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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 dotácie fakultám a súčastiam Univerzity 

Komenského v Bratislave (ďalej Metodika), ktorá bola schválená uznesením č. 5.2/2014 na 

zasadnutí Akademického senátu UK dňa 14. mája 2014. 

 

 

 

 

Východiská 
 

Pre delenie štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK pre rok 2014 platí, že: 

a. východiská pre delenie štátne dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK pre rok 2014 sú 

dané predovšetkým Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2014 ako ju zverejnilo MŠVVaŠ  SR, 

b. východiská pre delenie štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK pre rok 2014 sú 

vo finančnom vyjadrení dané rozpisom dotácie zo štátneho rozpočtu pre UK na rok 

2014 ako boli tieto pridelené z MŠVVaŠ SR, 

c. východiskami pre delenie štátnej dotácie na fakulty a ostatné súčasti UK pre rok 2014 

sú aj ustanovenia Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2014 (ďalej len Zmluva). 

 

Z uvedeného vyplýva, že UK pri rozpise prostriedkov štátnej dotácie na rok 2014 akceptuje a 

v primeranej miere uplatňuje metodiku MŠVVaŠ SR na delenie prostriedkov štátnej dotácie na 

fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2014.  

 

Finančná podpora zo ŠR pre UK v Bratislave pozostáva z: 

 dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, 

 dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť, 

 dotácie na rozvoj vysokej školy, 

 dotácie na sociálnu podporu študentov. 

 

V porovnaní s rokom 2013 nastávajú pre rok 2014 v rozpise finančných prostriedkov z úrovne 

MŠVVaŠ SR a UK najmä tieto zmeny: 

a. v súvislosti zo zavedením školného v externej forme štúdia sa upravujú hodnoty 

koeficientov pre prepočítaný počet študentov v externej forme štúdia, takže táto forma 

štúdia nie je zohľadňovaná v rozpise dotácie – uvádza sa nulová hodnota; 

b. mení sa spôsob výpočtu koeficientu uplatnenia absolventov VŠ v odbore (KAP), 

zohľadňuje sa stav k 31. 12. 2012 a vypočítava sa osobitne pre jednotlivé podskupiny 

študijných odborov; 

c. ruší sa garantované minimum v rámci dotácie na mzdy a poistné; 

d. podpora laboratórnych praxí v prírodovedných a informatických odboroch sa upravuje 

na podporu vybraných študijných odborov, s tým súvisí zohľadnenie novších počtov 

študentov a zohľadňujú sa aj študenti učiteľstva vybraných predmetov; 



4 

 

e. v rámci finančných prostriedkov rozpisovaných podľa akademickej mobility študentov 

sa zohľadňuje, či VŠ má ECTS label (European Credit Transfer Systém); rozhodujúci je 

stav na konci roka 2013; 

f. v rámci dotácie na špecifiká sa zohľadňuje počet zaznamenaných špecifických potrieb 

študentov v centrálnom registri študentov (CRS); 

g. v rámci študijného odboru logopédia sa zavádza refundácia nákladov na praktickú 

prípravu študentov vo forme spoluúčasti financovania fakultou; 

h. v rámci dotácie na špecifiká sa vytvára rezerva na podporu účasti študentov na 

medzinárodných súťažiach súvisiacich s predmetom ich štúdia; 

i. v rámci dotácie na výskumnú a vývojovú alebo umeleckú činnosť sa osobitne 

zohľadňujú finančné prostriedky získané z výskumnej činnosti v rámci podnikateľskej 

činnosti VŠ, tým dochádza aj k zmene pomerov medzi jednotlivými zohľadňovanými 

ukazovateľmi; 

j. v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa znižuje váha 

skupiny A1 (knižné publikácie charakteru vedeckej monografie) v prospech skupiny B 

(publikácie v karentovaných časopisoch) s cieľom znížiť rozdiel v jednotkovej dotácii 

pripadajúcej na publikačné výstupy v týchto kategóriách; 

k. ruší sa zvyšovanie dotácie na doktorandov na v minulosti účelovo prideľovaných miest 

o neúčelovú zložku; 

l. motivačné štipendium sa nekalkuluje na študentov v externej forme štúdia, znižuje sa 

paušálna suma na motivačné štipendium a zavádza sa motivačné štipendium pre 

študentov vo vybraných študijných odboroch; 

m. v jednotlivých dotáciách sa osobitne (nevýkonovo) vyčleňujú finančné prostriedky na 

valorizáciu platov vyplývajúcej z kolektívneho vyjednávania, a to zvýšenie tarifných 

platov všetkých zamestnancov VVŠ o 16 € mesačne a zvýšenie platov VŠ učiteľov 

navyše o ďalšie 3 % pôvodných tarifných platov; 

