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Návrh uznesenia 

 

Akademický senát UK 

schvaľuje 

Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017  

s prílohou 

Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácia o prerokovaní materiálu 

Finančnou komisiou AS UK 

 

Materiál bol prerokovaný na 10. zasadnutí Finančnej komisie AS UK dňa 1. marca 2017. 
 
Uznesenie č. 3: 
Finančná komisia Akademického senátu UK odporúča Akademickému senátu UK schváliť 
Metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 
 
Hlasovanie č. 3:  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

3 17 9 17 0 0 

 
 
Uznesenie č. 4: 
Finančná komisia Akademického senátu UK berie na vedomie Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu 
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2017. 
  
Hlasovanie č. 4:  

č. hlas. prítomných kvórum za proti zdržal sa 

4 17 9 17 0 0 
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Článok 1 

Všeobecná časť 

 

Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu fakultám a ďalším súčastiam UK na rok  2017 (ďalej 
len „metodika“) upravuje spôsob rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2017 fakultám a ďalším 
súčastiam1 Univerzity Komenského  v Bratislave (ďalej len „UK“ alebo „univerzita“) 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 (ďalej len „ zákon“). 

 

Článok 2 

Východiská  

 

1. Základný rámec pre tvorbu tejto metodiky vychádza z Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 
rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017, zo Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho 
rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 
„MŠVVaŠ SR“ alebo „ministerstvo“) na rok 2017 a Dodatku č. 1 tejže zmluvy. 

2. Návrh metodiky predkladá rektor UK na rokovanie poradným orgánom univerzity, a to Vedeniu 
UK a Kolégiu rektora UK. Po vyjadrení poradných orgánov predloží rektor návrh metodiky 
Akademickému senátu UK na schválenie. 

3. Finančná podpora zo štátneho rozpočtu pre UK pozostáva z nasledujúcich štyroch dotácií 
poskytovaných na základe zmluvy: 

- dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov,  

- dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť,  

- dotácia na rozvoj vysokej školy,  

- dotácia na sociálnu podporu študentov.  

 

 

Článok 3 

Zámery a ciele dotácie 

 

1. Zámery a vybrané ciele programov sú podľa § 2 písm. d) bod 2 zákona č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o rozpočtových pravidlách“) záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu. 

                                                 
1 Ďalšie súčasti UK  pre túto metodiku  - Centrum ďalšieho vzdelávania, Vedecký park, VI Družba, VM Ľ. Štúra-Mlyny,  
RUK a CFS, vysokoškolské TJ a ŠK pri UK, Folklórny súbor Gymnik, Univerzitné pastoračné centrum. 
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2. UK sa zaväzuje použiť poskytnuté dotácie v súlade so zámermi2 a cieľmi programov, 
podprogramov a prvkov, pri dodržaní záväzných ukazovateľov a ďalších podmienok stanovených 
v Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVŠ SR  na rok 
2017 (ďalej len „Zmluva“).  

 

 

Článok 4 

Finančné prostriedky a ich štruktúra 

 

V rámci rozpisu štátnej dotácie verejným vysokým školám na rok 2016 MŠVVaŠ SR schválilo UK 
dotáciu v celkovom objeme 98 726 260 (95 623 262 Eur)3. 

 

1. Dotácia pridelená UK v rámci programu 077 - Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna 
podpora študentov VŠ sa rozdeľuje na podprogramy a prvky nasledovne: 

� Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie 

prevádzky vysokých škôl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 209 231 Eur  (49 031 563 Eur) 

  v tom: 

• na poskytovanie VŠ vzdelávania  a zabezpečenie prevádzky . . . . 48 020 648 Eur 

• na klinické pracoviská      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 188 583 Eur 

 

� Podprogram 077 12 - Vysokoškolská veda a technika   

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 114 630 Eur (34 135 740 Eur) 

  Prvok  077 12 01 – prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj  

          . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 746 191 Eur (34 135 740 Eur) 

   Prvok  077 12 01 – Špičkové tímy – účelová časť 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  368 439 Eur  

  Prvok 077 12 02 -  úlohy základného výskumu (grantová agentúra VEGA) 

     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Eur  

Prvok 077 12 05 - úlohy výskumu a vývoja  pre rozvoj školstva v stanovených 

oblastiach  (KEGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 Eur 
 

                                                 
2 Záväzným ukazovateľom v rozpočte kapitoly MŠVVaŠ SR sa stal zámer programu 077, ktorý znie: Efektívny 

vysokoškolský systém umožňujúci prístup ku kvalitnému vysokoškolskému vzdelávaniu všetkým občanom, ktorí oň 

prejavia záujem a preukážu potrebné schopnosti, a ktorý tvorí základ výskumno-vývojového potenciálu Slovenska. 
 
