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Úvod 
 

Rozpočet výnosov a nákladov verejnej vysokej školy – Univerzity Komenského v Bratislave, 
Lekárskej fakulty (ďalej LF UK) a Rozpis finančných prostriedkov na pracoviská LF UK je 
vypracovaný v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším 
súčastiam Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len UK) v nadväznosti na ustanovenia § 
89 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Metodika bola schválená na plenárnom zasadnutí 
Akademického senátu UK konaného dňa 30. marca 2022. 
 

 

 

Východiská 

 
Pre delenie štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK pre rok 2022 platí, že: 
 

 východiská pre delenie štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK pre rok 2022 
sú vo finančnom vyjadrení dané rozpisom dotácií zo štátneho rozpočtu pre UK na 
rok 2022 ako boli tieto pridelené z MŠVVaŠ SR, 

 
 východiskami pre delenie štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK pre rok 

2022 sú aj ustanovenia Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu pro-
stredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2022 (ďalej len Zmluva). 

 
Z uvedeného vyplýva, že UK pri rozpise prostriedkov štátnej dotácie na rok 2022 akceptuje a 
v primeranej miere uplatňuje metodiku MŠVVaŠ SR na delenie prostriedkov štátnej dotácie 
na fakulty a ďalšie súčasti UK na rok 2022.  
 
Finančná podpora zo ŠR pre UK v Bratislave pozostáva z: 
 

 dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a zabezpečenie 
prevádzky vysokej školy, 

 dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, 
 dotácie na rozvoj vysokej školy, 
 dotácie na sociálnu podporu študentov. 

 
V porovnaní s rokom 2021 nastávajú pre rok 2022 v rozpise finančných prostriedkov z úrovne 
MŠVVaŠ SR a UK najmä tieto zmeny: 
 

 zníženie dotácie pre VVŠ pre rok 2022 oproti roku 2021 v oblasti osobných výdavkov, 
ktoré zohľadňuje opatrenia z Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verej-
nej správe (UHP); 

 rušia sa garantované minimá;  
 v rámci dotácie na zahraničné mobility dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov; 
 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 metodiky minis-
terstva. Rozpisovanie podľa šesť ročného priemerného podielu na časti dotácie na vý-
skumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť zostáva zachovaný, zmena reflektuje, že vý-
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sledky komplexnej akreditácie v súčasnosti nedostatočne zohľadňujú aktuálny stav tvo-
rivej činnosti na jednotlivých vysokých školách a keďže táto časť dotácie mala zohľadňo-
vať dlhšie časové obdobie, zohľadňuje sa naďalej šesťročný priemer; 

 

Postup pri rozpise dotácie zo ŠR na fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2022 
 

 Výsledná výška dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, pre-
vádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, sociálnu podporu študentov a ostatné 
činnosti sa na fakulty a ďalšie súčasti univerzity vypočíta ako súčet dotácií jednotlivých 
podprogramov.  

Zároveň platí, že celková výška finančných prostriedkov na rok 2022 z podprogramov 
077 11 a 077 12 01 prerozdelená podľa výkonových parametrov na mzdy, odvody do 
poistných fondov a tovary a služby (kat. 610, 620, 630 vrátane pridelených špecifík a 
účelových prostriedkov na špičkové tímy a excelentné tímy bez doktorandov UNESCO) 
nesmie klesnúť pre EBF a RKCMBF pod 100% a pre ostatné fakulty pod 98 % finančných 
prostriedkov vyčlenených na tieto podprogramy v roku 2021 rovnakým postupom v kat. 
610, 620, 630 po úprave na solidaritu. Prepočet sa vykoná podľa podielu jednotlivých 
fakúlt na objeme dotácie pridelenej na tento istý účel v roku 2022. Suma, ktorá bude 
potrebná pre fakulty na dofinancovanie na výšku 100 %, resp. 98 % rozpisu dotácie 
v roku 2021, bude poskytnutá ostatnými fakultami, ktoré mali index rastu oproti roku 
2021 ˃ 1,0, a to prepočítaním podľa podielu rozpisu dotácie pre tieto fakulty na rok 2022 
na celkovom objeme rozpisu dotácie za uvedené fakulty pridelenej na rovnaký účel. 
Výsledná suma prerozdelenia bude upravená jednotlivým fakultám na podprograme 
077 12 01 z pridelených prostriedkov na neúčelové bežné výdavky.  

 
 Pre centrálne financované súčasti (CFS - Akademická knižnica, Botanická záhrada, Cen-

trum informačných technológií,  Psychologická poradňa, Učebno-výcvikové zariadenie 
Richnava, Vydavateľstvo) sú finančné prostriedky štátnej dotácie (mzdy, odvody do po-
istných fondov a prostriedky na tovary a služby) poskytnuté nasledujúcim spôsobom: 

 ak je súčasť financovaná ako špecifikum z úrovne ministerstva, tak dostane pro-
striedky vo výške stanovenej ministerstvom, 

 ak dostane súčasť počas roka prostriedky pridelené účelovo z úrovne minister-
stva, tieto prostriedky jej budú poskytnuté vo výške stanovenej ministerstvom, 

 ak je súčasť počas roka čiastočne alebo úplne financovaná z rozpisu štátnej dotá-
cie univerzity, tak jej budú dotačné prostriedky na r. 2022 pridelené na základe 
rozpisu dotácie na rok 2022.  

 
 Prostriedky pre Centrálne financované súčasti (CFS), Rektorát UK (RUK), Fond rektora, 

Rozvojový fond, Vedecký park a na vytvorenie rezervy na postdoktorandov sa vyčleňujú 
pred kriteriálnym delením rozpisu dotácie. 

 
 Všetky prostriedky štátnej dotácie, ktoré sú poskytnuté na vopred určený účel, musia byť 

vynaložené výlučne na tento účel v súlade s uzatvorenou Zmluvou. Takto vyčlenené pro-
striedky nie sú predmetom kriteriálneho delenia štátnej dotácie podľa tejto metodiky.  

 
 

 Poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky môže verejná vysoká škola použiť 
podľa § 17 ods. 3 zákona o vysokých školách v rozsahu fondu reprodukcie aj na obstaranie 
hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia. 
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 Celkový objem finančných prostriedkov z dotácií vynaložený v roku 2021 na mzdy a od-

vody do poistných fondov. Tento objem nesmie prekročiť 80% objemu finančných pro-
striedkov poskytnutých na rok 2021 verejnej vysokej škole podľa zmluvy na bežné vý-
davky. 

 
Členenie dotácie 

 
1. Pri určovaní výšky dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 

na jednotlivé fakulty a ostatné súčasti univerzity na úrovni UK sa používa vnútorná 
štruktúra identická s vnútornou štruktúrou akú používa MŠVVaŠ SR:  

− dotácia na mzdy a poistné,  

− dotácia na tovary a služby,  

− dotácia na špecifiká,  

− dotácia na klinické pracoviská. 
 