 

 

Postup pri rozpise dotácie zo ŠR na fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2014 

 

a. Celková výška finančných prostriedkov z podprogramov 077 11- poskytovanie VŠ 

vzdelávania a zabezpečenie prevádzky VŠ a 0771201 – prevádzka a rozvoj 

infraštruktúry pre výskum a vývoj na mzdy, odvody a tovary a služby vrátane 

pridelených prostriedkov na špecifiká bez valorizácie miezd pre fakultu nesmie klesnúť 

pod úroveň 95 % finančných prostriedkov vyčlenených na tieto podprogramy v roku 

2013. Prepočet sa vykoná podľa podielu jednotlivých fakúlt na objeme dotácie 

pridelenej na tento istý účel v roku 2014. Suma, ktorá bude potrebná pre fakulty na 

dofinancovanie na výšku 95 % rozpisu dotácie v roku 2013, bude poskytnutá ostatnými 

fakultami a to prepočítaním podľa podielu rozpisu dotácie pre tieto fakulty na rok 2014 

pridelenej na rovnaký účel na celkovom objeme rozpisu dotácie za fakulty, ktoré mali 

index rastu oproti roku 2013 ≥1,0. O výslednú sumu prerozdelenia je upravená dotácia 

na podprograme 077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj na 

neúčelové bežné výdavky. 

b. Finančné prostriedky pre Centrálne financované súčasti (CFS), Rektorát UK (RUK), 

Fond rektora a Rozvojový fond sa vyčleňujú pred kriteriálnym delením rozpisu dotácie 

na fakulty. 

c. Dotácia zo ŠR na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov je poskytovaná 

formou bežného transferu. S výnimkou účelovo určených finančných prostriedkov 

a záväzného ukazovateľa maximálnej výšky celkového objemu miezd a odvodov, ktorý 

nesmie prekročiť 80 % objemu finančných prostriedkov poskytovaných v roku 2014, nie 

je vnútorná štruktúra dotácie z hľadiska jej použitia záväzne určená.  
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d. 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 (pre lekárske fakulty). 

e. V rámci dotácie na mzdy a poistné sa na pokrytie zvýšenia osobných výdavkov vplyvom 

valorizácie platov VŠ učiteľov a ostatných zamestnancov vyčleňujú osobitné 

prostriedky; rozpis vychádza zo stavu zamestnancov k 30. 6. 2013 a z očakávaného 

čerpania mzdových prostriedkov na tarifné platy danej skupiny zamestnancov za rok 

2013 určeného podľa skutočného čerpania k 30. 6. 2013; použitie týchto prostriedkov je 

v súlade s čl. III. bodu 11 dotačnej zmluvy záväzné s tým, že   

 minimálny priemerný plat VŠ učiteľov za rok 2014 bude vyšší oproti 

priemernému platu VŠ učiteľov k 30.6.2013 najmenej o 16 € plus priemer 3 % 

tarifných platov VŠ učiteľov k 30. 6. 2013, pričom každý z VŠ učiteľov musí 

mať počas celého roku 2014 plat vo výške rovnajúcej sa najmenej súčtu 

aktuálneho tarifného platu  (Nariadenie vlády SR číslo 441/2013 Z. z.) a 3 % 

tarifného platu podľa predchádzajúceho predpisu (Nariadenie vlády SR číslo 

578/2009 Z. z.) formou osobného príplatku alebo odmeny v súlade so zákonom 

číslo 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

 priemerný plat zamestnancov okrem VŠ učiteľov pre rok 2014 bude vyšší oproti 

priemernému platu k 30. 6. 2013 najmenej o 16 €; 

 požadované minimálne priemerné platy zamestnancov podľa prílohy číslo 6 

Zmluvy – u VŠ učiteľov 1 319,09 €, u neučiteľov 826,41 € a u výskumných 

zamestnancov 1 019,70 €; v prípade, že fakulta nedodrží nárast priemerných 

platov v roku 2014, bude jej v roku 2015 znížený objem dotácie o rozdiel medzi 

požadovaným a skutočne dosiahnutým priemerným platom vynásobeným 

priemerným evidenčným prepočítaným počtom zamestnancov k 31. 12. 2014 

vrátane odvodov. 

f. Finančné prostriedky na mzdy a poistné do fondov po odpočítaní vplyvov valorizácie sa 

rozpíšu v závislosti od podielu fakulty na výkone  - podľa počtu študentov a absolventov  

vo výške 85% a  podľa podielu fakulty na publikačnej činnosti  vo výške 15 %. 