3 Údaj v zátvorke slúži na porovnanie s predchádzajúcim rokom. Je v ňom zahrnutá aj čiastka, o ktorú v apríli 2016 
MŠVVaŠ navýšilo dotáciu pre UK.  
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� Podprogram 077 13 - Rozvoj vysokej  školy . . . . . . . . . .    898 891 Eur  (0 Eur) 

z toho: 

bežné výdavky   . . . . . . . . . . .   838 624 Eur  

kapitálové výdavky   . . . . . . . . . . .     60 267 Eur 

 

� Podprogram 077 15  - Sociálna podpora študentov . . . .  10 563 775 Eur (9 277 513 Eur)    
 

• Prvok 077 15 01 - sociálne štipendiá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 836 462 Eur   

• Prvok 077 15 02 - motivačné štipendiá - §96a, ods.1, písm.a) . . .        554 925 Eur  

• Prvok 077 15 02 – motivačné štipendiá - §96a, ods.1, písm.b) . . .       870 156 Eur  

• Prvok 077 15 03 - Podpora stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít    

študentov a pastoračných centier  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 302 232 Eur   

 v tom: 

− príspevok na ubytovanie a prevádzku ŠDaJ . . . . . . . . . . . . .  4 189 420 Eur 

− príspevok na stravovanie študentov  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 960 299 Eur 

− príspevok na kultúrnu, umeleckú a športovú činnosť a UPC . . . 47 121 Eur 

− príspevok na činnosť telových. jednôt a športových klubov  . . 105 392 Eur 

 
2. V porovnaní s rokom 2016 nastávajú pre rok 2017 v rozpise finančných prostriedkov z úrovne 

MŠVVaŠ SR najmä nasledujúce úpravy: 

a. v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa 

i. zvyšuje príspevok na zabezpečenie pedagogickej praxe; 

ii. zvyšuje suma finančných prostriedkov na refundáciu účasti študentov 
na medzinárodných súťažiach; 

iii. v návrhu rozpisu sa flexibilne alokuje dotácia na kapitálové výdavky medzi 
dotáciou na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a dotácie na 
rozvoj; 

b. v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa 

i.  ruší vyčleňovanie finančných prostriedkov na neplánované, mimoriadne 
výskumné/umelecké aktivity verejných vysokých škôl; 

ii. mení spôsob zohľadňovania publikačných výstupov; 

iii. zavádza zohľadnenie špičkových kolektívov podľa postupu Akreditačnej 
komisie; 

iv. zvyšuje suma na VEGA a KEGA. 
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c. v rámci dotácie na rozvoj dochádza k posilneniu financovania na podporu realizácie 
dlhodobého zámeru vysokej školy; 

d. v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov prakticky nedochádza k zmene; 

e. dochádza  k viacerým úpravám textácie, bez vplyvu na samotný výpočet dotácie. 

 

3. Výsledná výška dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, prevádzku 
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 
uvedených v bode 1.  

Zároveň platí, že celková výška finančných prostriedkov na rok 2017 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 bez korekcie podľa bodu 2 
písm. c) tohto článku) nesmie klesnúť pre EBF UK a RKCMBF UK pod 100 % a pre ostatné 
fakulty pod 97 % finančných prostriedkov vyčlenených na tieto podprogramy v roku 2016 v kat. 
610, 620, 630 vrátane špecifík a bez valorizácie a účelových štipendií doktorandov po úprave na 
solidaritu. Prepočet sa vykoná podľa podielu jednotlivých fakúlt na objeme dotácie pridelenej na 
tento istý účel v roku 2016. Suma, ktorá bude potrebná pre fakulty na dofinancovanie na výšku 
100 %, resp. 97 % rozpisu dotácie v roku 2016, bude poskytnutá ostatnými fakultami, ktoré mali 
index rastu oproti roku 2015 ˃ 0,97, a to prepočítaním podľa podielu rozpisu dotácie pre tieto 
fakulty na rok 2016 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.  

V prípade JLF UK sa ustanovenia predchádzajúceho odseku neuplatňujú a suma 187 153 €, 
pôvodne určená na dofinancovanie JLF UK na výšku 97 % rozpisu dotácie v roku 2016, zostáva 
nerozdelená na UK. O využití týchto prostriedkov rozhodne rektor UK s predchádzajúcim 
súhlasom Akademického senátu UK. 