   Výsledná výška dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa 
    vypočíta ako súčet uvedených dotácií. 
 

2. Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa prideľuje vo 
forme bežného transferu a kapitálového transferu. Okrem účelovo určených finanč-
ných prostriedkov a záväzných ukazovateľov nie je vnútorná štruktúra dotácie z hľa-
diska jej použitia záväzne určená. 

 
3. Časť dotácie na mzdy a poistné rozpísaná podľa publikačnej činnosti je medzi jednot-

livé fakulty rozpísaná podľa ich podielu na celkovej publikačnej činnosti univerzity. 
Zohľadňuje sa publikačná činnosť doktorandov a zamestnancov fakulty zazname-
naná v centrálnom registri publikačnej činnosti za obdobie rokov 2019 a 2020. Podiel 
fakulty je určený ako podiel prepočítaného počtu publikačných výstupov danej fa-
kulty na celkovom prepočítanom počte publikačných výstupov v rámci jednotlivých 
skupín. 

 
4. Váha publikačného výstupu pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študij-

ných programov:  
 

− v skupine A1-Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie: 
(AAA, AAB), (ABA, ABB)  je 1,00, 
(ABC, ABD),  je  0,10, 

− v skupine A2-ostatné knižné publikácie: 
(ACA, ACB), (BAA, BAB), (BCB), (BCI), (CAA, CAB), (EAI), (EAJ) a (FAI) je  1,00, 

− v skupinu B – Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo 
WoS a Scopus: 
(ADC, ADD), (BDC, BDD), (CDC, CDD), (ADM, ADN), (BDM, BDN) je 1,00, 

− v skupine D – Ostatné publikácie: 
(ACC , AEC, AFA, AFC, BEE) je 4,00,  
(ACD, AED, AFB, AFD, BEF) je 2,00,  
(ADE, ADF, AEG, AEH, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, BBA, BBB, BCK, BDA, 
BDB, BDE, BDF, BFA, BFB, CBA, CBB, CDE, CDF, AGJ), je 1,00; 
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Počet publikácií ministerstvo získava z centrálneho registra evidencie publikačnej  
činnosti (CREPČ). 
 

5. Výkon fakulty podľa počtu študentov je určený ako súčin prepočítaného počtu štu-
dentov (PPŠ) v akreditovaných študijných programoch k 31. októbru 2020, koefi-
cientu odboru (KO), koeficientu intenzity výskumnej činnosti (KIVČ) a koeficientu 
uplatnenia absolventov fakulty podľa odboru/študijného programu ( KAP); do výkonu 
fakulty sa započítava aj časť odvodená od prepočítaného počtu absolventov v pred-
chádzajúcom akademickom roku vynásobeného koeficientom odboru (KO), koefi-
cientom uplatnenia absolventov v odbore (KAP) a koeficientom intenzity výskumnej 
činnosti  (KIVĆ). Podiel na výkone podľa študentov a absolventov študijných progra-
mov prvého stupňa sa zohľadní váhou 40,00%, druhého stupňa váhou 38,74%, tre-
tieho stupňa váhou 12,03% a príspevok na centrálnu administratívu váhou 9,23%. 

 
6. Pri výpočte prepočítaného počtu študentov (PPŠ) sa vychádza z počtu študentov 

v akreditovaných študijných programoch k 31. októbru 2020, v prípade absolventov 
sa zohľadňuje počet riadne skončených študentov v akademickom roku 2019/2020 
podľa výstupu z centrálneho registra študentov (CRŠ). 
Na výpočet sa požijú koeficienty pre dennú formu štúdia: 

− študijné programy I. stupňa – koeficient 0,70 u študentov v prvom roku štúdia, 
ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné; 

− študijné programy I. stupňa -  koeficient 1,00  u študentov v druhom a ďalšom 
roku štúdia, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné; 

− študijné programy II. stupňa - koeficient 1,50  u študentov, ktorým nevznikla 
povinnosť uhradiť školné a  

− študijné programy III. stupňa -  koeficient 12,00/SDS u študentov, ktorým ne-
vznikla povinnosť uhradiť školné; v prípade absolventov je štandardná dĺžka 
štúdia (SDS) 4 roky;  

− počet absolventov sa znižuje o počet absolventov, ktorí riadne skončili štú-
dium v akademickom roku 2019/2020, ktorí boli vedení ako uchádzači o za-
mestnanie a doba ich evidencie bola 180 a viac dní. 

 
 

7. Koeficient odboru (KO) je odvodený od normatívneho počtu študentov na jedného 
VŠ učiteľa a od normatívneho počtu nepedagogických zamestnancov na jedného VŠ 
učiteľa pre daný študijný odbor. Pre študijné odbory I. a II. stupňa farmácia, všeo-
becné lekárstvo, zubné lekárstvo je 3,13. 

 
8. Koeficient intenzívnej výskumnej činnosti (KIVČ) je odvodený od pomeru mediánu 

podielu dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj pripadajú-
ceho na jedného akademického zamestnanca (vysokoškolskí učitelia, výskumní 
a umeleckí pracovníci) za roky 2018 až 2020 a priemerného mediánu podielu dotácie 
na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj pripadajúceho na jedného 
akademického zamestnanca všetkých verejných vysokých škôl za roky 2018/ až 2020.  
V prípade študijných programov prvého stupňa  sa použije nulová váha, pre študijné 
programy druhého stupňa váha 0,5 a pre študijné programy tretieho stupňa váha 1,0, 
zvyšnou váhou sa zohľadní koeficient s hodnotou 1,0. 
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9. Koeficient uplatnenia absolventov v odbore (KAP) je odvodený od počtu absolventov UK 
v dennej forme štúdia v kalendárnych rokoch 2019/ 2020 a počtu evidovaných nezamest-
naných absolventov podľa údajov z IS služieb zamestnanosti 180 a viac dní. Počty absol-
ventov a počty nezamestnaných v rámci UK sa zohľadňujú  pre určenie KAP osobitne pre 
jednotlivé študijné programy. V prípade medziodborových študijných programov sa KAP 
určí z prvého študijného odboru.  

 
10. dotácia na zabezpečenie základnej administratívy a prevádzky vychádza z prepočítaného 

počtu študentov fakulty, pričom každej fakulte sa poskytnú paušálne finančné pro-
striedky pridelené UK na zamestnancov centrálnej administratívy pomerne podľa počtu 
študentov. Pri výpočte objemu mzdových prostriedkov na jednotlivé fakulty sa zohľad-
ňuje aj príspevok na zabezpečenie základnej administratívy a prevádzky. 

 
11. Výška dotácie na poistné je určená ako 35,2 % dotácie na mzdy a pozostáva z poistného 

do zdravotných poisťovní (10 %) a do Sociálnej poisťovne (25,2 %). 
 
