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Ú V O D 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine hospodárila v roku 2010 ako vnútorná 

organizačná jednotka verejnej vysokej školy – Univerzity Komenského v Bratislave. Svoje 

potreby, základný chod a prevádzku financovala z dotácií štátneho rozpočtu rozpísaného 

fakulte na základe dotačnej zmluvy uzatvorenej medzi MŠVVaŠ SR a UK v Bratislave 

a v súlade so schválenou Metodikou rozpisu rozpočtu fakultám a súčastiam UK.  Na 

sanovanie chýbajúcich prostriedkov štátneho rozpočtu, spolufinancovanie projektov zo 

štrukturálnych fondov a rozvojové aktivity použila JLF UK nedotačné prostriedky, ktoré 

získala z výnosov zo školného za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia, školného od 

cudzincov, z prenájmu majetku, z podnikateľskej činnosti a z poskytovania služieb 

stravovania a ubytovania. 

Po pripomienkovom konaní a predložení niekoľkých alternatívnych návrhov bola 

z úrovne UK schválená Metodika rozpisu dotácie štátneho rozpočtu, v ktorej sa aplikovali 

výkonové parametre pre rozpis miezd v programe 077 11 – VŠ vzdelávanie v akreditovaných 

študijných programoch pomerom 49:51 (výkon vo vede : výkon vo vzdelávaní). Výška 

garantovaného minima sa v podmienkach UK schválila na úroveň 98 % schváleného rozpisu 

rozpočtu, pričom metodika MŠVVaŠ SR garantovala minimum vo výške 95 %. Pre JLF UK to 

znamenalo prijatie najmenej výhodnej alternatívy, ktorá sa vo finančnom vyjadrení  rovnala 

úrovni rozpisu rozpočtu dotácií roku 2009, kedy bol objem finančných prostriedkov znížený 

až o 268 tis. EUR, čo znamenalo opäť nedofinancovanie základných prevádzkových potrieb 

a deficit finančných prostriedkov na mzdy. 

Rozpočet sa na JLF UK následne rozpísal na úroveň položiek, podpoložiek a kategórií 

v jednotlivých programoch a tiež sa prvýkrát uplatnil rozpis miezd na pracoviská. Základné 

kritériá pre rozpis miezd na pracoviská a súčasti boli nasledovné: 

- pre program vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch 

sa uplatnil podiel výkonových parametrov vo vede a vzdelávaní 35 : 65  

- pre program Prevádzka a rozvoj infraštruktúry na výskum a vývoj sa 100 % 

finančných prostriedkov rozpísalo podľa výkonových parametrov vo vedecko-

výskumnej činnosti. 

Rozpis miezd na pracoviská sa stal významným informačným zdrojom jednak 

o finančných nárokoch jednotlivých pracovísk a na druhej strane aj o schopnosti zabezpečiť si 
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ich finančné krytie na základe dosiahnutých výsledkov vo vzdelávaní a  vedecko-výskumnej 

činnosti (publikačná aktivita, objem domácich a zahraničných grantov, počet doktorandov 

a absolventov doktorandského štúdia). 

 Rozpis rozpočtu na programy a rozpis miezd na pracoviská prerokoval Akademický 

senát JLF UK na svojom zasadnutí dňa 17. mája 2010.  Akademický senát zároveň schválil 

návrh dekana fakulty o použití nedotačných zdrojov JLF UK na rok 2010, ktoré boli použité 

prioritne na sanovanie chýbajúcich finančných prostriedkov z dotácií štátneho rozpočtu. 

Nedotačné zdroje sa tiež rozpísali aj na pracoviská, pričom príspevok  bol určený na 

zabezpečenie ich základných úloh vyplývajúcich z  výchovno-vzdelávacej a vedecko-

výskumnej činnosti. Príspevok bol rozpísaný podľa dosiahnutých výsledkov vo výkonových 

parametroch vo vzdelávaní a publikačnej aktivite. Ďalšou významnou oblasťou použitia 

nedotačných zdrojov  JLF UK boli rozvojové aktivity realizované aj formou súťažných 

projektov financovaných zo štrukturálnych fondov Európskej únie. 

 Rok 2010 bol z pohľadu zabezpečenia verejného obstarávania poznamenaný 

centralizáciou procesu obstarávania všetkých tovarov, prác a  služieb v súlade s 

vnútroorganizačnými  smernicami UK. Aplikácia týchto noriem v praxi znamenala zvýšenie 

administratívnej náročnosti, predĺženie procesu VO, vo väčšine prípadov aj  vyšší dopad na 

čerpanie verejných zdrojov a nedostatky pri samotnom zabezpečovaní konkrétneho 

predmetu plnenia (pranie a chemické čistenie, potraviny, PZS...). Prax tiež ukázala na 

problém, že zazmluvnení dodávatelia neboli pripravení reagovať pružne na rôzne miesta 

sídla vnútorných organizačných jednotiek UK.  

 Ďalšou významnou oblasťou pri plnení úloh na hospodársko-správnom úseku boli 

práce na upgrade informačného systému SOFIA 2. V roku 2010 sa uskutočnil technický 

upgrade, na ktorý bude nadväzovať funkčný upgrade. Finančný informačný systém už plne 

využívajú všetky pracoviská a účelové zariadenia fakulty. Administratívni zamestnanci 

dekanátu aj naďalej poskytovali konzultácie, metodickú i osobnú podporu pri spracovaní 

údajov v systéme. 

 Za najvýznamnejšie a objemovo najvýraznejšie aktivity uskutočnené v roku 2010 na 

JLF UK možno jednoznačne považovať: 

a) rekonštrukciu vysokoškolského internátu a posluchární na Novomeského ulici 

realizovanú v rámci projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ  
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b) ukončenie výstavby,  kolaudácia stavby Aula JLF UK vrátane administratívnych 

priestorov - akcia financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu MŠVVaŠ SR a fyzické 

presťahovanie do nového objektu. 

Finančné zabezpečenie hlavnej činnosti JLF UK bolo garantované rozpočtom výnosov 

a nákladov na rok 2010 schváleného vo výnosoch za hlavnú činnosť v objeme 10 187 102 € 

a v nákladoch za hlavnú činnosť v objeme 10 187 102 €. V priebehu roka hospodárila JLF UK 

v intenciách schváleného rozpočtu výnosov a nákladov, ktorý dosiahol  v skutočnosti vo 

výnosoch hlavnej činnosti hodnotu 10 451 035 € a v nákladoch hlavnej činnosti 10 441 524 €. 

V podnikateľskej činnosti boli výnosy plánované vo výške 214 200 € a dosiahli hodnotu 152 

700 €, náklady boli plánované vo výške 203 250 €, skutočnosť predstavovala sumu 145 843 €. 

Celková plánovaná výška výnosov predstavovala 10 401 302 €, skutočnosť bola 10 603 735 €, 

celkové náklady sa plánovali vo výške 10 390 352 €, skutočnosť bola 10 587 367 €.  

Základným zdrojom financovania vzdelávacej, výskumnej a vývojovej činnosti, 

sociálnej podpory študentov a podpory športových aktivít Jesseniovej LF UK v Martine boli 

dotácie zo štátneho rozpočtu pridelené prostredníctvom distribučného účtu RUK Bratislava 

z MŠVVaŠ SR na základe dotačnej zmluvy. V roku 2010 mala Jesseniova lekárska fakulta UK 

pridelené formou transferov finančné prostriedky na  úhradu bežných a kapitálových 

výdavkov v celkovej výške 6 763 126 EUR, z toho bežné výdavky predstavovali  6 636 610 €, 

kapitálové výdavky  73 614 €, projekty Vega a APVV 52 902 €.  

Prehľad dotácií podľa programov a prvkov: 

a) Program 077 11 - dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov  

a zabezpečenie prevádzky fakulty:   5 704 802 € na bežné výdavky, kapitálové 

výdavky na tento program neboli v roku 2010 pridelené  

b) Program 077 12 – dotácia na výskumnú, vývojovú  alebo umeleckú činnosť fakulty: 

480 570 €, z toho na čerpanie bežných výdavkov 406 956 € a na čerpanie 

kapitálových výdavkov 73 614 €. Z toho:  

- na prvok 07712 01- prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 257 293 

€ na bežné výdavky, 

- na prvok 07712 02 – úlohy základného výskumu na vysokých školách iniciované 

riešiteľmi VEGA  143 657 € na bežné výdavky a 73614 € na kapitálové výdavky, 

- na  prvok 07712 03 – aplikovaný výskum na vysokých školách pre potreby praxe  

a na prvok 07712 04 – medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca 
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vysokých škôl  neboli riešiteľom JLF UK v roku 2010 pridelené  finančné 

prostriedky, 

- na prvok 07712 05 - úlohy výskumu a vývoja na vysokých školách pre rozvoj 

školstva v stanovených oblastiach iniciované riešiteľmi KEGA boli  pridelené 

finančné prostriedky vo výške 6 006 € na bežné výdavky, 

c) Program 07715 03 -  na podporu stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych 

aktivít  študentov boli poskytnuté finančné prostriedky:  

- na čerpanie  sociálnych štipendií vo výške  115 012 €, 

- na motivačné štipendiá vo výške 59 893 €, 

- príspevok na stravovanie a ubytovanie študentov 117 048  €. 

Finančné prostriedky pridelené na kategóriu tovarov a služieb dlhodobo nepostačujú 

na úhradu celoročných nákladov na všetky druhy energií, nutné revízie a kontroly zariadení, 

nákupu všeobecného administratívneho, kancelárskeho, vodoinštalačného, elektro-

inštalačného a iného nevyhnutného spotrebného materiálu,  celého komplexu služieb 

(pranie, čistenie, odvoz a likvidácia odpadu ...), potrebu pohonných hmôt, údržbu vozového 

parku, na základnú údržbu budov, základné nárokovateľné príspevky a tvorbu fondov. 

