sa vykonáva podľa požiadaviek vysokých škôl, najmenej 2x ročne. 

Príspevok na stravovanie sa od 1. januára 2022 určuje vo výške 1,40 €. Výšku príspevku 
môže ministerstvo upraviť v závislosti od disponibilných zdrojov a počtu vydaných jedál.  

Príspevok na stravovanie možno aplikovať iba v prípade, keď hodnota jedla je najmenej 2,00 
€, pričom príspevok študenta na jedlo musí byť minimálne 50 % z rozdielu ceny jedla a výšky 
príspevku poskytnutého ministerstvom. Systém poskytovania jedál študentom musí byť 
transparentný a kontrolovateľný, aby umožňoval preukazné zúčtovanie príspevku.  

Príspevok sa poskytuje fakulte formou preddavku maximálne na dve jedlá v jeden deň 
vydané denným študentom v stravovacom zariadení vysokej školy, resp. 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“.  

Celková výška dotácie na poskytnutie príspevku na jedlo študentom predstavuje 53 727 eur 
(23 853). 

 

PRÍSPEVOK  NA UBYTOVANIE 

1. Príspevok na ubytovanie sa poskytuje účelovo: 

i) vysokým školám, ktoré vlastnia študentské domovy; 

ii) vysokým školám, 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 2022 bola fakulte 
pridelená dotácia na mzdy zamestnancov a odvody do poistných fondov vo výške 50 % 
z objemu finančných prostriedkov, ktorý predstavuje rozpis dotácie v roku 2021 a z 50 % 
odvodeného od počtu lôžok obsadených študentami vrátane doktorandov v dennej 
forme štúdia (k 27.02.2020). 
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5. Fakulte boli v rámci príspevku na prevádzku študentských domovov poskytnuté okrem 
prostriedkov na mzdy zamestnancov študentských domovov a odvody do poistných 
fondov 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 
Koeficient 
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. V prípade blokov jedného študentského domova rôznej kvality sa výsledný koeficient 
určil váhovým spôsobom s uvážením kapacity blokov. 

7. Príspevok na ubytovaného študenta sa poskytuje vo výške 7 € na ubytovaného študenta 
a mesiac počas jeho ubytovania (najviac 10 mesiacov)4. V prípade doktorandov dennej 
formy  štúdia a študentov poberajúcich sociálne štipendium aj v mesiacoch júl a august 
najviac 12 mesiacov. Príspevok na viac ako 10 mesiacov je možné použiť aj na 
ubytovanie študenta, ktorého súčasťou študijného programu je vykonávanie praxe 
počas mesiaca júl a august. Ak prax trvá menej ako 4 týždne, príspevok sa znižuje 
úmerne k počtu týždňov praxe. 

8. Celková výška dotácie na ubytovanie predstavuje 437 108 eur (455 421). 

 
DOTÁCIA NA ŠPORTOVÉ AKTIVITY A NA KULTÚRNE AKTIVITY 

1. Dotácia na športové aktivity, vrátane podpory činnosti vysokoškolských telovýchovných 
jednôt, vysokoškolských športových klubov a jednotlivcov bola JLF UK poskytnutá 
podľa Kritérií na prerozdelenie príspevku ministerstva vo výške 4 717 eur (4 717 eur). 
Príjemca transferu – športový klub ROB,  je povinný predložiť vyúčtovanie čerpania 
dotácie. 

2. Ministerstvo môže v nadväznosti na výšku disponibilných zdrojov poskytnúť univerzite 
ďalšiu dotáciu na realizáciu priorít ministerstva v oblasti športovej a kultúrnej činnosti. 

 

 

                                                 
4 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 upravené finančné prostriedky štátneho rozpočtu 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj v prípade zmeny platnej 
legislatívy, prípadne ak dôjde v priebehu roka 2022 k úprave disponibilných zdrojov 
v rámci relevantných programov štátneho rozpočtu, má dekanka právo upraviť výšku 
dotácie, a to v tej časti rozpisu, ktorej sa korekcia týka. V prípade, že navýšenie 
disponibilných zdrojov má vopred určený účel, alokácia finančných prostriedkov sa 
vykoná s ohľadom na predmetný účel. 