12. Pri určovaní dotácie na tovary a služby (TaS) fakulte sa rozlišuje dotácia na tovary 

a služby na prevádzku, dotácia na tovary a služby na vzdelávaciu činnosť a dotácia na to-
vary a služby podľa osobitných kritérií;  

pred rozdelením dotácie na fakulty UK vyčlení prostriedky na: 

− prevádzku informačného systému AIS2, ktoré v rámci zabezpečenia pre-
vádzky AIS2 pre rok 2022 UK poskytne prevádzkovateľovi UPJŠ vo výške        
144 174 €, čo je v porovnaní s rokom 2021 viac o 30 095 €, 

− „Rozvojový fond“ vo výške 1 000 000 €, rovnako ako v roku 2021, 

− na Centrálne financované súčasti  a Rektorát UK vo výške 1 650 000 €, rovnako 
ako v roku 2021, 

− na prevádzku Vedeckého parku vrátane poistenia budovy, prístrojov, zaria-
dení a interiérového vybavenia vo výške 250 000 €, čo je v porovnaní s rokom 
2021 menej o 20 0000 €,  

 
13. Odvodená dotácia na TaS na prevádzku je rozpísaná úmerne k podielu prepočítaného 

počtu študentov (PPŠ) fakulty na celkovom PPŠ univerzity. 
 

14. Odvodená dotácia na TaS na vzdelávaciu činnosť je rozpísaná úmerne k výkonu vo 
vzdelávaní  - prepočítaný počet študentov (PPŠ) fakulty vynásobený koeficientom 
odboru (KO). 

 
15. Dotácia na TaS podľa osobitných kritérií sa rozpisuje: 

− v závislosti od objemu grantov získaných zo zahraničia v rokoch 2019 a 2020 
na projekty súvisiace so vzdelávaním alebo s prevádzkou univerzity/fakulty ; 

− podľa počtu študentov v dennej forme štúdia k 31.10.2020 vo vybraných štu-
dijných odboroch; podmienkou je, že KAP pre príslušný študijný program v da-
nom študijnom odbore je viac ako 0,94; 

− podľa osobitných kritérií mobility; 
 

16. Prostriedky na špecifiká sú rozpísané fakultám podľa Metodiky MŠVVaŠ SR; v rámci 
špecifík sa osobitne zohľadňujú výdavky na praktickú výučbu. Objem finančných pro-
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striedkov na praktickú výučbu sa poskytuje v závislosti od počtu študentov, ktorí ab-
solvujú v rámci svojho štúdia predpísanú praktickú výučbu, od jej rozsahu a od eko-
nomickej náročnosti praktickej výučby. 

Osobitne sa zohľadňujú: 

− výdavky na špeciálne pracoviská, ktoré použitá metodika MŠVVaŠ nezohľad-
ňuje, 

− výdavky na praktickú výučbu,   

− podpora študentov so špecifickými potrebami, 

− mzdy a odvody zahraničných lektorov, 
 

17. Výdavky na praktickú výučbu zahŕňajú: 

− výdavky na praktickú výučbu študentov v lekárskych a zdravotníckych študij-
ných odboroch na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a na 
súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách iných inštitúcií, 

− výdavky na rozbory v rámci pedagogických praxí, 

− výdavky na rozbory v rámci študijného odboru sociálna práca,  

− výdavky na formáciu študentov v bohosloveckých študijných odboroch pripra-
vovaných na povolanie kňaza, 

− výdavky na rozbory a vedenie študentov v rámci praxe v študijnom odbore lo-
gopédia (výdavky na praktickú prípravu študentov) okrem tretieho stupňa vy-
sokoškolského vzdelávania, 

− podpora účasti študentov na medzinárodných súťažiach. 
 

18. V prípade výdavkov na zabezpečenie praktickej výučby študentov v lekárskych 
 a zdravotníckych študijných odboroch sa pre jednotlivé študijné odbory zohľadňujú 
  koeficienty: 

− všeobecné lekárstvo    1,00 

− zubné lekárstvo    3,00 

− ošetrovateľstvo    0,75 

− pôrodná asistencia    0,50 

− ostatné zohľadňované študijné odbory 0,75 

− pre študijné programy tretieho stupňa 1,00 a počet hodín praktickej  
        výučby je 260 hod. 

 
Tieto koeficienty sa použijú  na rozdelenie pridelených finančných prostriedkov, ktoré 
sa na fakulty  rozpíšu podľa ich podielu na celkovom prepočítanom počte hodín 
 zabezpečenej praxe študentov v roku 2021. Na prepočet hodiny praxe sa používa 
koeficient pre daný odbor. Finančné prostriedky sa prideľujú zálohovo (dotácia sa 
nezúčtováva voči zazmluvneným výdavkom na zabezpečenie praktickej výučby 
študentov, ale s ohľadom na počet hodín praktickej prípravy). V priebehu roku 2022 
vykoná MŠVVaŠ SR zúčtovanie finančných prostriedkov podľa rozsahu zabezpečenej 
praxe za prvý a druhý polrok 2022; zohľadňuje sa len praktická príprava, ktorá je 
súčasťou študijného programu; nie je rozhodujúce, v ktorej časti akademického roku 
sa prax uskutočňuje. 

 
19. O nevyčerpanú  sumu finančných prostriedkov na špecifiká k 31. 12. 2022 sa zníži 

suma finančných prostriedkov napočítaná na daný účel  na rok 2023. Tento zostatok 
nemá vplyv na prideľovanie finančných prostriedkov na nasledujúci rok. 
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20. Jednotlivé druhy špecifickej potreby študenta sú zaradené do skupín a pre každú sku-
pinu je určená výška dotácie. Univerzite sú poskytnuté finančné prostriedky v závis-
losti od počtu študentov so špecifickou potrebou v danej skupine k 29. 10. 2021. Vyu-
žitie finančných prostriedkov je účelovo viazané na zabezpečenie podporných služieb 
študentom so špecifickými potrebami.   

 
21. Fakulty môžu prostredníctvom  RUK v priebehu roka 2022 požiadať MŠVVaŠ SR 

o účelovú dotáciu na úhradu nákladov spojených s účasťou študenta na medzinárod-
ných študentských súťažiach, ktoré sa týkajú predmetu ich štúdia. Žiadosť je možné 
podávať do 31. 10. 2022. Dotácie sa budú poskytovať najviac do 80 % výdavkov na 
cestovné náhrady spojené s účasťou študenta a do vyčerpania finančných prostried-
kov určených na tento účel.  

 
22. UK môže požiadať o dotáciu na úhradu výdavkov na príspevky na rekreáciu zamest-

nancov UK v súlade s Usmernením k postupu uplatnenia príspevku na rekreáciu za-
mestnanca pre VVŠ na rok 2022 (ďalej len usmernenie). Dotácia na tento účel sa zre-
alizuje len za podmienky poskytnutia finančných prostriedkov z MF SR na príspevok 
na rekreáciu zamestnancov VVŠ v roku 2022.  