g. Podiel fakulty na publikačnej činnosti sa určuje ako podiel fakulty na počte publikácií 

zamestnancov/doktorandov fakulty zaznamenaný v centrálnom registri publikačnej 

činnosti (CREPC) za obdobie rokov 2011 a 2012; podiel fakulty sa určí ako priemer 

podielov prepočítaného počtu publikácií univerzity osobitne v jednotlivých skupinách 

podľa metodiky MŠVVaŠ SR a to: skupina A1 váhou 2/9, skupina A 2 váhou 1/3, 

skupina B váhou 2/9 a skupina C váhou 2/9; publikácia sa fakulte započítava, ak aspoň 

jeden z jej autorov bol v čase vydania publikácie s fakultou v pracovnom pomere na 

ustanovený týždenný pracovný čas alebo študentom v dennej forme doktorandského 

štúdia; váha publikácie sa pri publikáciách v skupine B vynásobí piatimi, ak tretím 

znakom kódu  je C alebo D; váha publikácie sa pri publikáciách v skupine C vynásobí 

piatimi, ak tretím znakom kódu  je C alebo ide o publikáciu s kódom AFA a dvomi, ak 

tretím znakom kódu je D alebo ide o publikáciu s kódom AFB; váha kapitol vo 

vedeckých monografiách (ABC, ABD) sa násobí 1/5; počet publikácií ministerstvo 

získava z centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPC).  

h. Výkon fakulty podľa počtu jej študentov sa určuje ako súčin prepočítaného počtu 

študentov (PPŠ) v akreditovaných študijných programoch k 31. 10. 2012, koeficientu 

odboru (KO), koeficientu kvalifikačnej štruktúry (KKŠ), koeficientu začlenenia VŠ 
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a koeficientu uplatnenia absolventov KAP); do výkonu fakulty sa započítava aj časť 

odvodená od prepočítaného počtu riadne skončených absolventov v akademickom roku 

2011/2012 podľa výstupov z CRŠ vynásobeného koeficientom odboru (KO) 

a koeficientom uplatnenia absolventov; na výpočet prepočítaného počtu študentov sa 

požijú koeficienty – študijné programy I. stupňa – koeficient 0,7, II. stupňa koeficient 

1,00 a III. stupňa koeficient 9,00, v prípade absolventov je štandardná dĺžka štúdia 

(SDS) 3 roky; prepočítavajú sa študenti, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť školné; 

koeficient odboru (KO) je odvodený od normatívneho počtu študentov na jedného VŠ 

učiteľa a od normatívneho počtu nepedagogických zamestnancov na jedného VŠ 

učiteľa; koeficient kvalifikačnej štruktúry (KKŠ)sa vypočíta ako súčet evidenčného 

prepočítaného počtu VŠ učiteľov a vedecko-pedagogickým titulom profesor (koeficient 

2), docent (koeficient 1,66) PhD (koeficient 1,33) a ostatných VŠ učiteľov (koeficient 

1,00), ktorý sa delí evidenčným prepočítaným počtom VŠ učiteľov fakulty; evidenčný 

prepočítaný počet VŠ učiteľov za mesiace október až december 2012 podľa údajov 

z registra zamestnancov; koeficient uplatnenia absolventov v odbore (KAP) je odvodený 

od počtu absolventov UK v dennej forme štúdia v kalendárnych rokoch 2011 a 2012 

a počtu evidovaných nezamestnaných absolventov UK k 31. 12. 2012 osobitne podľa 

podskupín študijných odborov. 

i. Pri výpočte objemu mzdových prostriedkov na jednotlivé fakulty sa zohľadní 

i príspevok na zabezpečenie základnej administratívy a prevádzky; pri tomto sa 

vychádza z prepočítaného počtu študentov, pričom sa fakulte poskytnú paušálne 

finančné prostriedky na zamestnancov centrálne administratívy pomerne podľa počtu 

študentov. 

j. 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 %). 

k. Pri určovaní dotácie na tovary a služby fakulte sa rozlišuje dotácia na tovary a služby 

na prevádzku, dotácia na tovary a služby na vzdelávaciu činnosť a dotácia na tovary 

a služby podľa osobitných kritérií; pred rozdelením dotácie na fakulty UK vyčlení 

prostriedky na: 

 prevádzku informačného systému AIS 2, 

 na Rozvojový fond, 

 na Centrálne financované súčasti. 

l. Prostriedky na špecifiká sú rozpísané fakultám podľa Metodiky MŠVVaŠ SR; v rámci 

špecifík sa osobitne zohľadňujú výdavky na praktickú výučbu. 