Dotácia pridelená v roku 2010 vo výške 221 200 € predstavuje napr. len 75 % z dotácie 

pridelenej na túto kategóriu v roku 2006, kedy bola poskytnutá na úrovni 294 969 €. 

Aj financovanie praktickej výučby študentov v zdravotníckom zariadení sa vyznačuje 

každoročným krátením. V roku 2010 predstavovala dotácia na tento účel 57 % v porovnaní 

s rokom 2006. V absolútnej hodnote bola dotácia v roku 2010 vo výške 1 027 849 €. 

Medziročný nárast sme zaznamenali len u dotácie na financovanie tovarov a služieb 

v programe Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, kde v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom bolo zaznamenané zvýšenie o 11,40 %, čo vo finančnom vyjadrení 

zodpovedá nárastu len o 5 691€, t. j. celková dotácia predstavovala 55 591 €.  

Na prevádzku Vysokoškolského internátu JLF UK postačila dotácia určená na tovary a 

služby len na úhradu energií  do septembra 2010 a na príspevok na stravu zamestnancov. Pri 

analýze vo vývoji tejto dotácie tiež môžeme konštatovať, že dochádza každoročne k jej 

poklesu. Dotácia v roku 2010 predstavovala vo finančnom vyjadrení 117 048 €, čo je napr. 

v porovnaní s rokom 2006 len  95,12 % podiel. 

Dotácia na stravovanie študentov dennej formy štúdia Jesseniovej LF UK   bola 

poskytnutá na základe skutočného počtu vydaných jedál. V tejto oblasti môžeme 
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konštatovať nárast dotácie pri rovnakej výške príspevku na hlavné jedlo čo znamená zvýšenie 

počtu vydaných jedál študentom.  

V prípade dotácie na úhradu sociálnych štipendií tiež zaznamenávame pokles, dotácia 

sa však poskytuje všetkým študentom, ktorí preukážu zákonný nárok na priznanie sociálneho 

štipendia. V roku 2010 predstavovala dotácia sumu 115 012 €. 

Štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia boli v absolútnej sume pridelené vo 

výške 516 243 €, čo v porovnaní s rokom 2006 predstavuje cca 39 % - ný nárast. Nárast je 

však spôsobený zvýšeným počtom študentov doktorandského štúdia. Štipendium sa stále 

priznáva na úrovni 9, resp. 10 platovej triedy a príslušného platového stupňa. 

Výročná správa o hospodárení má za účel poskytnúť súhrnný obraz o hospodárskej 

situácii fakulty, o aktívach a pasívach, nákladoch a výnosoch a výsledku hospodárenia 

dosiahnutého v roku 2010. Poskytuje prehľad o nakladaní s poskytnutou dotáciou zo 

štátneho rozpočtu, ostatnými zdrojmi majúcimi charakter dotácií a vlastnými finančnými 

zdrojmi. Základ správy tvoria výkazy, ktoré zahŕňajú hospodárenie v oblasti: 

- akreditovaných študijných programov 

- výskumnej a vývojovej činnosti 

- rozvoja a sociálnej podpory študentov. 

 

1. Zamestnanci a náklady na mzdy 
 

Jednotlivé činnosti JLF UK v Martine v oblasti vedecko-výskumnej, výchovno-

vzdelávacej, liečebno-preventívnej, hospodársko-správnej a prevádzkovej zabezpečovalo 

393,369 zamestnancov v priemernom evidenčnom prepočítanom počte, čo v porovnaní 

s predchádzajúcim rokom znamená nárast o 14,749 osôb. V rámci vnútornej štruktúry sa na 

zvýšenom počte zamestnancov podieľali vysokoškolskí učitelia s nárastom oproti minulému 

roku o 15,797, v kategórii výskumných pracovníkov došlo k zníženiu o 7,557, 

administratívnych zamestnancov je viac o 4,538 osôb. Podiel neučiteľských zamestnancov na 

vedecko-pedagogických je 0,86.    

 JLF UK zamestnávala k 31.12.2010 v jednotlivých kategóriách celkom: 

* 175,020 vysokoškolských učiteľov 

* 17,061 výskumných pracovníkov 

* 55,281 odborných zamestnancov 

* 72,188 administratívnych zamestnancov 
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* 38,122 prevádzkových zamestnancov 

* 26,2 zamestnancov vysokoškolského internátu 

* 9,491 zamestnancov študentskej jedálne 

Priemerný plat dosiahol výšku 918,15 €, čo v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

kedy bol priemerný plat 887,83 €, znamená zvýšenie o 30,32 €. Priemerný plat 

vysokoškolských učiteľov bol 1 187,63 € (zo zdrojov štátneho rozpočtu 1 050,58 €), 

s medziročným nárastom o 37,05 € (zo štátneho rozpočtu o 15,72 €). Priemerný plat 

zamestnancov výskumu dosiahol hodnotu 859,89 € (zo štátneho rozpočtu 762,22 €). 

Reálnejší prehľad o počte zamestnancov a dosiahnutom priemernom plate je uvedený 

v nasledujúcich tabuľkách, ktoré sú členené na dotačné a nedotačné prostriedky. 

 

Prehľad o počte zamestnancov 

 

 Priemerný prepočítaný počet zamestnancov za rok 

Zdroj Dotačné prostriedky Dotačné + nedotačné prostriedky 

Kategória 2009 2010 Rozdiel 2009 2010 Rozdiel 

Profesor 23,229 25,215 1,986 26,813 31,012 4,199 

Docent 20,710 24,938 4,228 25,006 30,350 5,344 

Odb. asistent 86,967 93,349 6,382       104,132 110,057 5,925 

Asistent 1,190 1,267 0,077 1,322 1,601 0,279 

Lektor 1,484 0,833 -0,651 1,950 2,000 0,050 

VŠ učitelia 133,580 145,602 12,022 159,223 175,020 15,797 

Neučitelia 133,222 131,031 -2,191 159,876 165,591 5,715 

Zamestnanci VŠ 
spolu 

266,802 276,633 9,831 319,099 340,611 21,512 

Vedecko-výsk. 
zam. 

24,618 15,473 -9,145 24,618 17,061 -7,557 

VI a J 22,396 23,098 0,702 34,903 35,697 0,794 

JLF UK spolu 313,816 315,204 1,388 378,62 393,369 14,749 

 

 

Dôvodom zníženého počtu zamestnancov, ktorí boli vykazovaní 

v čerpaní prostriedkov z dotácie štátneho rozpočtu, bola nedostatočná výška dotačných 

zdrojov pridelených do mzdového fondu v roku 2010. Rozpis dotácie bol vykonaný na 
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základe výkonových parametrov dosiahnutých vo vzdelávaní a vo vedecko-výskumnej 

činnosti fakulty v súlade s platnou metodikou rozpisu rozpočtu. JLF UK musela použiť na 

sanovanie chýbajúcich prostriedkov nedotačné zdroje, a to na financovanie základných 

tarifných platov v novembri a decembri a tiež na vyplatenie odmien a osobných príplatkov 

zamestnancov.   

 

Prehľad o priemerných platoch 
 

 Náklady na mzdy v EUR 

Zdroj Dotačné prostriedky Dotačné + nedotačné prostriedky 

Kategória 2009 2010 Rozdiel 2009 2010 Rozdiel 

Profesor 1 483,97 1 536,83 52,86 1 638,91 1 756,18 117,27 

Docent 1 124,94 1 105,49 -19,45 1 281,23 
 

1 256,62 -24,61 

Odbor. asistent 911,35 921,96 10,61 1 004,41 
 

1 023,25 18,84 

Asistent 675,41 582,06 -93,35 809,02 610,33 -198,69 

Lektor 791,01 816,84 25,83 798,18 832,09 33,91 

VŠ učitelia 1 040,6 1 056,32 15,72 1 150,58 
 

1 187,63 37,05 

Neučitelia 632,65 649,8 17,15 692,15 719,11 26,96 

Zamestnanci VŠ 
spolu 

836,9 863,77 26,87 920,9 959,86 38,96 

Vedecko-výsk. 
zam. 1 017,25 762,22 -255,03 925,83 859,89 -65,94 

VI a J 492,02 490,2 -1,82 558,73 551,91 -6,82 

JLF UK spolu 819,23 831,41 12,18 887,83 918,5 30,67 

 

 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine mala zo štátneho rozpočtu na rok 2010 po 

úpravách vrátane prostriedkov z fondu rektora UK rozpísané mzdové prostriedky v celkovom 

objeme 3 099 796,00 €, z toho na programy: 

-  VVŠ vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch         2 814 194,00 € 

-  Rozvoj infraštruktúry pre vedecko-výskumnú činnosť                        149 373,00 € 

-  Dotácia na sociálnu podporu študentov                          136 229,00 € 

V porovnaní s rokom 2009 bola dotácia na mzdy vyššia v celkovom objeme o 57 

748,00 €, z toho: 

-  VŠ vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch        + 167.867,00 € 
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-  Rozvoj infraštruktúry pre vedecko-výskumnú činnosť                 -  113.868,00 € 

-  Dotácia na sociálnu podporu študentov                           +  3.749,00 €   

Študentská jedáleň svoje náklady na mzdy hradila v celom rozsahu z vlastných 

zdrojov. Na JLF UK pokrývali zdroje z rozpočtu len náklady na Rozvoj infraštruktúry pre 

vedecko-výskumnú činnosť. Nepokryté zostali náklady na zabezpečenie VŠ vzdelávania 

a Vysokoškolský internát.  