4. Pre centrálne financované súčasti (CFS - Akademická knižnica, Botanická záhrada, Centrum 
informačných technológií, Kanadské štúdiá, Psychologická poradňa, UNESCO Katedra 
plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie, UNESCO Katedra výchovy k ľudským právam, 
UVZ Richňava, Vydavateľstvo UK) sú finančné prostriedky štátnej dotácie (mzdy, odvody do 
poistných fondov a prostriedky na tovary a služby) poskytnuté nasledujúcim spôsobom: 

a) ak je súčasť financovaná ako špecifikum z úrovne ministerstva, tak dostane prostriedky  
vo výške stanovenej ministerstvom, 

b) ak dostane súčasť počas roka prostriedky pridelené účelovo z úrovne ministerstva, tieto 
prostriedky jej budú poskytnuté vo výške stanovenej ministerstvom, 

c) ak je súčasť počas roka čiastočne alebo úplne financovaná z rozpisu štátnej dotácie univerzity, 
tak jej budú dotačné prostriedky na r. 2017 pridelené na základe rozpisu dotácie na rok 2016.  

5. Prostriedky pre Centrálne financované súčasti (CFS),  Rektorát UK (RUK), Fond rektora, 
Rozvojový fond a Vedecký park sa vyčleňujú pred kriteriálnym delením rozpisu dotácie. 
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Článok 5 

Účelové prostriedky 

 

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 prostriedky nie sú 
predmetom kriteriálneho delenia štátnej dotácie podľa tejto metodiky. Prehľad  účelovo určených 
finančných prostriedkov pridelených v rámci dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2017 pre UK je  
uvedený v prílohe č. 9 Zmluvy. 

 

Článok 6 

Rozvojový fond 

 

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 vyčlenili 
prostriedky pre Rozvojový fond vo výške 800 000 Eur. Použitie finančných prostriedkov fondu je 
určené na: 

a) podporu vedeckých projektov mladých zamestnancov4 (Granty UK) pedagogických a 
vedeckých pracovísk UK – 250 000 Eur, 

b)  na podporu zahraničných mobilít interných alebo externých doktorandov, pokiaľ sú 
zamestnancami fakulty, poskytnutím čiastky minimálne 3 000 Eur jednému doktorandovi po 
splnení podmienok uvedených v príslušnom predpise UK5 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 zamestnancov (na UK v pracovnom pomere min. na 50% úväzok) – 100 000 Eur, 

c) informačné systémy zabezpečujúce prevádzku na univerzite a rozvoj celouniverzitných 
prvkov IT – pre  Akademickú knižnicu a pre CIT  - 450 000 Eur.   

Zostatok vyčlenených finančných prostriedkov nevyčerpaných ku koncu kalendárneho roku 2017 
môže UK použiť na krytie bežných výdavkov v nasledujúcich kalendárnych rokoch. 

 

 

 

                                                 
4 Pod pojmom mladý zamestnanec sa rozumie zamestnanec v pracovnom pomere dohodnutom na ustanovenú týždennú 
pracovnú dobu, vo veku najviac 30 rokov; pod pojmom vedecký projekt mladých zamestnancov rozumieme projekt, 
ktorého žiadny člen  riešiteľského kolektívu nesmie byť pri podaní žiadosti starší ako 30 rokov. Podrobnosti o 
podmienkach získania takejto podpory upravila Vedecká rada UK a rektor UK osobitným predpisom (Vnútorný predpis 
č. 15/2012 - Smernica rektora UK: Úplné znenie vnútorného predpisu č. 13/2009 Zásady udeľovania grantov UK v 
Bratislave). 
5 VP č. 7/2012 Smernica rektora UK. 
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Fond rektora 

 

Na Fond rektora pre rok 2016 sa pred kritériálnym delením vyčlenili z rozpisu štátnej dotácie 
z podprogramu 077 11 prostriedky na mzdy - vo výške 390 000 Eur   (527 280 Eur celková čiastka 
vrátane odvodov do poistných fondov). 