m. V rámci rozpisu výdavkov na uskutočnenie akreditovaných študijných programov bola 

pre fakulty/súčasti poskytnutá dotácia na pokrytie aktivít na: 

 výdavky na praktickú výučbu študentov v lekárskych a zdravotníckych 

študijných odboroch na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach 

a na súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách iných inštitúcií, 

 výdavky na rozbory v rámci pedagogických praxi, 

 výdavky na formáciu študentov v bohosloveckých študijných odboroch 

pripravovaných na povolanie kňaza, 

 výdavky na rozbory a vedenie študentov v rámci praxe v študijnom odbore 

logopédia (výdavky na praktickú prípravu študentov okrem tretieho stupňa VŠ 

vzdelávania), 

 podpora účasti študentov na medzinárodných súťažiach,  

 podpora študentov so špecifickými potrebami, 

 mzdy a odvody zahraničných lektorov; 

 v prípade výdavkov na zabezpečenie praktickej výučby študentov v lekárskych 

 a zdravotníckych študijných odboroch sa pre jednotlivé študijné odbory zohľadňujú 

  koeficienty: 
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 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 

 

 Finančné prostriedky sa prideľujú zálohovo a v priebehu roku 2014 vykoná MŠVVaŠ 

 SR zúčtovanie finančných prostriedkov za prvý a druhý polrok 2014; zohľadňuje sa len 

 praktická príprava, ktorá je súčasťou študijného programu a nie je rozhodujúce, v ktorej 

 časti akademického roku sa prax uskutočňuje. 

n. Na podporu výskumu a vývoja ako nevyhnutného predpokladu vysokoškolského 

vzdelávania sa poskytuje dotácia inštitucionálnou formou; účelovou formou sa 

poskytuje dotácia na riešenie projektov výskumu a vývoja prostredníctvom Agentúry na 

podporu výskumu a vývoja a v rámci štátnych programov výskumu a vývoja.  

o. Finančné prostriedky poskytované v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu 

a vývoja VŠ sú rozpočtované v rámci podprogramu 077 12 Vysokoškolská veda 

a technika a pozostávajú zo 6-tich častí a to: 

 VEGA a KEGA v rámci vnútorného grantového systému MŠVVaŠ súťažným 

spôsobom, 

 dotácia na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj obsahujúca aj 

časť na osobné náklady učiteľov zodpovedajúce ich výskumnej a umeleckej 

činnosti, 

 dotácia na štipendiá doktorandov, 

 dotácia na zabezpečenie osobných výdavkov z dôvodu valorizácie platov 

výskumných pracovníkov. 

p. Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj je 

zohľadnený výkon fakulty vo výskume, ktorý je odvodený od týchto parametrov: 

 výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti fakulty podľa poslednej 

komplexnej akreditácie (váha 0,43) 

 podielu fakulty na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2011 

a 2012 na výskumné granty zo zahraničia (váha 0,1), 

 podielu fakulty na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných 

v rokoch 2011 a 2012 na výskumné granty zo štátneho rozpočtu a z iných 

domácich zdrojov okrem výskumnej činnosti v rámci podnikateľskej činnosti 

(váha 0,1), 

 podielu fakulty na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery)  získaných 

v rokoch 2011 a 2012 na výskumné projekty v rámci podnikateľskej činnosti 

(váha 0,02), 

 podielu fakulty na priemernom počte doktorandov v dennej forme 

doktorandského štúdia po dizertačnej skúške v kalendárnom roku 2012 (váha 

0,10) 

 podiel fakulty na publikačnej činnosti (váha 0,225) a 

 podiel fakulty na umeleckej tvorbe (váha 0,025). 

q. Pri rozpise na fakulty sa zohľadnil podiel fakulty na jednotlivých kritériách a priemerný 

počet doktorandov verifikovaný jednotlivými fakultami; z pridelených neúčelových 

finančných prostriedkov zostali nerozdelené finančné prostriedky na úrovni UK vo 

výške 344,384 tis. 

r. Pri určení podielu fakulty na publikačnej činnosti sa berú do úvahy len publikácie 

vedeckého charakteru; váhy skupín publikácií A1, B a C (v prípade skupiny C sa berú 
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do úvahy len vymenované publikácie vedeckého charakteru) v pomere 1:3:1, publikácie 

v skupine A 2 sa nezohľadňujú. 

s. V rámci dotácie na štipendiá doktorandov sú poskytnuté účelové finančné prostriedky na 