 

Prehľad o nákladoch na mzdy 
 

 Náklady na mzdy v EUR 

Zdroj Dotačné prostriedky Dotačné + nedotačné prostriedky 

Kategória 2009 2010 Rozdiel 2009 2010 Rozdie
l 

Profesor 413 654,63 465 014,08 51 359,45 527 329,31 653 553,44 126 224,13 

Docent 279 570,29 330 823,45 51 253,16 384 460,86 457 660,68 73 199,82 

Odb. asistent 951 082,94 1 032 772,45 81 689,51 1 255 089,76 1 351 393,29 96 303,53 

Asistent 9 644,83 8 849,67 -795,16 12 834,32 11 725,71 -1 108,61 

Lektor 14 086,31 8 165,10 -5 921,21 18 677,41 19 970,14 1 302,73 

VŠ učitelia 1 668 039,00 1 845 624,75 177 585,75 2 198 391,66 2 494 303,26 295 911,60 

Neučitelia 1 011 388,15 1 021 730,50 10 342,35 1 327 899,32 1 428 944,49 101 045,17 

Zamestnanci 
VŠ spolu 

2 679 427,15 2 867 355,25 187 928,10 3 526 290,98 3 923 247,75 396 956,77 

Vedecko-výsk. 
zam. 

273 387,26 141 526,32 -131 860,94 273 503,84 176 046,47 -97 457,37 

VI a J 132 232,21 135 872,01 3 639,80 234 015,25 236 419,76 2 404,51 

JLF UK spolu 3 085 046,62 3 144 753,58 59 706,96 4 033 810,07 4 335 713,98 301 903,91 

 

 

Čerpanie prostriedkov na mzdy v programe VŠ vzdelávanie v akreditovaných 

študijných programoch z dotačných a nedotačných zdrojov: 

 

Rok Dotácia ŠR Nedotačné 
zdroje 

Spolu: 

2007 2 560 714,99 € 415 567,95 € 2 976 282,95 € 
2008 3 038 886,81 € 445 528,75 € 3 484 415,56 € 
2009 2,670.556,75 €      844.732,70 €     3,515.289,45 € 
2010 2,867.355,25 €      1,055.892,50 €    3,923.247,75 € 
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S účinnosťou od 1. januára 2010 boli navýšené stupnice platových taríf, a to: 

 - o 1 % základná stupnica pre nepedagogických zamestnancov 

 - o 1 % osobitná stupnica platových taríf učiteľov VŠ a VVZ (príloha č. 5) 

 - o 1 % osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov (zamestnanci 

knižnice – príloha č. 4). 

Ostatné osobné náklady boli čerpané na výplatu odmien na základe uzatvorených 

dohôd o mimopracovnej činnosti (dohody o vykonaní práce/pracovnej činnosti/brigádnickej 

práci študentov). V porovnaní s rokom 2009 bolo čerpanie vyššie celkom o 20 248,06 €, 

z toho na vysokej škole o 15 145,63 € a na VVZ o 3 177,67 €. Na uvedenom stave sa podieľali 

predovšetkým dohody za práce na projektoch financovaných zo štrukturálnych fondov  a na 

Vysokoškolskom internáte boli preplatené dohody za práce súvisiace s rekonštrukciou 

priestorov internátu. Študentská jedáleň v roku 2010 nevykazovala čerpanie ostatných 

osobných nákladov.   

 

Čerpanie prostriedkov na ostatné osobné náklady 
 

Program 2007 2008 2009 2010 

Vysoká škola 57 857,00 € 59 708,69 € 51 406,00 € 66 551,63 € 
VVZ 6 738,37 € 8 481,71 € 4 486,00 € 7 663,67 € 
Vysokoškolský 
internát 

- - - 2 548,76 € 

Študentská jedáleň - 929,43 € 624,00 € - 

Spolu 64 595,37 € 69 119,83 € 56 516,00 € 76 764,06 € 

 
 

V rámci podnikateľskej činnosti sa v roku 2010 čerpali finančné prostriedky na 

ostatné osobná náklady v absolútnej hodnote vo výške  36 992,59 €, z toho na vysokej škole 

1 184,76 €, na vysokoškolskom internáte 28 955,93 € a na študentskej jedálni 6 851,90 €.  

 

2. Ročná účtovná uzávierka 
 

Ročná účtovná závierka bola na JLF UK spracovaná v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona NR SR č. 431/2003 Z.z. o účtovníctve v platnom znení a s metodickými 

usmerneniami MŠŠaV SR a RUK k termínu 31. december 2010. Súčasťou účtovnej závierky je 

súvaha a výkaz ziskov a strát. 
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2.1. Súvaha Úč. NUJ 1 – 01 

Súvaha vykazuje aktíva, t.j. majetok a pasíva, t.j. finančné zdroje, z ktorých je majetok 

na JLF UK obstaraný a krytý.  

Celková suma aktív predstavovala 10 619 991 €, v porovnaní s predchádzajúcim 

rokom došlo k zníženiu aktív o 945 369 €. V rámci aktív predstavoval: 

- Neobežný majetok spolu   7 641 559 € 

o Dlhodobý nehmotný majetoK       78 550 € 

o Dlhodobý hmotný majetok  7 563 010 € 

- Obežný majetok    2 978 431 € 

o  Zásoby                  1 938 € 

o  Krátkodobé pohľadávky                4 630 € 

o  Finančné účty    2 971 863 € 

Na dlhodobom nehmotnom majetku predstavoval najvyšší podiel softwér u ktorého 

došlo oproti predchádzajúcemu roku k nárastu o 22 152 €. 

V obstaraní dlhodobého hmotného majetku bol zaznamenaný v porovnaní s rokom 

2009 pokles o 1 058 393 €. Zastúpenie jednotlivých skupín bolo nasledovné: 

- Stavby    1 941 183 € (nárast o 1 884 792 €) 

- Stroje, prístroje a zariadenia  5 104 022 €  (nárast o 4 166 926 €) 

- Dopravné prostriedky       26 948 € (pokles o     13 806 €) 

- Ostatný dlhodobý HM    336 847 € (nárast o    288 130 €) 

- Obstaranie dlhodobého  HM    154 010 € (pokles o 7 384 436 €) 

Obežný majetok v celkovej sume 2 978 431 € tvorili zásoby materiálu, krátkodobé 

pohľadávky  z obchodného styku a iné pohľadávky, finančné prostriedky v pokladnici 

a zostatky na bankových účtoch. V bankových účtoch boli uložené finančné prostriedky 

určené na výplatu miezd a poistného za mesiac december, prostriedky na projekty 

prechádzajúce do roku 2011 a kapitálové dotácie ktorých obstaranie  sa z časového hľadiska 

nestihlo zrealizovať. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu obežného 

majetku o 56 403 €. 

Pasíva predstavovali celkovú hodnotu 10 619 991 €, pričom vnútorná štruktúra bola 

nasledovná: 

- Vlastné zdroje 

- Cudzie zdroje 
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- Časové rozlíšenie. 

 

2.2. Výkaz ziskov a strát Uč. NUJ 2-01 

2.2.1. Sumár údajov za celú Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine 

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine je vnútorne členená na tri pracovné úseky, 

ktoré tvorí fakulta, vysokoškolský internát a jedáleň.  

 Celková hodnota nákladov JLF UK pred zdanením v roku 2010 predstavovala 

10 587 363,41 €,  z toho: 

- náklady v hlavnej činnosti   10 441 521,56 € 

- náklady v podnikateľskej činnosti       145 841,85 € 

 JLF UK vykázala v roku 2010 v hlavnej činnosti zisk, ktorého hodnota bola 9 511,61 € 

a v podnikateľskej činnosti 6 858,46 €. 

 Náklady v hlavnej činnosti predstavujú 98,62 %-ný podiel na celkových nákladoch JLF 

UK. Podiel nákladov podnikateľskej činnosti činil 1,38 %. Celkové náklady sa oproti minulému 

roku zvýšili o 150 187 € v absolútnej hodnote. Náklady hlavnej činnosti vzrástli oproti roku 

2009 celkovo o 211 463 € a náklady v podnikateľskej činnosti boli nižšie o 61 276 €. 

 Rozčlenenie nákladov podľa pracovných úsekov: 

Fakulta:   - hlavná činnosť   9 574 726,21 € 

    - podnikateľská činnosť      20 991,63 € 

    - spolu:   9 592 717,84 € 

Vysokoškolský internát: - hlavná činnosť     616 022,60 € 

    - podnikateľská činnosť              72 683,83 € 

    - spolu:      688 706,43 € 

Študentská jedáleň:  - hlavná činnosť          250 772,75 € 

    - podnikateľská činnosť      52 166,39 € 

    - spolu:      302 939,14 € 

  JLF UK dosiahla v roku 2010 výnosy v sume 10 603 735 €, z toho: 

- výnosy z hlavnej činnosti  10 451 035 € 

- výnosy z podnikateľskej činnosti      152 700 € 

Podiel výnosov z hlavnej činnosti na celkových výnosoch predstavoval 98,56 % 

a podiel výnosov z podnikateľskej činnosti 1,44 %.  
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 Rozčlenenie výnosov podľa pracovných úsekov: 

Fakulta:   - hlavná činnosť   9 617 039,79 € 

    - podnikateľská činnosť      22 488,51 € 

    - spolu:   9 639 528,30 € 

Vysokoškolský internát: - hlavná činnosť     616 766,20 € 

    - podnikateľská činnosť               75 562,07 € 

    - spolu:      692 328,27 € 

Študentská jedáleň:  - hlavná činnosť          217 227,18 € 

    - podnikateľská činnosť      54 651,73 € 

    - spolu:      271 879,91 € 

 V porovnaní s rokom 2009 došlo celkovo k zvýšeniu výnosov v hlavnej činnosti 

v absolútnom vyjadrení o 216 280 €, pričom v rámci analytickej evidencie bol u niektorých 

položiek zaznamenaný nárast a u niektorých pokles. Výnosy z podnikateľskej činnosti poklesli 

oproti minulému roku o 57 107 €, t. j. výnosy celkom dosiahli nárast o 159 173 €. 