Takto vyčlenené prostriedky sa použijú: 

a)  na podporu výsledkov doktorandského štúdia formou jednorazovej odmeny vo výške 
1 000 Eur 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 2017 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, 
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,   

b) 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 100 Eur mesačne, pre profesorov 
150 Eur mesačne. Príspevok sa poskytuje po ich vymenovaní jednorazovo vo výške 12-
násobku stanoveného príspevku. 

c) na podporu zapojenia vedeckých a pedagogických zamestnancov UK v pracovnom pomere na 
ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok) do medzinárodných grantových výziev 
formou nenárokovateľnej jednorazovej odmeny 500 Eur 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 2 000 Eur pre zodpovedného riešiteľa, ktorý takýto grant získal, 

d) na odmeny akademických funkcionárov, 

e) na odmeny oceneným pedagógom pri príležitosti 17. novembra - vo výške 500 Eur 
ocenenému zamestnancovi,  

f) na odmeny za mimoriadne akcie a činnosti celouniverzitného významu počas roka, 

g) na odmenu vo výške 100 Eur vedúcemu diplomovej práce absolventa, ktorému bola udelená 
cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu. 
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Článok 7 

Členenie dotácie 

 

Podprogram 077 11 - Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky 

vysokých škôl 

 

1. Pri rozpise dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na jednotlivé fakulty 
a ďalšie súčasti UK sa použije nasledovná vnútorná štruktúra:  

a) dotácia na mzdy a poistné,  
b) dotácia na tovary a služby, 
c) dotácia na špecifiká, 
d) dotácia na klinické pracoviská (pre lekárske fakulty). 

Výsledná výška dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa vypočíta ako 
súčet dotácií uvedených v písmenách a) až c), pre lekárske fakulty a) až d). 

2. MŠVVaŠ SR poskytuje UK v priebehu roka 2017 formou preddavku časť dotácie na 
uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 
činnosť a na sociálnu podporu študentov, v mesačnej  výške  cca  1/12  z bežnej dotácie na rok 
2017. 

3. Definitívnu výšku dotačných prostriedkov na rok 2017 pridelilo MŠVVaŠ SR na základe 
schválených ukazovateľov (§ 89 ods. 4, 5 zákona) po podpise Zmluvy a jej dodatku. 

4. UK dostáva dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov vo forme bežného 
transferu a kapitálového transferu. Okrem účelovo určených finančných prostriedkov a záväzných 
ukazovateľov uvedených v čl. III ods. 1 Zmluvy nie je vnútorná štruktúra dotácie z hľadiska jej 
použitia záväzne určená. 

DOTÁCIA NA MZDY A POISTNÉ 

1. V rámci dotácie na mzdy a poistné sa rozpisuje 29 340 743 Eur na mzdy a 10 327 942 Eur na 
poistné a odvody. Z uvedenej sumy sa: 

- 897 989 Eur prideľuje na špecifiká vrátane formačných praxí (suma je bez odvodov do poist. 
fondov). 

Zo zvyšnej sumy sa po odpočítaní prostriedkov na RUK a CFS UK a Fond rektora rozpíšu 
fakultám finančné prostriedky na mzdy a poistné do fondov v závislosti od výkonu -  podielu 
podľa počtu študentov a absolventov a podielu publikačnej činnosti a umeleckej  činnosti. 

2. Časť dotácie na mzdy a poistné rozpísaná podľa publikačnej činnosti sa medzi jednotlivé fakulty 
rozpíše podľa ich podielu na celkovej publikačnej činnosti univerzity. Zohľadňuje sa publikačná 
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činnosť doktorandov a zamestnancov fakulty zaznamenaná v centrálnom registri publikačnej 
činnosti za obdobie rokov 2014 a 2015. Podiel fakulty sa určí ako podiel prepočítaného počtu 
publikačných výstupov danej fakulty na celkovom prepočítanom počte publikačných výstupov. 
Váha publikačného výstupu je uvedená v prílohe č. 1 tejto metodiky, používa sa váha pre dotáciu 
na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov. Počet publikácií ministerstvo získava 
z centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPC).6 

3. Časť dotácie na mzdy a poistné rozpísaná podľa umeleckej činnosti sa medzi jednotlivé fakulty 
rozpíše podľa ich podielu na celkovej umeleckej činnosti. Podiel fakulty na umeleckej činnosti 
sa určuje ako podiel fakulty na počte zaznamenanej umeleckej činnosti v centrálnom registri 
umeleckej činnosti za roky 2014 a 2015. Každý umelecký výstup sa zohľadní len raz, pričom 
váha jednotlivých výstupov je súčinom 3 čísiel v závislosti od prvého, druhého a tretieho znaku 
kódu kategorizácie umeleckej činnosti 7 podľa nasledujúcich písmen a) až c): 

a) 2, ak prvým znakom kódu je Z resp. 1,5, ak prvým znakom kódu je Y resp. 1 ak 
prvým znakom kódu je X, 

b) 1,2, ak druhým znakom kódu je Z alebo Y resp. 1 ak druhým znakom kódu je X alebo V, 

c) 5, ak tretím znakom kódu je Z resp. 2, ak tretím znakom kódu je Y, resp. 1 ak tretím 
znakom kódu je X alebo V. 