 

 

Dotácia na kapitálové výdavky 
 

1. Na rok 2022 neboli v rámci rozpisu dotácií  UK pridelené žiadne finančné prostriedky 
na kapitálové výdavky.  

2. V prípade, že ministerstvo školstva pridelí univerzite na rok 2022  dotáciu na kapitá-
lové výdavky, potom pre ich alokáciu platí, pokiaľ nie sú účelovo určené,  že v  rámci 
dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa v roku 2022 po-
skytujú kapitálové transfery na realizáciu stavieb, nevyhnutné rekonštrukcie a odstra-
ňovanie havárií a v odôvodnených prípadoch na vysporiadanie vlastníckych vzťahov 
k pozemkom. Obstarávanie strojov a zariadení nahradzujúcich zastarané alebo opo-
trebované zariadenia potrebné pre zabezpečenie výučby fakulty realizujú z bežných 
výdavkov v rozsahu výšky fondu reprodukcie (§ 16a ods. 4 a § 17 ods. 3 zákona o VŠ). 

3. Pri určovaní výšky kapitálových transferov na realizáciu stavieb, rekonštrukcie a od-
straňovanie havárií sa prihliada na: 

▪ stav pripravenosti, prípadne rozostavanosti akcie, na ktorú fakulta/súčasť požaduje 
finančné prostriedky, 

▪ objem kapitálových výdavkov poskytnutých fakulte v predchádzajúcom období, 
▪ súčasné priestorové vybavenie fakulty, 
▪ naliehavosť rekonštrukcie resp. odstránenia havárie1 a na možnosti fakulty realizo-

vať financovanie z už pridelených finančných prostriedkov alebo z vlastných finanč-
ných prostriedkov. 

 
 
 

                                                      
1 Na odstránenie havárie môže ministerstvo v závislosti od jej charakteru poskytnúť v rámci disponibilných 

zdrojov aj finančné prostriedky na bežné výdavky. 
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Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 
 

1. Dotácia na podpora výskumu a vývoja na VVŠ sa poskytuje inštitucionálnou for-
mou;  účelovou formou sa poskytuje dotácia na riešenie projektov výskumu a vývoja 
prostredníctvom APVV. 

 
2. Finančné prostriedky poskytované v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu 

a vývoja VŠ sú rozpočtované v rámci podprogramu 077 12 Vysokoškolská veda a tech-
nika a pozostávajú zo šiestich častí a to: 

− prvé dve časti - VEGA a KEGA, ktoré sú prideľované v rámci vnútorného gran-
tového systému MŠVVaŠ SR súťažným spôsobom na projekty podľa ich šta-
tútov, 

− tretiu časť tvorí dotácia na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum 
a vývoj obsahujúca aj časť na osobné náklady učiteľov zodpovedajúce ich vý-
skumnej činnosti a na štipendiá doktorandov, 

− štvrtá časť je dotácia na podporu excelentných výskumných súčastí fakulty, 
− piata časť je dotácia na podpora špičkových kolektívov identifikovaných Ak-

reditačnou komisiou, 

− šiestu časť tvoria finančné prostriedky alokované na zabezpečenie prístupov 
k elektronickým informačným zdrojom, 

 
3. Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj pride-

lené neúčelové prostriedky zohľadňujú výkon fakulty vo výskume, ktorý je odvodený 
od týchto parametrov: 

− podľa výsledkov hodnotenia kvality výskumnej činnosti fakulty podľa posled-
nej komplexnej akreditácie, t. j. 30% garantované minimum a podľa výkonu 1. 
kvartilu excelentných pracovísk (váha 0,172); 

− priemerný podiel fakulty na dotácii na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre 
výskum a vývoj za roky 2016 až 2021 (okrem dotácie odvodenej od výsledkov 
hodnotenia kvality výskumnej činnosti fakulty podľa poslednej komplexnej 
akreditácie) (váha 0,258); 

− podľa podielu fakulty na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 
2019 a 2020 na výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém 
(váha 0,10); 

− podľa podielu fakulty na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) 
získaných v rokoch 2019 a 2020 na výskumné aktivity subjektov verejnej 
správy (váha 0,09); 

− podľa podielu 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 (váha 0,03) 

− podľa podielu fakulty na počte doktorandov v dennej forme doktorandského 
štúdia po dizertačnej skúške v kalendárnom roku 2020 (váha 0,10); 

− podielu fakulty na publikačnej činnosti (váha 0,225). 
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4. Pri rozpise finančných prostriedkov na fakulty a súčasti sa zohľadnil ich podiel na jed-
notlivých kritériách a počet doktorandov verifikovaný s údajmi z CRŠ; zo sumy pride-
lenej UK podľa počtu doktorandov bolo vyčlenených 250 000 € na vytvorenie rezervy 
na tarifné platy postdoktorandov. 

5. Výskumnou aktivitou je riešenie projektu výskumu a vývoja alebo tvorivého umelec-
kého projektu. Spôsob získania finančných prostriedkov na výskumnú aktivitu mimo 
otvorených grantových schém musí štandardne obsahovať súťažný prvok.2 

 
6. Noví doktorandi sú financovaní z neúčelových prostriedkov pridelených rozpisom do-

tácie v podprograme Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj. Ich počet  
si pre rok 2022 fakulta stanoví podľa svojich finančných možností. Vzhľadom na ne-
vyhnutnosť udržať kontinuitu bádania i generovania vedeckého výkonu je potrebné, 
aby fakulta zachovala počet novoprijatých doktorandov najmenej na úrovni predchá-
dzajúceho roku. 

 

7. Výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej školy podľa poslednej kom-
plexnej akreditácie sa zohľadnia pomerne podľa získaného skóre vysokou školou. 
Skóre sa získa ako súčet súčinov počtu akademických zamestnancov, ktorých zohľad-
nila Akreditačná komisia pri hodnotení kvality výskumnej činnosti na danej súčasti 
vysokej školy a v oblasti výskumu a upraveného číselne vyjadreného profilu kvality k. 
Upravený číselne vyjadrený profil kvality sa určí podľa vzorca (k-1)2. 