štipendiá doktorandov na úrovni tarifných platov podľa osobitnej stupnice platových 

taríf učiteľov VŠ, výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych 

zamestnancov podľa odhadovanej potreby na existujúcich doktorandov na miestach 

pridelených MŠVVaŠ SR pred rokom 2012; rovnako ako v roku 2013, ani v roku 2014 

sa už neprideľujú účelovo viazané prostriedky na štipendiá doktorandov. 

t. Počet nových doktorandov financovaných z prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ SR 

v podprograme 077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj je pre 

rok 2014 stanovený na 275; na tento účel možno použiť prostriedky neúčelovej dotácie 

na štipendiá doktorandov, ako aj iné prostriedky dotácie na tento podprogram, nie však 

prostriedky na účelové dotácie štipendií doktorandov pridelené z úrovne MŠVVaŠ SR; 

pri rozpise rozpočtu fakultám sa prostriedky na štipendiá neuvádzajú samostatne, ale 

prostriedky na ne sú zahrnuté v dotácii na vedu a výskum; je na zvážení fakulty, koľko 

doktorandov dekan prijme ale vzhľadom na nevyhnutnosť udržať kontinuitu 

generovania vedeckého výkonu sa odporúča zachovať počet novoprijatých doktorandov 

na úrovni minulého roku; konečný počet doktorandov a rozdelenie nových doktorandov 

na fakulty schváli Vedecká rada UK; fakulty sú oprávnené vytvárať nové miesta 

doktorandov aj prostredníctvom vlastných zdrojov; takto vytvorené miesta sa fakultám 

započítajú v nasledujúcom období v zmysle Metodiky MŠVVaŠ SR. 

u. Dotácie na sociálnu podporu študentov sa poskytujú priamou a nepriamou formou; 

priamou formou podpory sú štipendiá (sociálne a motivačné), nepriamou formou sú 

najmä stravovanie a ubytovanie a podpora športových, kultúrnych a univerzitných 

pastoračných centier. 

v. Sociálne štipendiá sú poskytované účelovo; študent má na sociálne štipendium právny 

nárok a preto sú pokrývané v plnej výške. 

w. Dotácie na motivačné štipendiá sú poskytované účelovo tak, aby 10 %-ám študentov 

v dennej forme štúdia k 31. 10. 2012 (okrem doktorandov) mohlo byť priznané 

motivačné štipendium vo výške 350,00 €; (platí výpočet – počet študentov v dennej 

forme x 0,1 x dotácia na 1  študenta v danej forme).  

x. Dotácia na motivačné štipendiá pre študentov vo vybraných študijných odboroch podľa 

metodiky MŠVVaŠ SR (Príloha č. 2)  je odvodená od počtu študentov vo vybranom 

študijnom odbore v dennej forme štúdia, ktorí sú zohľadňovaní pri určovaní dotácie na 

uskutočňovaných študijných programov, ktorých koeficient uplatnenia absolventa 

v odbore (KAP) je viac ako 0,95 a pre prvé dva stupne VŠ vzdelávania; dotácia sa 

poskytne tak, aby 15 %-ám študentov bolo možné v roku 2014 poskytnúť štipendium 

v priemernej výške 1 000,00 €; použitie je účelovo viazané na študentov vo vybraných 

študijných odboroch. 

y. Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo; výška zálohového príspevku na jedlá 

(študentom v dennej forme štúdia vrátane doktorandov) sa poskytuje úmerne v závislosti 

od počtu vydaných jedál v období od 1. 1. 2013 do 15. 11. 2013; korekcia na skutočnú 

potrebu sa vykonáva 2 x ročne; príspevok na stravovanie sa od 1. 1. 2014 určuje vo 

výške 1,00 €/jedlo; výšku príspevku od 1. 9. 2014 určí MŠVVaŠ SR podľa počtu 

vydaných jedál k 31. 5. 2014 a podľa disponibilných zdrojov; novú výšku príspevku 

oznámi ministerstvo do 30. 6. 2014. 

z. Výška dotácie na športové aktivity a činnosť telovýchovných jednôt bola navrhnutá 

Slovenskou asociáciou univerzitného športu aj so zohľadnením účasti športovcov na 

svetových univerziádach a akademických majstrovstvách sveta; 
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Pre delenie dotácie zo ŠR medzi fakulty a ostatné súčasti UK na rok 2014 platí, že: 

 

1. Na Fond rektora pre rok 2014 sa pred kriteriálnym delením  vyčlenia z rozpisu štátnej 

dotácie z podprogramu 077 11-  poskytovanie VŠ vzdelávania a zabezpečenie 

prevádzky VŠ prostriedky na mzdy - vo výške 390 000,- €  (527 280,- € celková čiastka 

vrátane 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 ustanovený 

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 2014 a neštudoval  dlhšie ako 4 resp. 