4. Počet záznamov sa získa z centrálneho registra umeleckej činnosti (CREUČ) po vyhodnotení      
v CVTI. 

5. Výkon fakulty podľa počtu študentov sa určuje ako súčin prepočítaného počtu študentov 
(PPŠ), koeficientu odboru (KO), koeficientu kvalifikačnej štruktúry fakulty (KKŠ), koeficientu 
začlenenia fakulty a koeficientu uplatnenia absolventov fakulty v odbore (KAP). Do výkonu 
fakulty sa započítava aj časť odvodená od prepočítaného počtu absolventov                                 
v predchádzajúcom akademickom roku vynásobeného KO príslušného študijného odboru a KAP. 

6. Pri výpočte prepočítaného počtu študentov (PPŠ) fakulty sa vychádza z počtu študentov  
v akreditovaných študijných programoch k 31. októbru 2015, v prípade absolventov sa 
zohľadňuje počet riadne skončených študentov v akademickom roku 2014/20158 podľa výstupu 
z centrálneho registra študentov (CRŠ). Na výpočet prepočítaného počtu študentov sa používajú  
koeficienty, ktorých hodnota závisí od formy a stupňa štúdia: 

Koeficienty pre dennú formu štúdia: 

 

stupeň štúdia koeficient študenti, na ktorých sa koeficient vzťahuje 

študijné programy prvého     
stupňa       0,70 študenti v prvom roku štúdia, ktorým nevznikla 

povinnosť uhradiť školné 

                                                 
6 Ak sa dodatočne zistí, že publikácia bola nesprávne zaevidovaná v CREPC, ministerstvo vykoná v pridelenej dotácii 

korekciu. 
7 Čl. 9 ods. 2 až 4 smernice č. 13/2008-R. Ak sa dodatočne zistí, že údaj v CREUC bol zaevidovaný nesprávne, 

ministerstvo vykoná v pridelenej dotácii korekciu 
8 Študenti, ktorí skončili štúdium po 1. 9. 2013, sa považujú za absolventov v akad. roku 2013/2014. 
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      1,00 študenti v druhom a ďalšom roku štúdia, ktorým 
nevznikla povinnosť uhradiť školné 

študijné programy druhého stupňa 
      1,50 študenti, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť 

školné 

študijné programy tretieho stupňa 
9,00/ SDS9 študenti, ktorým nevznikla povinnosť uhradiť 

školné 

 

Koeficienty pre externú formu štúdia: 

stupeň štúdia koeficient študenti, na ktorých sa koeficient vzťahuje 

študijné programy prvého stupňa 0,0   

študijné programy druhého stupňa 0,0  

študijné programy tretieho stupňa 0,0  

7. Študenti v študijných programoch podľa § 53 ods. 3 zákona sa považujú prvé tri roky štúdia za 
študentov študijného programu prvého stupňa, v ďalších rokoch sa považujú za študentov 
študijného programu druhého stupňa. 

8. Študenti a absolventi, ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné alebo uhrádzajú školné, sa 
v prepočítanom počte študentov nezohľadňujú aj v prípade, keď bolo školné odpustené.  
Z absolventov sa nezohľadňujú absolventi, v prípade ktorých nie sú v CRŠ vyplnené údaje 
o udelenom diplome (počet takýchto absolventov sa odpočíta z počtu absolventov, ktorí 
neuhradili školné). 

9. Pri výpočte objemu mzdových prostriedkov na jednotlivé fakulty sa zohľadňuje aj dotácia  
na zabezpečenie základnej administratívy a prevádzky. Pri tomto sa vychádza  
z prepočítaného počtu študentov fakulty, pričom každej fakulte sa poskytnú paušálne finančné 
prostriedky pridelené UK na zamestnancov centrálnej administratívy pomerne podľa počtu 
študentov. 

10. Koeficient odboru (KO) je odvodený od normatívneho počtu študentov na jedného  
vysokoškolského  učiteľa a od normatívneho počtu nepedagogických zamestnancov na jedného 
vysokoškolského učiteľa pre daný študijný odbor (príloha č. 1 metodiky MŠVVaŠ SR).  