 

8. Z finančných prostriedkov pripadajúcich na publikačnú činnosť sa na úrovni minister-
stva 0,88 % rozpisuje úmerne počtu záznamov v CREPČ za roky 2019 a 2020 v kate-
górii AGJ a zvyšok sa rozdeľuje medzi množiny oblastí výskumu; oblasti výskumu vy-
chádzajú z rozdelenia Akreditačnou komisiou a spolu s ich váhou na celkovom podiele 
financovania sú uvedené v prílohe č. 7  Metodiky MŠVVaŠ – Vymedzenie množín ob-
lastí výskumu a váh jednotlivých skupín publikačných výstupov (pre lekárske, farma-
ceutické a nelekárske zdravotnícke vedy je to „M3“). Pre jednotlivé skupiny publikač-
nej činnosti sa osobitne určuje podiel, ktorým sa podieľajú jednotlivé skupiny publi-
kačnej činnosti na rozpise danej množiny oblastí výskumu. V prípade skupiny A1 a D 
sa publikačné výstupy, ktoré sú indexované v databáze WoS, zohľadňujú desaťkrát 
väčšou váhou. V prípade skupiny B sa zohľadňuje najlepší kvartil, v ktorom je zara-
dený časopis podľa indikátora JCR v roku 2019 resp. 2020. Prvý kvartil je zohľadnený 
váhou 6, druhý kvartil váhou 4, tretí kvartil váhou 1 a štvrtý kvartil váhou 0,5. Pre jed-
notlivé kategórie publikačných výstupov sa používa aj váha uvedená v prílohe č. 2 me-
todiky  - Definícia skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií v stĺpci D2; ide o na-
sledujúce váhy: 

 Skupinu A1-Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie: 
(AAA, AAB), (ABA, ABB), váha 1,00, 
(ABC, ABD), váha 0,10, 

 Skupinu B – Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registro-
vané v databázach WoS alebo Scopus : 

                                                      
2 V prípade iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, sa za súťažný prvok považuje aj samotné uzatvo-
renie kontraktu alebo realizácia objednávky vysokou školou. Nezohľadňujú sa výskumné aktivity financované 
prostredníctvom grantových schém samotnej vysokej školy.  
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(ADC, ADD), (BDC, BDD), (CDC, CDD), (ADM, ADN), (BDM, BDN), váha 
1,00, 

 Skupinu D – Ostatné publikácie: 
(AEC, AFA, AFC), váha 4,00,  
(AED, AFB, AFD) váha 2,00,  
(ADE, ADF, AEG, AEH, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN), váha 1,00, 

 Skupinu Patenty: 
(AGJ), váha 1,00. 

  
Suma finančných prostriedkov pripadajúca na publikačnú činnosť sa rozdeľuje medzi 6 
množín oblastí výskumu, ktoré vychádzajú z rozdelenia Akreditačnou komisiou. 
Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy sú začlenené do množiny „M3“. 

 
  Podiel na dotácii A1 B D 

M1 31,08% 1,00% 98,00% 1,00% 

M2 27,06% 3,00% 86,00% 11,00% 

M3 13,90% 3,00% 96,00% 1,00% 

M4 6,02% 4,00% 91,00% 5,00% 

M5 14,67% 20,00% 70,00% 10,00% 

M6 7,27% 35,00% 55,00% 10,00% 

  100,00%       
 
 

9. Na podporu špičkových kolektívov sa pre UK vyčlenila suma 524 467  €, z toho pre      
LF UK 33 693 €. 

10. Na podporu excelentných výskumných pracovísk sa pre UK vyčlenila suma 8 037 790 
€, z toho pre LF UK 1 208 100 €. 

11. Finančné prostriedky na financovanie projektov v rámci vnútornej grantovej schémy 
VEGA a KEGA budú pridelené UK na základe dodatkov k Zmluve v priebehu roku 
2022. 

 
Rozvoj vysokého školstva 

 

1. Dotácie na rozvoj vysokých škôl sú v roku 2022 rozpočtované v rámci podprogramu 
Rozvoj vysokého školstva. V roku 2022 neboli v rámci rozpisu dotácií UK pridelené 
žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky. 

2. Fakulty a ostatné súčasti univerzity sa môžu uchádzať o dotácie na rozvoj prostredníc-
tvom rozvojových projektov, ktoré podajú prostredníctvom univerzity na ministerstvo. 
Podrobnosti k podávaniu projektov, vrátane termínu na ich podávanie, zverejní minis-
terstvo v samostatných výzvach.  

 

Sociálna podpora študentov 
 

1. Dotácie na sociálne  a tehotenské štipendiá sú poskytované účelovo; študent má na 
sociálne a tehotenské štipendium právny nárok a preto sú obe štipendiá pokrývané 
v plnej výške. Objem zálohovo poskytnutých finančných prostriedkov v rámci schvá-
leného rozpočtu na rok 2022 závisí od poskytnutej dotácie na tento účel v roku 2021. 
Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych a tehotenských štipendií sa vykonáva podľa 
požiadavky fakulty, najmenej 2 x ročne. 
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2. Dotácie na motivačné štipendiá sú poskytované účelovo tak, aby 10 %-ám študentov 
v dennej forme štúdia k 31.10.2020 (okrem doktorandov) mohlo byť priznané moti-
vačné štipendium vo výške 500 €; (platí výpočet – počet študentov v dennej forme x 
0,1 x dotácia na 1  študenta v dennej forme). Motivačné štipendium je potrebné po-
skytnúť študentom do konca kalendárneho roka 2022 v súlade s § 96a ods. 1 zákona 
o VŠ. 

 
3. Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo a len verejným vysokým školám; 

výška zálohového príspevku na jedlá (študentom v dennej forme štúdia vrátane dok-
torandov) sa poskytuje úmerne v závislosti od počtu vydaných jedál v období od 1. 1. 
2021 do 31.10.2021; korekcia na skutočnú potrebu sa vykonáva podľa požiadaviek naj-
menej 2 x ročne; príspevok na stravovanie sa od 1. 1. 2022 určuje vo výške 1,40 
€/jedlo; výšku príspevku v priebehu roku 2022 môže MŠVVaŠ SR upraviť v závislosti 
od disponibilných zdrojov a počtu vydaných jedál, na ktorý sa príspevok uplatní; 
zmenu výšky príspevku oznámi ministerstvo VŠ najmenej 30 dní vopred. 

 

4. Príspevok na stravovanie možno aplikovať iba v prípade, keď hodnota jedla je najme-
nej 2,00 €, pričom príspevok študenta na jedlo musí byť minimálne 50% z rozdielu 
ceny jedla a výšky príspevku poskytnutého MŠVVaŠ SR. Fakulta je povinná systém 
poskytovania jedál študentom viesť tak, aby bol transparentný a kontrolovateľný 
a aby umožňoval preukazné zúčtovanie príspevku. Príspevok sa poskytuje formou 
preddavku maximálne na dve jedlá v jeden deň vydané denným študentom v 
stravovacom zariadení univerzity, respektíve v zmluvnom zariadení. Príspevok nie 
je možné uplatniť v stravovacom zariadení typu bufet alebo v obdobnom zariadení, 
nie je teda možné uplatniť príspevok pri nákupe potravín systémom ako sa využívajú 
„gastrolístky“.  