5 rokov v závislosti od štandardnej dĺžky štúdia; odmena  v plnej výške  sa poskytne 

aj zamestnancovi fakulty, ktorý vykonáva funkciu rektora UK, prorektora UK, 

dekana alebo prodekana fakulty na ustanovený týždenný pracovný čas na 100% 

úväzok,  a ktorý  má počas výkonu  tejto funkcie z  objektívnych dôvodov znížený 

pracovný  úväzok vysokoškolského učiteľa; odmena rektorovi v jeho úväzku 

vysokoškolského učiteľa podlieha súhlasu ministra školstva, 

- 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 zamestnancov, ktorí získajú vedecko-pedagogický titul „profesor“ do veku najviac 

45 rokov (za rozhodujúci sa považuje  dátum príslušného uznesenia vedeckej rady 

fakulty u „docentov“, resp. Vedeckej rady UK u „profesorov“). Výška príspevku 

sa stanovuje pre docentov 75 € mesačne, pre profesorov 100 € mesačne a 

poskytuje sa počas 12 mesiacov po ich vymenovaní. Vzhľadom na rôzne termíny 

menovania zamestnancov vzniká z tohto príspevku záväzok na príslušnú časť 

ďalšieho rozpočtového roka, 

- na odmeny  akademických funkcionárov, 

- na odmeny oceneným pedagógom pri príležitosti 17. novembra - vo výške 500 € 

ocenenému zamestnancovi, 

- na odmeny za mimoriadne akcie a činnosti celo univerzitného významu počas roka, 

- na odmenu vo výške 100 € vedúcemu diplomovej práce absolventa, ktorému bola 

udelená cena rektora  za vynikajúcu diplomovú prácu. 

2. 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 600 000 €; 

tento fond je určený na: 

- podporu vedeckých projektov mladých zamestnancov (Granty UK) 

pedagogických a vedeckých pracovísk UK – 300 000,- €, 

- mobilitu denných študentov v I. a II. stupni štúdia a  na podporu zahraničných 

mobilít interných alebo externých doktorandov, pokiaľ sú zamestnancami 

univerzity (fakulty), poskytnutím čiastky maximálne 3 000 €  jednému 

doktorandovi po splnení podmienok uvedených v príslušnom predpise UK - 

100 000,- €, 

- informačné systémy zabezpečujúce prevádzku na univerzite - Akademická 

knižnica UK podľa schváleného plánu na rok 2014, CIT UK podľa schváleného 

plánu prevádzky a rozvoja celo-univerzitných prvkov IT,  a pod. - 200 000,- €, 

- nevyčerpané prostriedky budú použité na krytie iných bežných výdavkov. 

3. Zo sumy pridelenej na UK na motivačné štipendiá sa najprv vyčleňuje 70 300,00 € na 

štipendiá poskytované na RUK (ocenenia študentov pri príležitosti 17. novembra, 
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ocenenia diplomových prác, grafický list k pozvánke na vianočný koncert a pod.); 

zostatok finančných prostriedkov sa rozdelí na fakulty na základe počtu študentov. 

 

 

Príjmy 

 
Príjmy z dotácií zo štátneho rozpočtu 

 

V rámci rozpisu prostriedkov štátnej dotácie na rok 2014, ktorý bol schválený 

v Akademickom senáte UK v Bratislave dňa 14. 5. 2014 uznesením č. 6.2/2014 a v súlade s 

ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu 

MŠVVaŠ SR na rok 2014 uzatvorenej medzi MŠVVaŠ SR a Univerzitou Komenského 

v Bratislave, schválila UK  pre Lekársku fakultu UK dotáciu na zabezpečenie hlavných úloh 

a s nimi súvisiacich činností v celkovom objeme:  

- dotácia na bežné výdavky:               12 959 470,00 € 

- dotácia na kapitálové výdavky:                     0,00 € 

 

Dotácia na bežné výdavky bola pridelená v rámci programu 077 – VŠ vzdelávanie a veda, 

v nasledovnom členení: 

 

Program 077 11 dotácia na uskutočňovanie akreditovaných  

študijných programov        7 661 494,00 € 

- 077 11 00 VŠ vzdelávanie a zabezpečenie prevádzky VŠ     5 442 915,00 € 

- 077 11 52  klinické pracoviská        2 218 579,00 € 

Program 077 12 dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 4 989 963,00 € 