2. Ak dôjde v priebehu roka 2022 k úprave disponibilných zdrojov v rámci relevantných 
programov štátneho rozpočtu, resp. z dôvodu implementácie jednotlivých opatrení 
Plánu obnovy a odolnosti SR, JLF UK vykoná úpravu objemu finančných prostriedkov 
spôsobom uvedeným v metodike v rozpise pre jednotlivé vysoké školy, resp. v súlade 
s metodikou Plánu obnovy a odolnosti SR.  

3. JLF UK spracúva v pravidelných mesačných intervaloch podklady pre finančné výkazy 
FIN 1-12 Ministerstvu financií SR prostredníctvom RUK. Zúčtovanie poskytnutých 
dotácií a účelových prostriedkov a podklady do výročnej správy o hospodárení vykoná 
JLF UK podľa požiadaviek a v termínoch stanovených ministerstvom, resp. RUK.  

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto metodiky sú prílohy: 

Príloha č. 1  Programová štruktúra dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2022 
Príloha č. 2 Rozpis dotácie štátneho rozpočtu na programy, podprogramy, kategórie a 

položky 
Príloha č. 3 Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov pre špičkové 

vedecké kolektívy v roku 2022 
Príloha č. 4 Prehľad pracovísk JLF UK, ktorí dosiahli excelentné výsledky 
Príloha č. 5 Zásady rovnomerného čerpania finančných prostriedkov z grantov 

viazaných na príslušný kalendárny rok 

5. Tento predpis nadobúda platnosť dňom schválenia v Akademickom senáte JLF UK 
a účinnosť dňa 10. mája 2022. 

 
 
 
 

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 
dekanka JLF UK 
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Príloha č. 1 

Programová štruktúra dotácie štátneho rozpočtu JLF UK na rok 2022 
 

 

Programová štruktúra 

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 

7 144 833 

 
6 315 551 

 
829 282 

0 

 

0 
 

0 

Podprogram 077 12 – dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 

• prvok 077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry 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) 

3 834 983 
 

3 834 983 

0 
 

0     

0 

 
0 

0 
 

0 

Podprogram 077 13 – dotácia na rozvoj vysokej školy 0 0 

Podprogram 077 15 – dotácia na sociálnu podporu študentov VŠ 

• prvok 077 15 01 – sociálne štipendiá 

• prvok 077 15 01 – sociálne štipendiá tehotenské 

• prvok 077 15 02 – motivačné štipendiá 

• prvok 077 15 02 – motivačné štipendiá odborové 

• 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 

621 355 

39 423 

4 080 

82 300 

0 

 
495 552 

437 108 

53 727 

0 

4 717 

0 

0 

0 

0 
 

0 

0 

0 

0 

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

11 601 171 0 
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Príloha č. 2 
 

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

 
 
07711     Poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ                         tab. č. 1 
 

 
Funkčná 

oblasť 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2022 

09.4.1.3  611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl.plat, funkčný plat 3 522 614 

  612001 – Osobné príplatky 500 000 

  612002 – Ostatné príplatky 40 000 

  614 – Odmeny 150 000 

 610 Úhrn za kategóriu 610 4 212 614 

    

  621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10% 321 261 

  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní       100 000  

  625001 - Na nemocenské poistenie 1,40% 58 977 

  625002 - Na starobné poistenie 14% 571 766 

  625003 - Na úrazové poistenie 0,80% 33 701 

  625004 - Na invalidné poistenie 3% 126 378 

  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 1% 42 126 

  625006 – Na garančné poistenie 0,25% 10 532 

  625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 4,75% 190 099 

 627 627000 - Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní-vl. 28 000 

 620 Úhrn za kategóriu 620 1 482 840 

    

  632002 - Vodné, stočné 20 000  

  632004 – Elektrická energia 270 000 

  632005 – Plyn 4 500 

  632006 – Tepelná energia 150 000 

  637004 – Všeobecné služby 30 000 

  637014 – Stravovanie 68 097 

  637016 - Prídel do sociálneho fondu  52 500 

  637027 - Odmeny zamest. mimopracovného pomeru 15 000 

  642015  - Nemocenské dávky zamestnancov-vl.  10 000 

 630 Úhrn za kategóriu 630 a 640 620 097 

    

0771152 630 637034 – Zdravotníckym zariadeniam (klinické pracoviská) 829 282 
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  Celkom vysoká škola s klinickými pracoviskami 7 144 833 