 
5. Dotácia na športové aktivity, vrátane podpory činnosti vysokoškolských telovýchov-

ných jednôt, vysokoškolských športových klubov a jednotlivcov bola LFUK poskyt-
nutá v sume 4 953 € pre TJ Slávia Medik Bratislava.  

 
6. O nevyčerpanú sumu finančných prostriedkov k 30. 12. 2022 na činnosť vysokoškol-

ských telovýchovných jednôt, vysokoškolských športových klubov a na akademické 
majstrovstvá sa zníži suma finančných prostriedkov napočítaná na daný účel na rok 
2023. Tento zostatok nemá vplyv na prideľovanie finančných prostriedkov na nasle-
dujúci rok 

 
Pre delenie dotácie zo ŠR medzi fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2022  platí, že: 

 
 Na Fond rektora pre rok 2022 sa pred kriteriálnym delením  vyčlenia z rozpisu štátnej 

dotácie z podprogramu 077 11-  poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie pre-
vádzky VŠ prostriedky na mzdy - vo výške 450 000 €  (608 400 € celková čiastka vrá-
tane odvodov do poistných fondov); takto vyčlenené prostriedky sa použijú: 

 
▪ na podporu výsledkov doktorandského štúdia formou jednorazovej odmeny 

vo výške 1 000 € tomu zamestnancovi fakulty v pracovnom pomere na ustano-
vený týždenný pracovný čas na 100 % úväzok (a jeho pracovný pomer naďalej 
trvá), ktorý bol školiteľom doktoranda, ktorý (doktorand) študoval v internej 
forme alebo v externej forme (ak išlo o zamestnanca UK v pracovnom pomere na 
100 % úväzok) a úspešne absolvoval štúdium v roku 2022 a neštudoval  dlhšie ako 
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4 resp. 5 rokov v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia; odmena  v plnej výške  sa 
poskytne aj zamestnancovi fakulty, ktorý vykonáva funkciu prorektora UK, de-
kana alebo prodekana fakulty na ustanovený týždenný pracovný čas na 100% 
úväzok,  a ktorý môže  mať počas výkonu  tejto funkcie z  objektívnych dôvodov 
znížený pracovný  úväzok vysokoškolského učiteľa; 

▪ na odmeňovanie tých mladých vedeckých a pedagogických zamestnancov UK 
v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok), ktorí 
dosiahnu vedecko-pedagogický titul „docent“ do veku najviac 40 rokov a zamest-
nancov, ktorí získajú vedecko-pedagogický titul „profesor“ do veku najviac 45 ro-
kov - za rozhodujúci sa považuje  dátum príslušného uznesenia vedeckej rady fa-
kulty alebo inej vysokej školy u „docentov“, resp. Vedeckej rady UK alebo inej vy-
sokej školy u „profesorov“ (a ich pracovný pomer na UK naďalej trvá). Výška prí-
spevku sa stanovuje pre docentov 100 € mesačne, pre profesorov 150 € mesačne. 
Príspevok sa poskytuje po ich vymenovaní jednorazovo vo výške 12 násobku sta-
noveného príspevku.  

▪ na podporu zapojenia vedeckých a pedagogických zamestnancov v pracovnom 
pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100% úväzok) do medzinárod-
ných grantových výziev formou nenárokovateľnej jednorazovej odmeny vo výške 
500 € pre zodpovedného riešiteľa (navrhovateľa), ktorý podal žiadosť o grant 
ERC, alebo o grant z iných prestížnych medzinárodných grantových schém, 
a jeho žiadosť bola prijatá na posúdenie a jednorazovej odmeny vo výške 2 000 € 
pre zodpovedného riešiteľa, ktorý takýto grant získal; 

▪ na odmeny  akademických funkcionárov; 
▪ na odmeny oceneným pedagógom pri príležitosti 17. novembra - vo výške 500 € 

ocenenému zamestnancovi; 
▪ na odmeny za mimoriadne akcie a činnosti celouniverzitného významu počas 

roka, 
 

Z rozpisu štátnej dotácie (z prostriedkov na bežné výdavky z podprogramu 077 11 
Vysokoškolské vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky vysokej školy – TaS) sa 
pred kriteriálnym delením vyčlenia prostriedky pre Rozvojový fond UK vo výške  
1 000 000 €; tento fond je určený na: 
 
▪ podporu vedeckých projektov doktorandov (Granty UK)  z pedagogických a ve-

deckých pracovísk UK – 250 000 €, 
▪ podporu zahraničných mobilít interných alebo externých doktorandov, pokiaľ 

sú zamestnancami fakulty, poskytnutím čiastky maximálne vo výške 3 000 € 
jednému doktorandovi po splnení podmienok uvedených v príslušnom predpise 
UK a na podporu internacionalizácie UK, najmä formou vzájomných mobilít 
alebo formou spoločných vedecko-pedagogických aktivít so strategickými 
partnermi UK v zahraničí pre študentov vo všetkých stupňoch štúdia a zamest-
nancom UK (v pracovnom pomere minimálne na 50% úväzok) – 100 000 €, 

▪ informačné systémy zabezpečujúce prevádzku na univerzite a rozvoj celouni-
verzitných prvkov IT – pre  Akademickú knižnicu UK a pre  CIT UK  - 650 000 €. 

 
Zostatok vyčlenených finančných prostriedkov nevyčerpaných ku koncu kalendárneho roku 
2021 môže UK použiť na krytie iných bežných výdavkov v nasledujúcich kalendárnych ro-
koch. 
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P R Í J M Y 
 

Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu 
 
V rámci rozpisu prostriedkov štátnej dotácie na rok 2022, ktorý bol schválený 
v Akademickom senáte UK v Bratislave dňa 30. 3. 2022 a v súlade s ustanoveniami Zmluvy 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 
2022 schválila UK pre Lekársku fakultu UK dotáciu na zabezpečenie hlavných úloh a s nimi 
súvisiacich činností v celkovom objeme: 
 

 dotácia na bežné výdavky podľa rozpisu UK vo výške          19 379 029 € 
 účelové dotácie                    606 046 € 
 C E L K O M                    19 985 075 € 

 
Dotácia na bežné výdavky bola pridelená v rámci programu 077 – VŠ vzdelávanie, veda a 
sociálna podpora študentov VŠ sa rozdeľuje na nasledovné podprogramy: 
 

 077 11 00 VŠ vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ               13 908 679 € 
z toho: 

 mzdy a odvody      10 664 994 € 
 tovary a služby          1 308 695 € 
 klinické pracoviská - účelová                            1 934 990 € 

 077 12 01  prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj             5 213 363 € 
z toho: 

 rozpis podľa výkonu – neúčelová        3 971 570 € 
 špičkové tímy - účelová                                                          33 693 €  
 excelentné výskumné súčasti – účelová      1 208 100 € 