 Podiel nákladov na výnosoch v hlavnej činnosti predstavoval 99,91 % 

a v podnikateľskej činnosti 95,51 %. V hlavnej činnosti skončilo hospodárenie ziskom vo 

výške 9 512 € a v podnikateľskej činnosti tiež so ziskom vo výške 6 858 €. 

 

2.2.2. Za oblasť sociálnej podpory študentov 

Oblasť sociálnej podpory študentov sa aplikuje v súlade so zákonom o vysokých 

školách v platnom znení. Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä služby stravovania 

a ubytovania poskytované podľa možností vysokej školy formou príspevku na náklady 

spojené so stravovaním a ubytovaním. 

Náklady v hlavnej činnosti v uvedenej oblasti predstavovali sumu  866 795 €. Najvyšší 

podiel nákladov bol v položkách spotreba energie (25,12%), mzdy (23,44%), ostatné služby 

(14,34%), spotreba materiálu (11,17%), opravy a údržba (7,45%). Zákonné sociálne, 

zdravotné poistenie a zákonné sociálne náklady predstavovali 14,51 %, ostatné výdavky – 

cestovné, dane... predstavovali 1,55 % a odpisy 2,42 %. V porovnaní s predchádzajúcim 

rokom došlo k zníženiu nákladov na oblasť sociálnej podpory študentov o 27 089 €. 

Výnosy v hlavnej činnosti na sociálnu podporu študentov predstavovali sumu 833 993 

€, pričom výnosy z dotácie štátneho rozpočtu poskytnuté vo výške 351 624 € predstavovali 

42,16 % - ný podiel na celkových výnosoch. Najvyšší podiel na výnosoch mali tržby z predaja 
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služieb, a to 475 810 €, t.j. 57,05 %. Ostatné výnosy predstavovali 6 559 €, t.j. mali 0,79 % - 

ný podiel. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli výnosy nižšie celkom o 59 518 €.  

Podiel nákladov na výnosoch v hlavnej činnosti v oblasti sociálnej podpory študentov 

predstavoval 103,93 %, čo znamená stratu, v absolútnej hodnote 32 802 €. 

 

2.3. Rozbor výsledku hospodárenia 

Celkový výsledok hospodárenia, ktorý dosiahla JLF UK v roku 2010 bol zisk 16 370 €, 

z čoho predstavoval zisk z hlavnej činnosti  9 512 € a  z podnikateľskej činnosti 6 858 €.  

Náklady na hlavnú činnosť činili 10 441 521,56 €, na podnikateľskú činnosť 

145 841,85 € a celkovo sumu 10 587 363,41 €. Výnosy dosiahli hodnotu celkom 

10 603 733,48 €, z čoho bol výnos z hlavnej činnosti 10 451 033,17 € a z podnikateľskej 

činnosti 152 700,31 €.  

Rozčlenenie výsledku hospodárenia dosiahnutého v hlavnej a podnikateľskej činnosti 

podľa pracovných úsekov: 

Fakulta: 
 Náklady na hlavnú činnosť     9 574 726,21 € 
 Výnosy z hlavnej činnosti     9 617 039,79 € 
 Hospodársky výsledok za fakultu - zisk         42 313,58 € 
  

Náklady za podnikateľskú činnosť              20 991,63 € 
 Výnosy z podnikateľskej činnosti         22 488,51 € 
 Hospodársky výsledok za fakultu - zisk          1 496,88 € 

 
Vysokoškolský internát: 

 Náklady na hlavnú činnosť        616 022,60 € 
 Výnosy z hlavnej činnosti        616 766,20 € 
 Hospodársky výsledok za VI - zisk                         743,60 € 
    
 Náklady  za podnikateľskú činnosť:               72 683,83 € 
 Výnosy z podnikateľskej činnosti         75 562,07 € 
 Hospodársky výsledok za VI - zisk                   2 876,24 € 
   

Študentská jedáleň: 
 Náklady na hlavnú činnosť         250 772,75 €  
 Výnosy  z hlavnej činnosti        217 227,18 € 
 Hospodársky výsledok za ŠJ - strata                             -33 545,57 € 
 
 Náklady na podnikateľskú činnosť                52 166,39 € 
 Výnosy z podnikateľskej činnosti         54 651,73 € 
 Hospodársky výsledok za ŠJ - zisk                                 2 485,34 € 
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Na celkovom pozitívnom výsledku hospodárenia, ktorý dosiahla JLF UK v roku 2010, 

sa v hlavnej činnosti podieľal predovšetkým príjem v tržbách za ostatné výnosy (školné, 

poplatky spojené so štúdiom, ďalšie vzdelávanie), ďalej príjem v tržbách z predaja služieb 

(príjem z ubytovania a stravovania) a výnosy z nájmu majetku. 

V podnikateľskej činnosti to boli tržby z predaja služieb a z nájmu majetku. 

V porovnaní s rokom 2009 došlo celkovo k zvýšeniu výnosov v hlavnej činnosti 

v absolútnom vyjadrení o 216 280 €, pričom v rámci analytickej evidencie bol u niektorých 

položiek zaznamenaný nárast a u niektorých pokles. Nárast bol zaznamenaný v prípade 

predaja stravných lístkov študentov, kurzových ziskov, finančných darov, poplatkov 

spojených so štúdiom, prenájmov a za ďalšie vzdelávanie. Naopak, pokles sa evidoval vo 

výnosoch z ubytovania študentov, ubytovania a stravovania iných fyzických osôb a tržieb 

z predaja nehmotného a hmotného majetku.  

Výnosy z hlavnej činnosti boli realizované napr.: 

- z ubytovania študentov       306 031 € 

- z predaja stravných lístkov študentom a doktorandom  103 301 € 

- z ubytovania a stravovania iných fyzických osôb     66 478 € 

- z iných analyticky sledovaných účtov(nájom nebytových  

   priestorov, refundácií cestovných nákladov, účastníckych poplatkov  

   za školenie v problematike pracovného lekárstva v rámci celoživotného  

   vzdelávania, pokuty za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov) 712 291 € 

- z úrokov ostatných účtov              971 € 

- z kurzových ziskov                                                                                    7 182 € 

- zo školného a poplatkov spojených so štúdiom                                   1 464 567 € 

- z poplatkov za prijímacie konanie                                                             79 616 € 

- z poplatkov za rigorózne konanie                                                              29 800 € 

- z darov a grantov                                                                                       43 392 € 

- z dobropisov minulých období                                                                   15 580 € 

- ostatné výnosy (pôžička z RUK Bratislava - vrátenie fin. prostriedkov), 

   validačné známky, čipové karty, refundácie za rok 2009  202 644 € 

- z prenájmu majetku (bytné od zamestnancov, prenájom telocvične)     3 449 € 

- z prevádzkových dotácií                                                                            6 293 869 € 

- z prevádzkových dotácií zostatok z min. roka 2009                                 893 475 € 
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- z dotácia zo ŠR na DN a HM vo výške odpisov                        228 389 €  

V podnikateľskej činnosti sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenali vo 

výnosoch pokles, na ktorom sa podieľali najmä výnosy z ubytovania a stravovania iných 

fyzických osôb (z dôvodu rekonštrukcie VI a J financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ sa 

nemohli poskytovať služby stravovania ani ubytovania cca päť mesiacov).  

Výnosy na podnikateľskú činnosť boli realizované z predaja služieb: 

- z ubytovania iných fyzických osôb                                      75 541 € 

- z predaja stravných lístkov                                                              54 642 € 

- ostatné služby (fakturácia odberateľom za prenájom priestorov)   9 237 €  

- z prenájmu telocvične                                      13 250 € 

- kurzové zisky                                                                                                  30 € 

Pokles výnosov z podnikateľskej činnosti predstavoval celkovo sumu 57 107 €. 

 

3. Analýza výnosov a nákladov a príjmov a výdavkov 

3.1. Analýza príjmov, resp. výnosov 

Hlavným zdrojom financovania základných činností a aktivít JLF UK a sociálnej 

podpory študentov bola v roku 2010 dotácia zo štátneho rozpočtu pridelená z úrovne RUK 

v Bratislave v súlade s Metodikou rozpisu rozpočtu dotácií štátneho rozpočtu fakultám 

a súčastiam UK. Celkový objem dotácie predstavoval 6 710 224 €, z toho  

 Bežné dotácie  6 636 610 € 

 Kapitálové dotácie      73 614 € 

Ďalším zdrojom príjmov boli príjmy z prostriedkov Európskej únie poskytnuté v roku 

2010 JLF UK vo výške 4 916 371 € a z prostriedkov na ich spolufinancovanie zo štátneho 

rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva vo výške 589 659 €.  

Príjmy JLF UK majúce charakter dotácie z iných kapitol dosiahli úroveň 265 304 €, na 

ktorých sa najvyššou mierou podieľali dotácie na aktivity z kapitoly ministerstva 

zdravotníctva – 201 321 €, nasledovali dotácie z EHP a Nórskeho finančného mechanizmu – 

63 983 €. Celkovo bolo v roku 2010 riešených 10 projektov MZ SR s finančnou dotáciou na 

bežné výdavky vo výške 190 856 € určenou na úhradu spotrebného materiálu do laboratórií, 

chemikálií, zdravotníckeho materiálu, jednorázových pomôcok, laboratórneho vybavenia 

a ostatného materiálu. Na kapitálové výdavky dostali riešitelia 10 465 €. V rámci projektu 
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EHP a NFM boli finančné prostriedky použité predovšetkým na úhradu zahraničných 

pracovných ciest, študentských a učiteľských mobilít a výmenných stáží v partnerskom 

Stavangere, na vydanie niekoľkých publikácií, organizáciu medzinárodnej konferencie 

a doplnenie knižného fondu. 