0771201  Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj                            tab. č. 2 
174 240 

 
Funkčná 

oblasť 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 

neúčelová dotácia 
na rok 2022 

Schválená 

účelová dotácia 

na rok 2022 
(excelentné súčasti) 

01.4.0.2  611 - Tarifný plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat, vrátane ich náhrad 
1 550 000 440 000 

  612001 – Osobný príplatok 105 000 95 000 

  612002 – Ostatné príplatky 20 000  

  614 - Odmeny 30 000 60 000 

 610 Úhrn za kategóriu 610 1 705 000 595 000 

     

  621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10% 120 000 50 000 

  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 50 500 9 500 

  625001 - Na nemocenské poistenie 1,4% 23 870 8 330 

  625002 - Na starobné poistenie 14% 232 200 83 300 

  625003 - Na úrazové poistenie 0,80% 13 640 4 760 

  625004 - Na invalidné poistenie 3% 51 150 17 850 

  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 1% 17 050 5 950 

  625006 – Na garančné poistenie 0,25% 4 262 1 488 

  625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 4,75% 76 487 28 630 

 627 627000 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní 11 000  

 620 Úhrn za kategóriu 620 600 159 209 808 

     

  632002 – Voda 15 000  

  632004 – El. energia 302 000  

  632005 – Plyn 15 000  

  632006 – Tepelná energia 125 544  

  637004 – Všeobecné služby 23 153  

  637014 – Stravovanie 10 000  

  637016 – Prídel do sociálneho fondu 26 000  

 630 Úhrn za kategóriu 630 516 697  

     

  642 015 – Nemocenské dávky 5 000  

  642 036 – Na štipendiá 160 000  

 640 Úhrn za kategóriu 640 165 000  

     

 600 Špičkové vedecké tímy  43 319 

  MAVYS  19 253 

  POMEHET  9 626 

  CAREVIP  14 440 

     

  Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 2 986 856 848 127 

  Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj spolu účelové a 
neúčelové 

3 834 983  
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0771501, 0771502  Štipendiá                                                                                                             tab. č. 3 

 
Funkčná 

oblasť 

 
Kateg. 

 
Podpoložka 

Schválená 
dotácia na rok 

2022 

09.4.1.3 640 642036 – Sociálne štipendiá 39 423 

 640 642036 – Sociálne štipendiá tehotenské 4 080 

 640 642036 – Motivačné štipendiá základné 
642036 – Odborové motivačné štipendiá 

82 300 
0 

  Úhrn za kategóriu 640 125 803 

 

0771503   Študentské jedálne               tab. č. 4 

 
Funkčná 

oblasť 

 
Kateg. 

 

Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2022 

09.6.061 630 637014 – Stravovanie 53 727 

  Celkom na stravu študentom 53 727 

 

0771503   Študentské domovy                                                            tab. č. 5 

09.6.062  611 – Tarif.plat, osobný plat, zákl. plat, funkčný plat 195 167 

  612001 – Osobné príplatky 35 000 

  612002 – Ostatné príplatky 7 000 

  614 – Odmeny 0 

  611 – valorizácia pre zamestnancov ŠJ 0 

 610 Úhrn za kategóriu 610 237 167 

    

  621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne 10% 16 717 

  623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní 6 000 

  625001 - Na nemocenské poistenie 1,4% 3 320 

  625002 - Na starobné poistenie 14% 33 203 

  625003 - Na úrazové poistenie 0,80% 1 897 

  625004 - Na invalidné poistenie 3% 7 115 

  625005 - Na poistenie v nezamestnanosti 1% 2 372 

  625006 - Garančné poistenie 0,25% 593 

  625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity 4,75% 10 266 

  627000 - Príspevok do DDS 2 000 

 620 Úhrn za kategóriu 620 83 483 

    

  632002 - Vodné, stočné 24 000 

  632004 - El. energia 26 968 

  632006 - Tepelná energia 45 000 

  633006 - Všeobecný materiál 8 490 
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  637014 - Stravovanie 9 000 

  637016 - Prídel do sociálneho fondu 3 000 

 630 Úhrn za kategóriu 630 116 458 

    

  Celkom študentský domov  437 108 

 
0771503   Športové aktivity študentov                                                                                  tab. č. 6 

 
Funkčná 

oblasť 

 
Kateg. 