11. Koeficient kvalifikačnej štruktúry (KKŠ) vysokoškolských učiteľov fakulty sa vypočíta ako 
súčet priemerného evidenčného prepočítaného počtu vysokoškolských učiteľov s vedecko-
pedagogickým titulom profesor a priemerného evidenčného prepočítaného počtu 
vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom docent a s vedeckou hodnosťou 
DrSc., vynásobeného koeficientom 2,0, priemerného evidenčného prepočítaného počtu 
vysokoškolských učiteľov s vedecko-pedagogickým titulom docent bez vedeckej hodnosti DrSc., 
alebo DrSc. bez vedecko-pedagogického titulu docent vynásobeného koeficientom 1,66, 
priemerného evidenčného prepočítaného počtu ostatných vysokoškolských učiteľov 
s akademickým titulom PhD., resp. vedeckou hodnosťou CSc., vynásobeného koeficientom 1,33 
a priemerného evidenčného prepočítaného počtu ostatných vysokoškolských učiteľov 

                                                 
9 SDS štandardná dĺžka štúdia  v študijnom  programe, v prípade absolventov sa SDS=3. 
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vynásobeného koeficientom 1,0, ktorý sa delí priemerným evidenčným prepočítaným počtom 
všetkých vysokoškolských učiteľov fakulty. Priemerné evidenčné prepočítané počty 
vysokoškolských učiteľov sa určujú ako priemer evidenčných prepočítaných počtov za mesiace  
október až december 2015 podľa údajov z registra zamestnancov vysokých škôl a zohľadňujú sa 
len zamestnanci v pracovnom pomere. 

12. Koeficient uplatnenia absolventov univerzity v odbore (KAP) je odvodený od počtu 
absolventov univerzity10 v dennej forme štúdia v kalendárnych rokoch 2014 a 2015 a počtu 
evidovaných nezamestnaných absolventov univerzity k 31. decembru 2015 podľa údajov 
UPSVAR. Počty absolventov a počty nezamestnaných v rámci univerzity sa zohľadňujú osobitne 
pre jednotlivé podskupiny študijných odborov podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania. 
V prípade, že univerzita zatiaľ nemá absolventov v danej podskupine študijných odborov, ale má 
v nej študentov, zohľadní sa priemerný koeficient v danej podskupine za ostatné vysoké školy.  
V prípade učiteľských programov sa zlučujú podskupiny študijných odborov do jednej skupiny 
študijných odborov. V prípade medziodborových študijných programov sa KAP určí podľa 
zaradenia študijného programu v rámci štatistickej klasifikácie odborov vzdelania.  

13. Koeficient začlenenia  vysokej školy (KZ) vyplýva zo začlenenia vysokej školy:  
univerzitné VŠ  =1,011.   

14. Z objemu pridelenej dotácie na mzdy pre FTVŠ UK sa vyčlenia finančné prostriedky na mzdu 
pre 1 zamestnanca CIT, ktorý vykonáva práce výlučne pre uvedenú fakultu. 

15. Výška dotácie na poistné je určená ako 35,2 % dotácie na mzdy určenej podľa predchádzajúcich 
odsekov a pozostáva z poistného do zdravotných poisťovní (10 %) a do Sociálnej poisťovne 
(25,2 %).  

 DOTÁCIA NA TOVARY A SLUŽBY 

1. V rámci dotácie na tovary a služby (TaS), ktorá bola UK pridelená vo výške 8 351 963 Eur 
sa rozpisuje 7 171 325 Eur, z toho 100 000 Eur sa rozpíše ako základná dotácia na 
prevádzku, 5 160 557 Eur sa rozpíše ako odvodená dotácia na prevádzku, 1 660 768 Eur sa 
rozpíše na dotáciu na tovary a služby na vzdelávaciu činnosť a 250 000 Eur  sa rozpíše podľa 
osobitných kritérií. Finančné prostriedky vo výške 618 989 Eur boli pridelené UK ako špecifiká 
(bez formačných praxí, ktoré sú započítané v dotácii na mzdy). 