Na výnosoch zo školného a poplatkov spojených so štúdiom malo  na JLF UK najvyšší 

podiel školné od cudzincov - 98,15 %. Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 

a súbežné štúdium predstavovalo v absolútnej hodnote 27 544 €. V oblasti výnosov 

z poplatkov spojených so štúdiom mali najvyššie zastúpenie príjmy za prijímacie konanie 

79 616 €, za rigorózne konanie 29 800 € a za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií 8 124 €. 

Príjmy z ďalšieho vzdelávania predstavovali sumu 17 318 €. Významnou výnosovou položkou 

boli aj dary, ktoré v roku 2010 dosiahli úroveň 43 392 €. 

V podnikateľskej činnosti dosiahli výnosy v absolútnom vyjadrení hodnotu 152 700 €, 

na ktorom mali dominantný, až 91,3 % - ný podiel tržby z predaja služieb stravovania 

a ubytovania. Výnosy z majetku predstavovali 13 250 €, t.j. 8,68 %. Zvyšnú sumu tvorili úroky 

z účtov – 30 €. 

 

3.2. Analýza výdavkov, resp. nákladov 

3.2.1. V hlavnej činnosti 

Za rok 2010 boli vykázané náklady JLF UK na hlavnú činnosť v sume 10 441 524 €. 

V porovnaní s predchádzajúcim rokom  vzrástli celkovo o 211 463 Na zvýšenom čerpaní 

nákladov v roku 2010 sa okrem miezd a odvodov podieľali aj položky ako napr. zakúpenie 

nábytku a vybavenie novovybudovanej stavby Auly a dekanátu JLF UK, prístroje a zariadenia 

laboratórií, výpočtová technika, tepelná energia, vodné a stočné, opravy a udržiavanie 

prostriedkov IT techniky, zahraničné pracovné cesty, dopravné, nájomné, štipendiá 

doktorandov, príspevok zamestnancom na stravovanie, tvorba sociálneho fondu, ostatné 

náklady z účtovnej skupiny 55, kde je účtovaná nevysporiadaná pohľadávka voči 

dodávateľovi stavby Aula JLF UK.  

 Konkrétne bolo zvýšené čerpanie nákladov zaznamenané na nasledovných 

položkách: 

- čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky            4 719 € 

- potraviny                     18 351 € 

- DHM prístroje a zariadenia laboratórií, výpočtová technika  12 974 € 
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- DHM  nábytok       69 336 € 

- iné analyticky sledované náklady(zvieratá, ostatný DHM)          17 202 €                    

- tepelná energia             1 658 € 

- vodné stočné       13 392 € 

- opravy a udržiavanie prostriedkov IT      7 272 € 

- údržba výťahov, oprava rozvodov plynovodu                3 663 € 

- zahraničné cestovné        45 976 € 

- prenájom priestorov      11 782 € 

- počítačové siete a prenosy  údajov           1 210 € 

- dopravné služby             9 064 € 

- drobný nehmotný majetok         14 239 € 

- používanie plavárne             3 000 € 

- iný prenájom,  inzercia, právne služby, tlač syláb, viazanie         142 770 € 

- mzdové náklady               316 718 € 

- zákonné sociálne poistenie           94 075 € 

- tvorba sociálneho fondu              4 989 € 

- príspevok zamestnancom na stravovanie        10 806 €  

- zákonné odstupné, odchodné         3 093 €  

- ostatné dane a poplatky             6 017 € 

- štipendiá doktorandov                134 624 € 

- poistné náklady (havarijné)                    484 € 

- štipendiá NILL         32 650 € 

- tvorba zákonných opravných položiek              621 364 €  

Naopak, pokles nákladov bol zaznamenaný v prípade nákupu chemikálií a ostatného 

materiálu na zabezpečenie experimentálnej výučby, kancelárskych potrieb a papiera. Znížili 

sa výdavky na opravu a údržbu stavieb, strojov, prístrojov a zariadení, domáce cestovné, 

prenájom zariadení, vložné na konferencie, telefón a fax.  

 Na celkových nákladoch v hlavnej činnosti sa v najväčšej miere podieľali mzdové 

náklady, ktoré v absolútnej čiastke 4 384 814 € predstavovali až 41,99 % - ný podiel na 

celkových nákladoch. Zákonné sociálne poistenie vo výške 1 433 132 € dosiahli 13,73 %. 
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 Výrazne sa na nákladoch v roku 2010 podieľali iné ostatné náklady (napr. štipendiá 

doktorandov), ktoré boli zúčtované vo výške 1 182 438 €, t.j. 11,32 %. 

Spotreba materiálu v sume 664 630 € predstavovala 6,36 % - ný podiel. V rámci tejto 

položky bolo zaznamenané čerpanie v zrovnateľnej výške na: 

- chemikálie 124 598 € 

- nábytok  108 944 € 

- drobný hmotný majetok, prístroje a zariadenia laboratórií 111 367 € 

Náklady na nákup potravín v rámci spotreby materiálu predstavovali cca 11 %, ďalej 

nasledovali náklady na zakúpenie kancelárskych potrieb a materiálu 8,7 %, pohonné hmoty 

2,48 %, čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby 1,62 %. 

Ďalšou skupinou, ktorá má výrazný podiel na čerpaní nákladov sú ostatné služby, 

ktoré v roku 2010 dosiahli hodnotu 6,04 %. V rámci tejto kategórie participovali: 

- analyticky sledované náklady          291 189 €  (46,15 %) 

- ostatné služby                       177 348 €  (28,11 %) 

- prenájom zariadení   42 718 €    (6,77 %) 

- dopravné služby   31 300 €    (4,96 %) 

- drobný nehmotný majetok   20 550 €    (3,26 %) 

- vložné na konferencie  16 696 €    (2,65 %) 

- telefón a fax    16 387 €    (2,60 %) 

- poštovné    11 960 €    (1,90 %) 

- odvoz odpadu    10 356 €    (1,64 %) 

- revízie zariadení       3 078 €    (0,49 %) 

 

Spotreba energií v absolútnej sume 443 901 € predstavovala na celkových nákladoch 

podiel 4,25 %, pričom najvyššou mierou sa na spotrebe energií podieľala tepelná energia 

(54,61 %), nasledovala elektrická energia - 26,62 %, vodné a stočné - 16,39 % a plyn – 2,37 %. 

Náklady je potrebné časovo rozlíšiť, nakoľko je v čerpaní zahrnutá spotreba aj za rok 2009 

vyfakturovaná v roku 2010. Reálny prehľad o celkovej spotrebe energií v merných 

jednotkách a vo finančnom vyjadrení podľa objektov uvádzajú nižšie uvedené tabuľky.  
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Celková spotreba energií za rok 2010 

( v tis. € ) 

 

Pracovisko  
Teplo 

 
Elektrická 

energia 
Plyn Voda Spolu 

Teoretické ústavy 52,4 37,2 4,7 3,3 97,6 

Predklinické 
ústavy 

45,3 16,8 5,6 1,1 68,8 

Záborského ul.   23,4 8,6  1,3 33,3 

ÚMB Vrútky 5,3 4,5 0 0,6   10,4 

ÚO a ÚNŠP  31,2 7,8 0 1,8 40,8 

VI a J  124,2 63,1 2,4 66,8 256,5 

SPOLU  281,8 138 12,7 74,9 507,4 

  
           Výška  finančných prostriedkov oproti roku 2009 zaznamenala nárast + 2,1 %, pričom 

ceny energií rástli v priemere až o 5 – 7%. 

           Najväčší nárast vo finančnom vyjadrení je zaznamenaný u odberného miesta 

teoretické ústavy, čo je spôsobené pripojením nového objektu, nakoľko v máji roku 2010 

bola daná do užívania nová aula s dekanátom. V spotrebe elektrickej energie sme 

v porovnaní s predchádzajúcim rokom dosiahli úsporu o cca 14 000 € a tepla o 5 000 €. 

Úspory v teple sa dosiahli rekonštrukciou výmenníkovej stanice, výmenou okien 

a zateplením vysokoškolského internátu. 

Pri porovnaní spotreby energií v merných jednotkách je u elektrickej energie, plynu aj 

tepla  zaznamenaný nárast oproti roku 2009, čo bolo spôsobené rozšírením prístrojového 

vybavenia jednotlivých ústavov, ale aj rozdielnym fakturačným obdobím oproti 

kalendárnemu roku. Ročné fakturačné obdobie nezodpovedá kalendárnemu. 

          Aj keď je spotreba v merných jednotkách v globále vyššia ako v roku 2009, treba 

vyzdvihnúť zlepšenú energetickú disciplínu a  plytvanie energiami hlavne na najväčších 

odberných miestach a to vo vysokoškolských internátoch, ale aj u zamestnancov fakulty. 
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Celková spotreba energií za rok 2010 

( v merných jednotkách) 

 

Pracovisko  
Teplo - 

kWh 
Elektrická 

energia - kWh 
Plyn – 
kWh 

Voda – 
m3 

Teoretické ústavy 934 711 260 404 205 209 2 326 

Predklinické ústavy 529 392 106 972 112 311 1 317 

Záborského ulica  276 667 46 554  901 

ÚMB Vrútky 68 789 23 808  391 

ÚO a ÚNŠP  567 108 53 363  1 524 

VI a J  2 084 778 448 183 43 506 36 804 

Ostatné   12 040   

SPOLU  4 121 622 951 324 361 026 43 263 

           
 Na zákonné sociálne náklady (tvorba sociálneho fondu, príspevok zamestnancom na 

stravovanie s dominantným podielom 65,37 % v tejto kategórii, zákonné odchodné, náhrada 

príjmu pri PN) bolo vynaložených celkom 171 376 €, t.j. 1,64 % z celkových výdavkov. 