- 077 12 01 600-rozpis podľa výkonu, kat.610,620,630 neúčelové  4 447 688,00 € 

- 077 12 01 doktorandi – štipendiá – účelové prostriedky      542 275,00 € 

Program 07715 dotácia na sociálnu podporu študentov       308 013,00 € 

- 077 15 01 sociálne štipendiá          207 197,00 € 

- 077 15 02 motivačné štipendiá pre denných študentov okrem PhD.      89 567,00 € 

- 077 15 03 študentské jedálne, 630-TaS              7 794,00 € 

- 077 15 03 športové aktivity študentov, 640-transfery          3 455,00 € 

 

Všetky prostriedky štátnej dotácie, ktoré sú poskytnuté na vopred určený účel na rok 2014, 

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. Schválený rozpis prostriedkov štátnej 

dotácie na rok 2014 tvorí Prílohu č.2. 

 

Príjmy z vlastných a ostatných zdrojov 

 

Príjmy z vlastných a ostatných zdrojov predstavujú (Príloha č. 3.): 

- použiteľný zostatok z roku 2013              8 635 552,00 € 

- školné za výučbu zahraničných študentov                  6 746 000,00 € 

- z toho výnosy budúcich období             -5 455 000,00 € 

- školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia                   190 000,,00 € 

- výnosy z ďalšieho vzdelávania – špecializačné štúdium                             204 300,00 € 

- poplatky za prijímacie pohovory                        187 600,00 € 

- ostatné výnosy (prenájom, poplatky za športový areál ap.)      50 000,00 € 
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- ostatné výnosy z podnikateľskej činnosti                                                       60 000,00 € 

Príjmy z vlastných a ostatných zdrojov spolu                                     10 618 452 ,00 €   

 

 

PRÍJMY CELKOM                                                                               23 577 922,00 € 

                                                                         

Výdavky 

 
Finančné prostriedky z dotačných aj mimorozpočtových zdrojov sa použijú na pokrytie: 

- výdavkov na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, výskumnú činnosť, 

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 príjmov, 

- výdavkov určených na zlepšenie a skvalitnenie podmienok práce. 

 

Rozpočet výdavkov LF UK na rok 2014 (Príloha č. 4): 

 

Program 07711 a 07712 01 
Spolu 

škola veda spolu 

610  - Mzdy 8 902 797 3 140 000 12 042 797 

620 - Poistné a odvody 3 269 824 1 117 280 4 387 104 

630 - tovary a služby 2 622 308 44 346   2 666 654 

631 Cestovné 62 128 908 63 036 

632  Energie, voda, komunikácie 447 000 0 447 000 

633  Materiál 591 035 4 188 595 223 

634  Dopravné 21 000 0 21 000 

635  Rutinná a štandard. údržba 266 200 0 266 200 

636  Nájomné za  prenájom 11 000 0 11 000 

637  Služby 1 223 945 39 250 1 263 195 

640 Bežné transfery 75 000 350 000 425 000 

Bežné výdavky spolu 14 869 929 4 651 626 19 521 555 

    

Kapitálové výdavky spolu 987 500 0 987 500 

    

Klinické pracoviská 2 218 579 0 2 218 579 

Štipendiá doktorandom - účelové 0 542 275 542 275 

Sociálne štipendiá 207 197 0 207 197 

Motivačné štipendiá 89 567 0 89 567 

Školské stravovanie vo VZ 7 794 0 7 794 

Podpora šport. a kult. aktivít študentov 3 455 0 3 455 

    

VÝDAVKY  SPOLU 18 384 021 5 193 901 23 577 922 
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Komentár k výdavkom: 

 

- mzdy a odvody – pri rozpočtovaní výdavkov na mzdy a odvody sme vychádzali 

z prepočítaného stavu zamestnancov a skutočne vyplatených miezd a zúčtovaných 

odvodov k 31. 12. 2013; pre rok 2014 je rozpočtovaný objem na mzdy a odvody  vyšší 

o 1 009,714 tis. €; zohľadňuje vplyv valorizácie platov VŠ učiteľov a ostatných 

zamestnancov o 16,00 € plus priemer 3 % tarifných platov VŠ učiteľov podľa dotačnej 

zmluvy článku III, bodu 11; na zohľadnenie vplyvu valorizácie bola fakulte poskytnutá 

účelová dotácia vo výške 396 590,00 €, čo nepokrýva dohodnutú valorizáciu 

a zabezpečenie  určených priemerných platov v Prílohe č. 6 dotačnej zmluvy; 

- cestovné – výdavky sú rozpočtované v rámci rozpisu finančných prostriedkov na 

pracoviská LF UK; 

- energie, voda, poštové a telekomunikačné služby – výdavky sú rozpočtované na 

úrovni OPSM podľa uzatvorených zmlúv, odberových diagramov; 