 

Podpoložka 

Schválená 
dotácia 

na rok 2022 

08.1.0 640 642001 - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému 
fondu 

0 

  TJ Slávia Medik 0 

  ROB 4 717 

  Celkom TJ Slávia Medik+ ROB 4 717 
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Príloha č. 3 

Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov pre špičkové vedecké kolektívy 
 

1. Použitie dotácie je účelovo viazané na aktivity špičkových tímov, ktoré boli 
identifikované Akreditačnou komisiou v rámci projektu „Identifikácia špičkových 
vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ v zmysle uznesenia 76.9.1 z roku 2014. 

2. Dotácia je určená najmä na finančné ohodnotenie členov tímu, na zvýšenie štipendií ich 
doktorandov, prijatie postdoktorandov, na pracovné cesty, na podporu usporiadania 
vedeckých, resp. umeleckých akcií a účasť členov tímu na takýchto akciách. 

3. Dotáciu je možné použiť na úhradu nákladov, ktoré vznikli v čase od 1.1.2022 do 
31.12.2022. 

4. O použití pridelených prostriedkov budú, pri rešpektovaní všeobecne záväzných 
právnych predpisov, rozhodovať členovia tímu. Vyúčtovanie poskytnutej účelovej 
dotácie a vyhodnotenie jej použitia je potrebné doručiť ministerstvu prostredníctvom 
RUK do 31.1.2023. 

5. JLF UK uchováva všetky písomnosti a podklady, ktorými preukáže použitie finančných 
prostriedkov v súlade s podmienkami najmenej po dobu desiatich rokov. 

 
 

Príloha č. 4 
Prehľad pracovísk JLF UK, ktoré dosiahli excelentné výsledky 

Ústav anatómie 

Ústav lekárskej biochémie 

Ústav fyziológie 

Ústav lekárskej biofyziky 

Ústav lekárskej biológie 

Ústav histológie a embryológie 

Ústav farmakológie 

Ústav verejného zdravotníctva 

Ústav patologickej fyziológie 

Ústav mikrobiológie a imunológie 

Ústav cudzích jazykov 

Ústav ošetrovateľstva 

Ústav pôrodnej asistencie 

Dermatovenerologická klinika 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika 

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie 

Interná klinika gastroenterologická 

I. interná klinika 

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny 

Klinika detí a dorastu 
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Klinika detskej tuberkulózy a respiračných chorôb 

Klinika detskej chirurgie 

Klinika hematológie a transfuziológie 

Klinika hrudníkovej chirurgie 

Klinika infektológie a cestovnej medicíny 

Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku 

Klinka pracovného lekárstva a toxikológie 

Klinka stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie 

Klinika pneumológie a ftizeológie 

Neonatologická klinika 

Neurochirurgická klinika 

Neurologická klinika 

Očná klinika 

Ortopedická klinika 

Psychiatrická klinika 

Rádiologická klinika 

Urologická klinika 

Ústav klinickej biochémie 

Ústav molekulovej biológie a genomiky 

Ústav patologickej anatómie 

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz 

BioMed 

 
Príloha č. 5 

Zásady rovnomerného čerpania finančných prostriedkov z grantov  
viazaných na príslušný kalendárny rok 

 
V súvislosti s riešením projektov, ktoré sú financované z domácich grantov, je potrebné 
zabezpečiť priebežné a  rovnomerné čerpanie finančných prostriedkov. Preto sa odporúča: 
- do 31.8. kalendárneho roku vyčerpať  50 % schváleného rozpočtu  
- do 30.10. kalendárneho roku vyčerpať  85 % schváleného rozpočtu  
- do konca kalendárneho roka (optimálne do 15.12.), vyčerpať všetky finančné prostriedky 
viazané na príslušný rozpočtový rok. 
 
Opatrenie umožní predísť dlhodobému nečerpaniu finančných prostriedkov, napomôže 
úspešnej realizácii projektu, umožní rozložiť administratívnu náročnosť zainteresovaných 
pracovísk na celý rok, nielen na mesiace november a december, umožní eliminovať 
neoprávnené výdavky v projekte a odstrániť riziko chybovosti pri administrácii ekonomickej 
agendy (zadávanie POBJ, vystavovanie kontrolných listov, zápisy do registrov zákaziek, 
obeh účtovných dokladov ...).  
 
 