2. Pred rozdelením dotácie na fakulty sa vyčlenia finančné prostriedky: 

a) na prevádzku informačného systému - AIS2.  V rámci zabezpečenia prevádzky AIS2 pre rok 
2016 poskytuje UK prevádzkovateľovi - Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - 
finančné prostriedky vo výške 119 925 Eur, 

b) na Rozvojový fond vo výške  800 000 Eur, 

c) na Centrálne financované súčasti a Rektorát UK vo výške 1 400 000 Eur, 

                                                 
10 Zdroj: Štatistická ročenka školstva. 
11 Hodnota zohľadňuje, že všetky verejné vysoké školy v čase rozpisu dotácie a uzatvárania dotačnej zmluvy, majú 
rovnaké začlenenie, a to ako univerzitná vysoká škola. 
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d) na prevádzku Vedeckého parku vrátane poistenia budovy, prístrojov a zariadení 
a interiérového vybavenia vo výške 460 000 Eur. 

3. Odvodená dotácia na TaS na prevádzku sa rozpíše úmerne k podielu PPŠ fakulty na celkovom 
prepočítanom počte študentov univerzity. 

4. Dotácia na TaS na vzdelávaciu činnosť sa rozpíše úmerne k výkonu vo vzdelávaní pre TaS  
(prepočítaný počet študentov vynásobený koeficientom odboru). 

5. Dotácia na TaS podľa osobitných kritérií sa rozpisuje nasledovne: 

a) v závislosti od objemu grantov získaných zo zahraničia v rokoch 2014 a 2015 na projekty 
súvisiace so vzdelávaním alebo s prevádzkou univerzity/fakulty – 58 176 Eur; 

b) podľa počtu študentov12 v dennej forme štúdia  k 31. 10. 2015 vo vybraných  študijných 
odboroch (uvedených v prílohe č. 3 metodiky MŠVVaŠ SR), v prípade učiteľských 
študijných programov vo vybraných predmetoch. Podmienkou je, že KAP pre príslušný 
študijný program v danom študijnom odbore je viac ako 0,95 – 176 601 Eur. 

6. Pre Rektorát UK sa z dôvodu zabezpečovania prevádzky PRAF UK a časti pracovísk  FIF UK 
vyčleňujú finančné prostriedky podprogramu 07711 určené na Tovary a služby pre FIF UK, a to 
22% a z rovnakých prostriedkov pre PRAF UK sa vyčlení 95% .  

7. Spoluúčasť UK na rozvojovom projekte Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a 

administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov prideleného 
ministerstvom je 143 000 Eur. Medzi dotknuté subjekty sa podiel na tejto sume rozdelí zálohovo 
v pomere  27 % : 22 % : 51 % (RUK – 38 578 Eur; PraF – 31 707 Eur; FiF – 72 715 Eur), pričom 
vynaložené prostriedky budú po ukončení projektu presne zúčtované. 

 
 

DOTÁCIA  NA  ŠPECIFIKÁ 

1. Na základe žiadosti UK v rámci rozpisu výdavkov na uskutočnenie akreditovaných študijných 
programov bola pre fakulty/súčasti poskytnutá dotácia na pokrytie aktivít, ktoré nie sú 
zohľadnené v predchádzajúcich bodoch, a to na mzdy vrátane zahraničných lektorov 
897 989 Eur bez odvodov do fondov, na TaS 618 989 Eur a na klinické pracoviská 
3 188 583 Eur. Osobitne sa zohľadňujú: 

a) výdavky na špeciálne pracoviská, ktoré použitá metodika nezohľadňuje (ide aj o pracoviská, 
ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní študijných programov, ktoré sú určené pre malý počet 
študentov ako štúdium niektorých cudzích jazykov, ak sa toto štúdium zabezpečuje len na 
jednej vysokej škole v rámci SR), 

b) výdavky na praktickú výučbu,  

                                                 
12 Zohľadňujú sa len študenti, ktorí sa zohľadňujú  v počte študentov pri určovaní dotácie  na mzdy a poistné; ak je 
študijný program medziodborový, zohľadňuje sa len prvý odbor; počet študentov učiteľstva sa zohľadňuje polovicou 
(štúdium kombinácie dvoch predmetov).   
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- výdavky na praktickú výučbu študentov v lekárskych a zdravotníckych študijných odboroch  
na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a na súdnolekárskych 
a patologickoanatomických pracoviskách iných inštitúcií, 

- výdavky na rozbory v rámci pedagogických praxí, 

- výdavky na formáciu študentov v bohosloveckých študijných odboroch pripravovaných na 
povolanie kňaza,13 

- výdavky na rozbory a vedenie študentov v rámci praxe v študijnom odbore logopédia -
výdavky na praktickú prípravu študentov (okrem tretieho stupňa vysokoškolského 
vzdelávania), 

- podpora účasti študentov na medzinárodných súťažiach, 

c) podpora študentov so špecifickými potrebami, 

d) mzdy a odvody zahraničných lektorov. 