Náklady na opravy a udržiavanie v sume 131 468 € dosiahli v roku 2010 podiel 1,26 % 

na celkových nákladoch, na ktorom sa zostupne podieľali opravy a údržba stavieb, oprava 

strojov, prístrojov a zariadení, oprava výpočtovej techniky a oprava dopravných 

prostriedkov.  

Náklady na cestovné predstavovali podiel 1,40 % na celkových nákladoch 

s dominantným čerpaním nákladov na zahraničné cestovné, ktoré v absolútnej sume 124 478 

€ dosiahli úroveň až 85,39 % z cestovných nákladov.  

V porovnaní s minulým rokom došlo k významnému nárastu aj v kategórii odpisy 

a opravné položky, kde je zaúčtovaná pohľadávka voči dodávateľovi stavby Aula JLF UK vo 

výške 621 364 €. Absolútna hodnota v uvedenej kategórii predstavuje sumu 1 230 480 €, t.j. 

11,78 % podiel na celkových nákladoch. Okrem pohľadávky sú v tejto kategórii účtované aj 

odpisy a náklady na tvorbu štipendijného fondu. 

Z analýzy štruktúry výdavkov je možné konštatovať, že JLF UK dlhodobejším 

realizovaním racionalizačných opatrení na úseku zabezpečenia prevádzky a tiež investovaním 

finančných prostriedkov do rekonštrukcií a modernizácie existujúcich objektov, dosahuje 
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úsporu a nižšie čerpanie režijných nákladov, najmä energií (s výnimkou spotreby vody), 

telefónu, faxu, odvozu odpadu a poštovného. 

 

3.2.2. V podnikateľskej činnosti 

Nákladovosť v podnikateľskej činnosti v pomere k celkovým nákladom predstavovala 

len 1,38 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa náklady znížili o 61 276 €, pričom 

v rámci vnútornej štruktúry niektoré položky zaznamenali pokles a niektoré nárast. Zvýšené 

čerpanie celkom o  20 563 € bolo zaznamenané najmä u nasledovných položiek: 

- cestovné tuzemské     444 € 

- telefón, fax              1 239 €  

- poštovné       653 € 

- odvoz odpadu      208 € 

- revízie zariadení      120 € 

- mzdové prostriedky              5 414 € 

- ostatné sociálne poistenia             2 004 € 

- tepelná energia                  6 800 € 

- opravy a udržiavanie strojov, zariadení  inventára 918 € 

- bankové poplatky       77 € 

- tvorba zákonných opravných položiek            2 686 € 

Na druhej strane sa pokles dosiahol pri  nákupe potravín, drobného hmotného 

majetku, nábytku, čistiacich, hygienických  a dezinfekčných potrieb, údržbe a opravách, 

spotrebe materiálu, vodného a stočného. 

Pod nižšie výdavky v podnikateľskej činnosti sa podpísali rovnaké príčiny ako 

v prípade výnosov, a síce rekonštrukcia infraštruktúry vysokoškolského internátu 

financovaná z prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie. Rekonštrukcia sa 

realizovala v letnom období a počas týchto mesiacov sa neposkytovalo stravovanie ani 

ubytovanie cudzím osobám.  

3.2.3. Vo vybraných oblastiach 

a) Kapitálová dotácia zo štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov a zdrojov z iných kapitol 

V súlade so Zmluvou o poskytnutí dotácie na kapitálové výdavky boli v roku 2010 

prostredníctvom RUK na dotačný účet JLF UK poukázané finančné prostriedky v čiastke 
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73 614 €. Jednalo sa o dotáciu určenú na financovanie programu 07712 02 – úlohy 

základného výskumu na vysokých školách iniciované riešiteľmi Vega. K 31.12.2010 sa z tejto 

dotácie  vyčerpalo 53 524 €, z čoho predstavovala úhrada za IKT technológie vo výške 3 851 € 

a úhrada prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení vo výške 49 673 €.  

Z uvedených finančných prostriedkov boli zakúpené: 

- Wholter Model 5050 Combo – prístroj na dlhodobé monitorovanie hvízdania 

priedušiek 

- Aseptický box s vertikálnym prúdením 

- Systém frézovací s príslušenstvom 

- EUROKLAV  23V-S s príslušenstvom 

- InBody  J10 diagnostický prístroj vrátane príslušenstva 

- Systém Biopac MP100 WSW 

- ROTOFIX 32A, univerzálna nechladená stolová centrifúga s príslušenstvom 

- Klimatizačné zariadenie 

- Microplate Washer 

- Microplate Reader 

- Spiroscout, prenosný pulzný oximeter Smartsings MiniPulse, PC zostava pre Spirojet 

- Spektrofotometer 6305 

- Stolová centrifúga EPP 5702  

- Výkyvný rotor SW41 BC 

- Protean II XL Cell, wide format 

- Rozvierač brušný DENIS BROWNE 

- Internetová prípojka v UNM – vonkajšie a vnútorné rozvody 

Zostatok nevyčerpanej kapitálovej dotácie vo výške 20 090 € bol prevedený na 

zostatkový  účet  na financovanie pokračujúcich úloh v roku 2011. 

V roku 2010 neboli z prostriedkov dotácie štátneho rozpočtu pridelené finančné 

prostriedky na financovanie stavieb. Na obstaranie a technické zhodnotenie majetku  JLF UK 

sa použili vlastné zdroje čerpané prostredníctvom fondu reprodukcie celkom vo výške 

302 510 €. Z finančných prostriedkov – fondu reprodukcie boli čerpané  výdavky na:  

- prístupový  systém  vo Vysokoškolskom internáte 

- stravovací systém „Anette v Študentskej  jedálni  

- čistiaci stroj Ghibli Winner 38 E pre údržbu priestorov ŠJ 
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- multifunkčné kopírovacie zariadenie z poplatkov za prijímacie  pohovory 2010 

- projektová dokumentácia – interiérové vybavenie v priestoroch Auly JLF UK Malá 

Hora 4  

- internetové prípojky na kliniku Stomatológie a maxilofaciálne chirurgie JLF UK a UNM 

- merač tepla do novej Auly JLF UK 

- súprava na meranie optických káblov pre JLF UK a Ústav informačných technológií 

- autorský dozor generálneho projektanta počas realizácie stavby prevedeného na 

stavebnú akciu „Martin-Aula JLF UK“ 

- Pulmo Track 5050 Wholter, recorder pre Kliniku detí a dorastu JLF UK a UNM 

- system Biopac MP100 WSW čiastočná úhrada pre Ústav patologickej fyziológie JLF UK 

- optické prepojenie Datacentrum/Serverovňa Sanet  

- projektová dokumentácia pre ralizáciu stavby  „Knižnica a Študijno-informačné 

stredisko JLF UK 

- elektrická zabezpečovacia signalizácia na Novomeského  7 

- stavebné práce – rekonštrukcia Gynekologicko-pôrodnickej kliniky JLF UK a UNM 

- Microplate Washer, Microplate Rader  - čiastočná úhrada pre Kliniku infektológie 

a cestovnej medicíny 

- modul rýchlej viktrektomie MVE vrátane príslušenstva pre Očnú kliniku JLF UK a UNM 

- prípojka do počítačovej siete pre novovytvorenú Kliniku detskej anesteziológie 

a intenzívnej medicíny JLF UK  a UNM 

- stavebné práce na akcii  Ponuka atraktívneho vzdelávania a kvalitných služieb 

rekonštruovaním hmotnej infraštruktúry. 

 

V roku 2010 získali kapitálovú dotáciu aj riešitelia projektov financovaných 

z prostriedkov štátneho rozpočtu Ministerstva zdravotníctva SR celkom vo výške 10 465 €. 

Z dôvodu neskorej úpravy rozpočtu a povinnosti zabezpečiť verejné obstarávanie sa uvedené 

finančné prostriedky v roku 2010 nestihli vyčerpať a boli prenesené prostredníctvom 

zostatkového účtu do roku 2011. 
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b) Kapitálová dotácia z prostriedkov Európskej únie         

V roku 2010  došlo aj k zlepšeniu čerpania prostriedkov z grantov financovaných 

z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, čo sa priaznivo odrazilo aj v čerpaní 

kapitálových dotácií. Celková výška čerpania kapitálovej dotácie v roku 2010 z prostriedkov 

Európskej únie predstavovala 6 997 357 €. Za najvýznamnejšiu investíciu považujeme 

komplexnú rekonštrukciu Auly (posluchární na Novomeského ul.) a parciálnu rekonštrukciu 

Vysokoškolského internátu v lokalite L. Novomeského 7.  Okrem toho JLF UK kompletne 

zrekonštruovala operačnú sálu na 3. poschodí Gynekologicko-pôrodnickej kliniky JLF UK 

a UNM. Celková výška kapitálovej dotácie na rekonštrukciu a modernizáciu uvedených 

stavebných objektov predstavovala 2 966 817 €.  JLF UK riešila v roku 2010  celkovo 14 

projektov financovaných z prostriedkov EÚ. V rámci týchto projektov boli zakúpené špeciálne 

stroje, prístroje, zariadenie a technika v celkovej hodnote 2 934 626 €. Tiež sme zakúpili  

hardvér – počítače, notebooky, tlačiarne, multifunkčné zariadenia a aktívne prvky na 

zlepšenie kvality internetového spojenia v celkovej hodnote 1 026 209 €. Okrem toho boli 

zakúpené laboratórne prístroje, zariadenia a technika v hodnote 35 558 €. Špeciálnou 

položkou bolo zakúpenie špeciálneho výučbového softwaru pre Očnú kliniku JLF UK a UNM 

a pre Kliniku nukleárnej medicíny JLF UK  UNM v celkovej hodnote 34 148 €. 