 077 15 01  štipendiá                       248 015 € 

z toho: 

 sociálne štipendiá      80 935 €  
 tehotenské štipendiá                      8 330 € 
  motivačné štipendiá                    158 750 € 

 077 15 03 študentské jedálne - príspevok na jedlo              4 019 € 
 077 15 03 športové aktivity študentov-  transfery            4 953 € 

 
Účelové dotácie: 

 07711-granty UK             36 650 € 
 07711-fond rektora                2 974 € 
 06K11-granty APVV                                        360 791 €  
 06K11-granty APVV v spolupráci                          39 526 € 
 05T08-zahraniní štipendisti           100 550 € 
 07B0307-grantyMZ SR             59 375 € 
 07B0104-rezidenčný program              6 180 € 

C e l k o m :                   19 985 075 € 
 
Všetky prostriedky štátnej dotácie, ktoré sú poskytnuté na vopred určený účel na rok 2022, 
musia byť vynaložené na tento účel. Pridelené finančné prostriedky je nutné čerpať v súlade 
so zámermi a cieľmi programov, podprogramov a prvkov, na ktoré boli poskytnuté pri 
dodržaní záväzných ukazovateľov a ďalších podmienok stanovených v dotačnej Zmluve.  
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Schválený rozpis prostriedkov štátnej dotácie na rok 2022 tvorí Prílohu č.2. 
 

Príjmy z vlastných a ostatných zdrojov 
 

Príjmy z vlastných a ostatných zdrojov spolu            18 556 625 €
 z toho:    

 použiteľný zostatok z roku 2021              14 092 325 € 
 školné za výučbu študentov v anglickom jazyku                          11 216 500 € 
 školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia                     286 400 € 
 výnosy z ďalšieho vzdelávania – ŠŠ a CP                    292 700 €    
 poplatky za prijímacie pohovory a za prípravný  kurz                    265 500 € 
 ostatné   (prenájom, poplatky za športový areál ap.)     60 000 € 
 ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti                                                                     50 000 € 
 výnosy budúcich období                                            -7 706 800 € 

 
Príjmy z vlastných a ostatných zdrojov na rok 2022 tvorí Prílohu č. 3 
 
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu                          19 985 075 € 
Príjmy z vlastných a ostatných zdrojov                        18 556 625 € 

PRÍJMY CELKOM                                                                                                                   38 541 700 €        
 
 

V Ý D A V K Y 
 
Finančné prostriedky z dotačných aj mimorozpočtových zdrojov sa použijú na pokrytie: 

 výdavkov na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, výskumnú čin-
nosť, rozvoj fakulty a sociálnu podporu študentov, 

 výdavkov súvisiacich so zabezpečením bežnej prevádzky, základných pedagogických 
a vedeckých činností fakulty, 

 nevyhnutných výdavkov potrebných na zabezpečenie a udržanie dosahovaných prí-
jmov, 

 výdavkov určených na zlepšenie a skvalitnenie podmienok práce. 
 

Rozpočet výdavkov LF UK na rok 2021 zo všetkých zdrojov  tvorí Prílohu č. 4 
 

Podprogram 07711 a 07712 01 
Spolu 

škola veda spolu 

610  - Mzdy 13 817 270 5 630 130 19 447 400 

620 - Poistné a odvody 4 930 560  1 991 805 6 922 365 

630 - tovary a služby 3 279 406 71 512 3 350 918 

631 Cestovné 59 925 1 136 61 061 

632  Energie, voda, komunikácie 710 000 0 710 000 

633  Materiál 511 905 0 511 905 

634  Dopravné 18 700 0 18 700 

635  Rutinná a štandard. údržba 162 000 0 162 000 

636  Nájomné za  prenájom 15 000 0 15 000 

637  Služby 1 801 876 70 376 1 872 252 

640 Bežné transfery 130 000 982 054 1 112 054 

Bežné výdavky spolu 22 157 236 8 675 501 30 832 737 
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Podprogram 07711 a 07712 01 

Spolu 

škola veda spolu 

Kapitálové výdavky spolu 200 000 0 200 000 

    
Zahraniční štipendisti vlády 100 550 0 100 550 

Granty UK 36 650 0 36 650 

Fond rektora 2 974 0 2 974 

Granty APVV  0 400 317 400 317 

Granty MZ SR 0 59 375 59 375 

Rezidenčný program MZ SR 6 180 0 6 180 

Klinické pracoviská 1 934 990 0 1 934 990 

Excelentné výskumné súčasti 0 1 208 100 1 208 100 

Špičkové vedecké tímy-účelové 0 33 693 33 693 

Sociálne štipendiá 80 935 0 80 935 

Tehotenské štipendiá 8 330 0 8 330 

Motivačné štipendiá 158 750 0 158 750 

Školské stravovanie vo VZ 4 019 0 4 019 

Podpora šport. a kult. aktivít študentov 4 953 0 4 953 

Refundačný projekt PROMEGA 0 3 469 147 3 569 147 

    
VÝDAVKY  SPOLU 24 695 567 13 846 133 38 541 700 

 
 
 

Komentár k výdavkom: 
 

 mzdy sú rozpočtované  vo výške 19 447 400 € a prislúchajúce odvody k tomu sú vo 
výške 6 922 364 €;  pri rozpočtovaní výdavkov na mzdy a odvody sa vychádzalo z prie-
merného prepočítaného stavu zamestnancov, skutočne vyplatených miezd a zúčto-
vaných odvodov k 31. 12. 2021.  

 
V rámci rozpočtovaných výdavkov na mzdy sú vyčlenené finančné prostriedky na: 
• tarifné platy vo výške 13 519 300 €, 
• osobné a zákonné príplatky vo výške 3 063 800 €, 
• odmeny za publikácie vo výške 310 300 €, 
• odmeny za anglickú výučbu vo výške 773 800 €, 
• odmeny pedagogickým zamestnancom v teoretických ústavoch vo výške          

906 100 €, 
• odmeny pri životných jubileách vo výške  39 600 €, 
• špecializačné štúdium vo výške 86 500 € 

• mimoriadne odmeny 748 000 € 
 

 cestovné vo výške 61 061 € – výdavky sú rozpočtované v rámci rozpisu finančných 
prostriedkov na pracoviská LF UK vo výške 80,00 € na pedagogických zamestnan-
cov a vedeckých VŠ zamestnancov, z toho na domáce cestovné vo výške 10 405 € 
a na zahraničné cestovné vo výške 50 656 000 €;  
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 energie, voda, poštové a telekomunikačné služby vo výške 710 000 € – výdavky 
sú rozpočtované na úrovni Oddelenia prevádzky a správy majetku (ďalej len 
OPSM) podľa uzatvorených čiastkových zmlúv a odberových diagramov; 

 
 materiál vo výške 511 905 € – z rozpočtovaných výdavkov na spotrebu materiálu 

vrátane OOPP je v rámci rozpisu finančných prostriedkov na pracoviská LF UK  
pridelená suma vo výške 359 394 €; výdavky na materiál zohľadňujú potreby na: 