- materiál – z rozpočtovaných výdavkov na spotrebu materiálu je v rámci rozpisu 

finančných prostriedkov na pracoviská LF UK  pridelená suma vo výške 371,331 tis. €; 

- rutinná a štandardná údržba – rozpočtované výdavky zohľadňujú potreby pre rok 

2014;  

- služby – výdavky na služby súvisia so zabezpečením bežnej prevádzky; v rámci služieb 

sú rozpočtované najmä výdavky na stravovanie vo výške 230 tis. €, na provízie 

obchodným zástupcom za sprostredkovanie štúdia zahraničných študentov vo výške 125 

tis. €, odmeny na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vo 

výške 300 tis., na všeobecné služby vo výške 200 tis. €, na prídel do sociálneho fondu 

vo výške 150,5 tis. €, na odvod do štipendijného fondu a na odvod pre RUK vo výške 

3% zo školného vo výške 157,2 tis. €; 

- transfery – podstatnú čiastku rozpočtovaných výdavkov tvoria štipendiá doktorandov 

denného štúdia vo výške 350,0 tis. €, viac oproti roku 2013 o 166,6 tis. €;  pre 

zabezpečenie aktivít študentov  sú v tejto položke rozpočtované transfery vo výške 10,0 

tis. €, 

- obstaranie investičného majetku – v tejto položke výdavkov je rozpočtovaná čiastka 

na rozvoj fakulty, na prístrojové vybavenie a na realizáciu stavieb v celkovej výške 

987,5 tis. €; 
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Rozpis výdavkov na pracoviská LF UK 
 

V rozpočte na rok 2014 boli 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 mzdy, materiálové výdavky, OOPP a cestovné. 

 

1. výdavky na tovary a služby – boli rozpísané na jednotlivé pracoviská podľa týchto 

kritérií zásluhovosti: 

- pedagogická záťaž  v akademickom roku 2013/2014 - je hodnotená podľa 

pomerne odučenej doby, bez rozdielu medzi teoretickými a klinickými odbormi na 

základe podkladov zo študijného oddelenia prenásobená koeficientom odboru 

nákladovosti (podľa prílohy č. 1 k Metodike rozpisu dotácií  zo ŠR) – váha 55 %; 

- počet denných doktorandov v akademickom roku 2013/2014 – váha 15 %; 

- publikačná činnosť za roky  2011 a 2012 – podľa klasifikácie publikačnej činnosti 

uvedenej v Metodike rozpisu dotácie zo ŠR na rok 2014 – váha 15 %; 

- podiel pracovísk na objeme bežných finančných prostriedkov získaných na 

grantové úlohy v rokoch  2011 a 2012; pre hodnotenie neboli do objemu získaných 

bežných finančných prostriedkov zarátané zdroje získané zo ŠF a na CE – váha 15 

%; 

2. mzdové výdavky – boli rozpísané na jednotlivé pracoviská podľa rovnakých kritérií 

zásluhovosti ako sme použili pre rozpis materiálových výdavkov; vzhľadom k tomu, že 

u prevažnej väčšiny pracovísk je takto vypočítaný objem mzdových prostriedkov nižší, 

ako skutočnosť v roku 2013, rozpis miezd bol upravený podľa priemerného 

prepočítaného stavu zamestnancov a skutočne vyplatených miezd k 31. 12. 2013 so 

zohľadnením vplyvu valorizácie platov VŠ učiteľov a zamestnancov; súčasne je 

potrebné zo strany vedúcich pracovísk, ktoré si svojimi výsledkami nezabezpečili 

financovanie mzdových nárokov svojich zamestnancov, aby prijali opatrenia zamerané 

na úpravu počtu a štruktúry zamestnancov; 

3. cestovné – limit na cestovné výdavky je stanovený vo výške 50,00 € na pedagogického 

zamestnanca a vedecko-výskumného zamestnanca s VŠ podľa Ø prepočítaného stavu 

k 31. 12. 2013; 

4. spotrebný materiál do kancelárie a čistiace prostriedky (sklad č. 1) – limit je 

stanovený pre ústavy LF UK vo výške 80,00 € podľa Ø prepočítaného stavu 

zamestnancov k 31. 12. 2013; 

5. OOPP – limit je stanovený pre ústavy LF UK vo výške 50,00 € podľa Ø prepočítaného 

stavu zamestnancov k 31. 12. 2013; 

 

 

 

 

 

V Bratislave,  22. 5.  2014 

 

 

 

prof. MUDr. Peter Labaš, CSc. 

dekan Lekárskej fakulty UK 