 

4. Vývoj fondov 

V súlade so všeobecne - záväznými právnymi predpismi a základnými pravidlami 

hospodárenia na UK viedla JLF UK ako samostatná vnútorná organizačná jednotka 

nasledovné účty určené na vedenie tvorby a čerpania fondov: 

• Fond reprodukcie 

• Štipendijný fond 

• Rezervný fond 

• Ostatné fondy 

Počiatočný stav na uvedených fondoch k 1.1.2010 predstavoval sumu 2 279 €. V priebehu 

roka boli zvýšené zdroje fondov o 585 747 € a čerpaním znížené o 585 891 €. Konečný stav 

prostriedkov na uvedených fondoch k 31.12.2010 predstavoval čiastku 2 135 €. Zostatok 

fondov k 31.12.2009 sa jeho tvorbou a čerpaním v priebehu roka 2010 znížil celkom o 144 €. 
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a) Fond reprodukcie 

Počiatočný stav fondu reprodukcie bol 785 €, tvorba počas roku predstavovala 

302 366 €, čerpanie 302 510 € a konečný stav k 31.12.2010 bol 641 €. Krytie fondu 

finančnými prostriedkami je v sume 641 €. 

b) Štipendijný fond 

Štipendijný fond bol v roku 2010 tvorený v sume 283 381 €, z toho z účelovej dotácie 

vo výške 169 051 €, z darov vo výške 1 650 € a z ostatných výnosov vo výške 112 680 

€. Pri medziročnom porovnaní došlo k poklesu tvorby a čerpania fondu o 20 302 €. 

c) Rezervný fond  

Rezervný fond nebol v priebehu roka čerpaný. Jeho počiatočný stav je zhodný so 

stavom k 31.12.2010 a predstavuje sumu 1 494 €. 

d) Sociálny fond 

Počiatočný stav sociálneho fondu predstavoval sumu  3 180,43    €. V priebehu roka 2010 

bola tvorba fondu zabezpečená v súlade so zákonom o sociálnom fonde a Kolektívnou 

zmluvou vo výške  1,25 % z objemu vyplatených miezd a platov zo všetkých zdrojov, čo 

predstavovalo sumu 50 063,83  €. Použitie bolo celkom v objeme 49 694,52€. V súlade so 

zásadami čerpania sociálneho fondu sa prostriedky použili predovšetkým ako príspevok 

na stravovanie, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, na dopravu do zamestnania, 

sociálnu výpomoc, príspevok na kultúrne podujatia a zakúpenie darčekových poukážok. 

Konečný stav fondu predstavuje k 31.12.2010 čiastku  369 €, ktorá je v plnej výške krytá 

finančnými prostriedkami vedenými na osobitnom účte. 

 

5. Oblasť sociálnej podpory 

5.1. Sociálne a motivačné štipendiá 

Dotácia na sociálne štipendiá v roku 2010 predstavovala finančnú čiastku 115 012 €, 

čerpanie za kalendárny rok bolo vo výške 132 219 €. Pozostávalo z nevyčerpanej dotácie 

roku 2009 vo výške 17 318 € a skutočného čerpania v roku 2010 vo výške 114 901,22 €. 

Zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2010 k 31. 12. 2010 bol 110,78 €.  

Priemerný počet študentov poberajúcich sociálne štipendium bol v roku 2010 celkom 

100, v roku 2009 to bolo 122 študentov, v roku 2008 dosiahol počet sociálne odkázaných 

študentov 140, v roku 2007 to bolo dokonca až 150 študentov. 
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Počet štipendistov v roku 2010 opäť klesal. V januári 2010 bolo 112 štipendistov, 

do júna vzrástol ich počet na 146, potom klesal, nakoľko v nasledujúcich mesiacoch študenti 

absolvovali posledné štátne skúšky a stratili nárok na vyplácanie sociálneho štipendia. 

V mesiaci december  2009 bol počet štipendistov 117. 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č 102/2006 Z. z. z 15. 2. 2006 o priznávaní sociálneho 

štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky MŠ SR č. 396/2008 Z. z., ktorá nadobudla 

účinnosť 1. januára 2009, výška sociálneho štipendia závisí od viacerých faktorov, ako je 

suma životného minima, ktorá sa mení vždy k 1. 7. príslušného kalendárneho roka, od 

prepočítaného počtu študentov (vysokoškolákov), hranice príjmu a rozhodujúceho príjmu. 

Najnižšia možná výška štipendia pre študenta je 10 €, maximálna možná pre študenta  

študujúceho v mieste trvalého pobytu je 215 € a mimo miesta pobytu je 260 €. Výrazná 

zmena však nastala u žiadateľov nad 25 rokov. Podľa predošlej vyhlášky sa posudzovali 

samostatne a výška štipendia bola v prípade nulového príjmu najvyššia možná. Predmetom 

úpravy vyhlášky bol okrem iného najmä okruh spoločne posudzovaných osôb. Ak študent aj 

po dovŕšení 25 roku zdieľa spoločnú  domácnosť s rodičmi, výška sociálneho štipendia závisí 

aj od ich príjmov. Študentov, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti s rodičmi a samostatne 

hospodária nie je veľa, pravdepodobne preto počet štipendistov klesá. 

V roku 2010 bolo vyplatených celkovo 1 816 € na štipendiá z vlastných zdrojov, z čoho 

sa za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov v oblasti štúdia jednorázovo vyplatilo 1 650 € 14 

študentom a jednému študentovi sa poskytovalo mesačne 10 - krát v kalendárnom roku 

štipendium v sume 16,60 € celkovo vo výške 166 eur. Za umeleckú alebo športovú činnosť 

nebolo štipendium vyplatené.  

Dotácia poskytnutá na motivačné štipendiá predstavovala v roku 2010 čiastku 59 893 

€. Na motivačné štipendiá sa čerpalo  celkom 63 450 €, z čoho bola  nevyčerpaná dotácia 

z roku 2009 vo výške 9 913,16 € a z dotácie roku 2010 vo výške 53 536,84 €. Celkovo bolo 

motivačné štipendium priznané fyzicky 194 študentom. Nevyčerpaná dotácia  z 

kalendárneho roka 2010 je 6 356,16 €, ktoré sa prostredníctvom zostatkového účtu previedli 

do roku 2011. 
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5.2. Výnosy a náklady študentských domovov a študentských jedální 

5.2.1. Študentské domovy 

Lôžková kapacita v roku 2010 sa oproti roku 2009 nezmenila. Vysokoškolské internáty 

JLF UK majú k dispozícii celkom 964 lôžok. Počet ubytovaných študentov v roku 2010 klesol 

oproti roku 2009 o 50 ubytovaných študentov na úroveň 7 780 osobomesiacov. 

Výnosy z poplatkov za ubytovanie študentov počas výučbového obdobia v roku 2010 klesli   

oproti roku 2009 o 74 231,22 €  t.j. o cca 19,6%, čo spôsobil nižší počet ubytovaných 

študentov a znížený počet mesiacov ubytovania študentov z 10 mesiacov na 9 mesiacov, 

z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie ubytovacieho zariadenia.   

Výnosy z poplatkov za ubytovanie študentov počas hlavných prázdnin  v roku 2010 

klesli  oproti roku 2009 o 146,01 € z rovnakého dôvodu. Výnosy sú za ubytovacie služby 

poskytované v rámci hlavnej činnosti zo študijných dôvodov, poplatky za ubytovanie 

študentských podujatí usporiadaných univerzitou, študentskými vysokoškolskými 

organizáciami a pod. 

Výnosy z dotácie zo štátneho rozpočtu  boli v roku 2010 oproti roku 2009 zvýšené o 

4 447,00 € z dôvodu úprav tarifných platov a odvodov do fondov. Náklady na mzdy a odvody   

boli v roku 2010 oproti roku 2009 nižšie o 4 513,04 €, nakoľko v mesiaci december boli na 

mzdy a odvody použité prostriedky z podnikateľskej činnosti vysokoškolského internátu.   

Náklady na ostatné tovary a služby boli v roku 2010 oproti roku 2009 nižšie o 

61 330,30 €. Dôvodom bola  rekonštrukcia ubytovacieho zariadenia  na Novomeského 

realizovaná z prostriedkov EÚ. Prostriedky na účtoch VI za rok  2010 budú kumulované 

s prostriedkami za rok 2011, kedy sa plánuje pokračovať v oprave časti ubytovacích 

priestorov (podlahy, omietky, výmena nábytku).  

Priemerné ročné náklady  na jedného ubytovaného študenta boli v roku 2010 oproti 

roku  2009 nižšie o 95 €, keď v absolútnej hodnote predstavovali čiastku 950 €. 

 

5.2.2. Študentská jedáleň  

Výnosy súvisiace so stravovaním študentov vzrástli v roku 2010 oproti roku 2009 

o 3 593,00 € a predstavovali celkom 153 031 €.  Tržby  jedální za stravné lístky študentov 



 30

v roku 2010 vzrástli oproti roku 2009 o 6 026,80 € na sumu 103 301 €. Uvedený nárast bol 

spôsobený zvýšeným počtom vydaných jedál študentom o 2 859 jedál t.j. o cca 5,7 %.  