• interiérové vybavenie      20 000 € 

• výpočtovú techniku                    40 000 € 

• prevádzkové prístroje a zariadenia    25 000 € 

• všeobecný, špecifický a ostatný materiál               263 000 € 

• knihy a časopisy      80 000 € 

• pracovné odevy      21 906 € 

• softvér a licencie      60 000 € 

• reprezentačné         2 000 € 
 

 dopravné vo výške 18 700 € - výdavky sú rozpočtované na úrovni OPSM na palivo, 
servis a poistenie motorových vozidiel; 

 
 rutinná a štandardná údržba vo výške 162 000 € – rozpočtované výdavky zohľad-

ňujú potreby  na: 

• opravu a udržovanie výpočtovej techniky   11 000 € 

• opravu a udržovanie prístrojového vybavenia   80 000 €      

• opravu a údržbu budov      70 000 € 

• ostatné          1 000 €; 
 

 nájomné vo výške 15 000 € - rozpočtované výdavky zohľadňujú potreby na pre-
nájom priestorov (bazény) vo výške 5 000 € a na prenájom pre potreby prevádzky 
(plynové fľaše) vo výške 10 000 €; 

 
 služby  vo výške 1 872 252 € – rozpočtované výdavky na služby súvisia so zabez-

pečením prevádzkových potrieb fakulty.  
 

V rámci služieb sú rozpočtované výdavky najmä na: 
• školenia, kurzy, semináre       3 000 € 

• všeobecné služby                                  320 000 €   

• špeciálne služby  (ochrana objektu, BOZP, ostatné)             200 000 € 

• cestovné náhrady       2 000 €, 
• štúdie a expertízy                  50 000 € 

• poplatky a odvody                 121 000 € 

• stravovanie zamestnancov                250 000 € 

• poistné                    10 000 € 

• prídel do sociálneho fondu                 243 093 €  
• provízie                    65 000 € 

• služby zdravotníckych zariadení                15 000 € 

• OON - odmeny na základe DoVP              190 000 € 

• ostatné služby                  403 160 € 
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 transfery jednotlivcom – vo výške 1 112 054 € - výdavky sú 

       rozpočtované na: 
• štipendiá doktorandov denného štúdia                972 054 €  
• odstupné  a odchodné                    80 000 €   
• nemocenské                      40 000 € 

• zabezpečenie aktivít študentov                  20 000 € 
 

 obstaranie investičného majetku –  vo výške 200 000 € -  
       výdavky sú rozpočtované na:: 

• prevádzkové stroje                 100 000 € 

• realizácia stavieb                   100 000 € 
 
 zahraniční štipendisti - vo výške 100 550 €,   

        z toho na:  
• štipendiá                            79 770 €  
• bežné výdavky                   20 780 € 

 
 granty UK – bežné výdavky     36 650 € 

 

 granty APVV -  bežné výdavky                  400 317 €  
 

 klinické pracoviská                              1 934 990 € 
 

 excelentné výskumné súčasti  - 1 208 100 €,  
                      z toho na: 

• finančné ohodnotenie zamestnancov              895 000 € 

• poistné a odvody                313 100 € 
 

 špičkové vedecké kolektívy                    33 693 €  
 

 sociálne a motivačné štipendiá – vo výške 248 015 €,   
        z toho na: 

• sociálne štipendiá                   80 935 € 

• tehotenské štipendiá                       8 330 € 

• motivačné štipendiá                                158 750 € 
 

 stravovanie študentov          4 019 €  
  

 športové aktivity študentov         4 953 € 
 

 refundačný projekt PROMEGA                3 469 147 € 
 

 granty MZ SR          59 375 € 
 

 rezidenčný program MZ SR        6 180 € 
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ROZPIS  VÝDAVKOV NA PRACOVISKÁ  LF UK 
 
V rozpočte na rok 2022 sú rozpísané výdavky na pracoviská (Príloha č. 5., 6. a 7) spolu pre 
program – poskytovanie VŠ vzdelávania a pre program – prevádzka a rozvoj infraštruktúry 
pre výskum a vývoj a to na materiálové výdavky, osobné ochranné pracovné prostriedky 
(OOPP) a cestovné celkom vo výške 420 157 € . 
 

1. výdavky na tovary a služby – vo výške 256 969 €, sú rozpísané na jednotlivé praco-
viská podľa týchto kritérií zásluhovosti: 

 
 pedagogická záťaž vo všetkých troch stupňoch  štúdia v akademickom 

roku 2021/2022 - je hodnotená podľa pomerne odučenej doby, bez rozdielu 
medzi teoretickými a klinickými odbormi na základe podkladov zo študijného 
oddelenia a samostatného referátu vedeckovýskumnej činnosti, doktoran-
dského štúdia a zahraničných stykov, prenásobená koeficientom odboru (KO) 
podľa  Metodiky rozpisu dotácie zo ŠR verejným vysokým školám pre rok 2021 
(ďalej len Metodiky rozpisu pre rok 2021) (príloha č. 2 -  Zaradenie jednotlivých 
študijných odborov do skupín) – váha 70 %; 

  
 publikačná činnosť za roky 2019 a 2020 – podľa klasifikácie publikačnej čin-

nosti uvedenej v Metodike rozpisu  pre rok 2021 (príloha č. 5 – Definícia skupín 
publikácií pre potreby rozpisu dotácií na uskutočňovanie akreditovaných štu-
dijných programov) – váha 15 %; 

 
 podiel pracovísk na objeme bežných finančných prostriedkov získaných na 

grantové úlohy v rokoch  2020/2021 - váha 15 %; 
 

2. mzdové výdavky – sú rozpísané informatívne na jednotlivé pracoviská podľa prie-
merného prepočítaného stavu zamestnancov a skutočne vyplatených miezd k 31. 12. 
2021; 

 
3. cestovné – vo výške 61 061 €;  limit na cestovné výdavky je stanovený vo výške 80,00 

€ na pedagogického zamestnanca a vedecko-výskumného zamestnanca s VŠ podľa 
Ø prepočítaného stavu k 31. 12. 2021;  

 
4. spotrebný materiál do kancelárie a čistiace prostriedky (sklad č. 1) - vo výške  

80 520 €; limit je stanovený pre ústavy LF UK vo výške 80,00 € podľa Ø prepočíta-
ného stavu zamestnancov k 31. 12. 2021; 

 
5. osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) – vo výške 21 905 €; limit je stano-

vený pre ústavy LF UK vo výške 50,00 € podľa Ø prepočítaného stavu zamestnancov 
k 31. 12. 2021; 

 
 
V Bratislave 11. 05. 2022. 
 
 

prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., IFAANS 
dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave 