Výnos z dotácie zo štátneho rozpočtu  bol v roku 2010 nižší oproti roku 2009 

o 2 433,00 €. Náklady na činnosť študentských jedální sa znížili o 10 454,00 € v dôsledku 

zvýšeného počtu stravníkov a následného odberu jedál. 

Priemerné náklady na jedno jedlo študenta v roku 2010 sú na rovnakej úrovni ako 

v roku 2009 a predstavovali čiastku 3 €. 

 

6. Majetok  

6.1. Majetok Jesseniovej lekárskej fakulty UK 

Evidenciu a správu majetku zabezpečuje Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

v zmysle Zákona národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Evidencia dlhodobého hmotného majetku (HIM), nehmotného majetku (NIM) 

a drobného hmotného a nehmotného majetku (DHM a DNM ) sa vykonáva na základe 

došlých faktúr, zápisov o zaradení dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a 

darovacích  zmlúv podľa pracovných úsekov. 

 
Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok  k 31.12.2010 

 
Trieda 

 Stav 
k 31.12.2009 

Prírastky 
1-12/2010 

Úbytky 
1-12/2010 

Stav 
k 31.12.2010 

1301 Software      52 630,10 35 944,90  88 575,- 
2101 Budovy      54 660,61 351 662,67 3 946,52 402 376,76 
2303 Energ.a hnacie stroje      87 526,43 16 598,12  104 124,55 
2204 Prac.stroje a zariadenie      15 494,77   15 494,77 
2205 Prístroje a tech.zariadenia 2 838 545,95 4 457 389,04  7 295 934,99 
2306 Dopravné prostriedky      82 354,85   82 354,85 
2901 Ostat.dlhodobý majetok    161 315,44 294 658,8  455 973,82 

 Spolu: 3 292 528,15 5 156 253,11 3 946,52 8 444 834,74 

 
Drobný hmotný a nehmotný majetok k  31.12.2010 

 
Trieda 

 Stav 
k 31.12.2009 

Prírastky 
1-12/2010 

Úbytky 
1-12/2010 

Stav 
k 31.12.2010 

9701 DHM 1 145 804,66 240 434,47  1 386 239,13 
9702 DNM      82 598,19 19 800,52  102 398,71 

 Spolu: 1 228 402,85 260 234,99  1 488 637,84 
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Prírastky vznikli:  

a) nákupom  nového zariadenia: 

výpočtová technika -  počítače, notebooky, multifunkčné zariadenie, videkonferečné 

systémy, skenery, software, špeciálne laboratórne prístroje a zariadenia, diagnostické 

prístroje, mikroskopy, centrifugy,  chladiace a mraziace boxy, prístroje na záznam 

a reprodukciu zvuku a obrazu -  projektory, čítacie zariadenia, kopírovacie stroje, 

skartovacie stroje, laboratórny a kancelársky nábytok a ostatné zariadenia  

b)   rekonštrukčnými stavebnými prácami 

c)   realizáciou dátových rozvodov a rozšírením vnútro-fakultných počítačových  sietí 

V roku 2010 boli zaevidovaný úbytok vo výške 3.946,52 €, ktorý vznikol preúčtovaním 

v triede 2101- Budovy, z pracovného úseku 1020 - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine 

na pracovný úsek 1022 - Vysokoškolský internát.  

Inventarizácia všetkého majetku a záväzkov sa vykonáva v zmysle  § 29 a § 30  

o inventarizácii majetku a záväzkov Zákona  Národnej rady Slovenskej republiky  č.  431/2002 

Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov a príkazu rektora UK.  

 

6.2. Majetok Vysokoškolského internátu a jedálne 
 
Hmotný majetok a nehmotný majetok - vysokoškolský internát k 31.12.2010  
    

Stav k 31.12.2009 Prírastky 1-12/2010 Úbytky 1-12/2010 Stav k 31.12.2010 

117 778,07 1 534 515,24 446,79 1 651 846,52 

    
    
Drobný hmotný majetok - vysokoškolský internát k 31.12.2010  
    

Stav k 31.12.2009 Prírastky 1-12/2010 Úbytky 1-12/2010 Stav k 31.12.2010 

460 454,98 9 813,20 22 623,49 447 644,69 

    
    
Prírastky vznikli:  

a)  realizáciou stavieb a ich technického zhodnotenia, prevod PC do stavu VI 

b) DHM, DNM – nákup nábytku, monitora LG, priemyselného vysávača 

Úbytky boli u HIM z dôvodu  vyradenie televízora a v prípade   DHM, DNM sa vyraďoval 

nábytok, chladničky, rádiá, stolné lampy, posteľnej bielizne, kobercov, práčok, záclon, 

vankúšov, paplónov a posilňovacích zariadení.                                                                                                     
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Hmotný majetok a nehmotný majetok - študentská jedáleň k 31.12.2010  
    

Stav k 31.12.2009 Prírastky 1-12/2010 Úbytky 1-12/2010 Stav k 31.12.2010 

108 114,44 5.258,26   113 372,70 

    
    
Drobný hmotný majetok - študentská jedáleň k 31.12.2010  
    

Stav k 31.12.2009 Prírastky 1-12/2010 Úbytky 1-12/2010 Stav k 31.12.2010 

45 709,53 2 526,40 755,60 47 480,33 

                     
Prírastky vznikli: 

a) HIM – nákupom čistiaceho stroja na dlážku, programátorských úprav elektronického 

stravovacieho systému  

b) DHM, DNM – nákupom nábytku, umývačky riadu, kuchynského riadu 

Úbytky HIM v roku 2010 neboli a v prípade DHM a DNM sa vyraďoval nábytok. 
 
 

6.3. Inventarizácia a ochrana majetku 

V roku 2010 bola na Jesseniovej LF UK v Martine vykonaná: 

a) inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín,  drahých kovov, 

materiálových  zásob a zvierat k 30.6.2010, pri ktorej bol zistený rozdiel –1,16 €. 

Rozdiel vznikol v študentskej jedálni zaokrúhľovaním cien tovaru.      

b) inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti, cenín,  drahých kovov, 

materiálových  zásob, pohľadávok a záväzkov k 31.12.2010, v rámci ktorej bol zistený 

prebytok +  1,08 €. Prebytok vznikol v študentskej jedálni zaokrúhľovaním  príjmu 

a výdaja tovaru na desatinné miesta v eurách.      

   Práce súvisiace s inventarizáciou majetku a záväzkov na Jesseniovej LF UK v Martine  

riadila fakultná inventarizačná komisia vymenovaná dekanom fakulty. Pôsobnosť komisie 

skončila vykonaním inventarizácie, vyhotovením zápisnice a zaslaním zápisnice spolu 

s návrhom na vysporiadanie prípadných rozdielov z inventarizácie v určenom termíne na RUK 

v Bratislave.  

Fyzickú inventarizáciu všetkého majetku a záväzkov na pracoviskách  JLF UK v Martine 

vykonávali  čiastkové inventarizačné komisie vymenované vedúcim príslušného pracoviska. 
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O jej výsledku vyhotovili zápisnicu, ktorú doplnili prehlásením zodpovedných pracovníkov 

a podpísanými inventarizačnými súpismi.  

 Na základe vypracovaných návrhov z pracovísk a účelových zariadení JLF UK v Martine 

sa vyradil nepotrebný hmotný a nehmotný majetok. Práce súvisiace s vyraďovaním 

nepotrebného  majetku na pracoviskách a účelových zariadeniach Jesseniovej LF UK  

v Martine zabezpečovala a vykonávala Vyraďovacia a likvidačná komisia, vymenovaná 

dekanom fakulty. Komisia sa pri plnení úloh riadila ustanoveniami Zákona Národnej rady 

Slovenskej č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a smernice rektora UK č.1 z 1.2.2004. 

Ochrana majetku je zabezpečená nasledovne: 

a) Objekt teoretických ústavov JLF UK  Malá Hora 4, Objekt  Malá Hora 10701/4A, Objekt 

Malá Hora 5, Objekt Budovy vo Vrútkach, Objekt Záborského 2 a Objekt Kultúrno-

spoločenská hala Novomeského 7  elektrickou zabezpečovacou signalizáciou 

s vysielacím zariadením na PCO PZ SR.  

b) Objekt predklinických ústavov JLF UK na ulici  Sklabinská 26 domovníkom. 

c) Študentská jedáleň, Vysokoškolský internát  na ulici  Novomeského 7 

a Hviezdoslavovej 35 je zabezpečený informačnou službou.    

 

7. Záver 

Napriek nedofinancovaniu základných potrieb zo zdrojov štátneho rozpočtu, sa 

zvýšeným úsilím vynaloženým v oblasti zabezpečovania  doplnkových služieb, podarilo 

získať dostatočný objem nedotačných zdrojov, vďaka čomu možno konštatovať, že 

hospodárenie JLF UK bolo v roku 2010 stabilizované a vyrovnané. 

 

Podklady: 
Iva Kuzmová 
Katarína Fančiová 
Ľubica Rosenbergová 
Gabriela Kohútová 
Božena Kunčárová 
Jana Seryjová 
Babeta Kašovičová 
Katarína Kuzmová 
Viola Chmúrna 
Eva Andrisová 
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Vypracovala: Ing. Ľubica Červeňová 
 

 

Výročná správa o hospodárení bola prerokovaná a schválená: 

- na zasadnutí Vedenia JLF UK v Martine dňa 2. mája 2011; 

- na zasadnutí Akademického senátu JLF UK v Martine dňa 2. mája 2011. 

 
 
 
 
 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
dekan JLF UK v Martine 

 

 