2. Medzi špecifiká nepatria výdavky na rozvojové programy vrátane neukončených cyklov, 
výdavky na energie, prevádzku bazénov,14 ani na iné štandardné položky, výdavky na prevádzku 
výpočtových centier, vydavateľstiev a akademických knižníc s výnimkou prípadov, keď tieto 
útvary majú širšiu pôsobnosť ako je pôsobnosť v rámci univerzity/fakulty a nedostávajú na túto 
činnosť prostriedky z iných zdrojov. 

3. Objem finančných prostriedkov na praktickú výučbu sa poskytuje v závislosti od počtu 
študentov, ktorí absolvujú v rámci svojho štúdia predpísanú praktickú výučbu, od jej rozsahu 
a od ekonomickej náročnosti praktickej výučby. 

4. V prípade výdavkov na zabezpečenie praktickej výučby študentov v lekárskych a zdravotníckych 

študijných odboroch na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a na 
súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracoviskách iných inštitúcií sa pre jednotlivé 
študijné odbory zohľadňujú nasledujúce koeficienty: 

 

 

• Všeobecné lekárstvo       1,00 
• Zubné lekárstvo      3,00  
• Ošetrovateľstvo        0,75  
• Pôrodná asistencia      0,50  

                                                 
13 Finančné prostriedky na formačnú prax sa poskytujú podľa počtu študentov v kňazskom seminári/pripravovaných na 
povolanie kňaza. Finančné prostriedky sú odvodené od počtu zamestnancov zabezpečujúcich formáciu študentov. Výška 
dotácie zodpovedá mzde a odvodom na daný počet zamestnancov, pričom sa zohľadňuje priemerná tarifa podľa 3. stupňa 
10. platovej triedy prílohy č. 5a zákona č. 217/2016 Z. z. z 15.6.2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z., 
Do 40 študentov v kňazskom seminári sa financuje 6 asistentov, za každých ďalších 20 študentov sa zvyšuje počet 
asistentov o jedného. V prípade náboženstiev, v ktorých príprava neprebieha v kňazskom seminári, sa dodatočné náklady 
spojené s prípravou kňazov zohľadnia primeraným počtom miest zamestnancov, v závislosti od rozsahu výučby 
špecificky zameranej na formáciu študentov. 
14 Okrem bazénov,  ktoré sú v prevažnej miere využívané na zabezpečenie  študijných programov v študijnom  odbore 
šport. 
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• Ostatné zohľadňované študijné odbory15    0,75 
• Pre študijné programy tretieho stupňa    1,00 a 260 hodín praktickej výučby 

  
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 2017. Na prepočet hodiny praxe sa používa koeficient pre daný odbor. Finančné 
prostriedky sa prideľujú zálohovo. V priebehu roka 2017 vykoná ministerstvo zúčtovanie 
finančných prostriedkov podľa rozsahu zabezpečenej praxe za prvý a druhý polrok 2017. 
Zohľadňuje sa len praktická príprava, ktorá je súčasťou študijného programu; nie je rozhodujúce, 
v ktorej časti akademického roka sa prax uskutočňuje.  

5. Na výdavky na  rozbory v rámci pedagogickej praxe sa vyčleňujú finančné prostriedky, ktoré sa 
rozpíšu zálohovým spôsobom podľa predpokladaného počtu hodín zabezpečených rozborov 
v roku 2016. Obmedzenia na úhradu rozborov  podľa typu praxe  (počet študentov na rozbore) sú 
upravené v zmluve. Na hodinu rozboru sa vyčleňuje 9,66 Eur. Dotácia sa poskytuje len  
v študijných odboroch učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných  predmetov 
a praktickej prípravy, učiteľstvo umelecko-výchovných  a výchovných predmetov, predškolská 
a elementárna pedagogika a špeciálna pedagogika. Ministerstvo vykoná priebežné zúčtovanie 
v júli 2017. Konečné zúčtovanie sa vykoná v roku 2018 v termíne určenom ministerstvom podľa 
skutočných výdavkov fakulty  na rozbory (skutočné náklady na cvičných učiteľov a úhrady 
cvičným školám) pri zohľadnení maximálnej dotácie na hodinu rozboru.   

6. Na refundáciu výdavkov na praktickú prípravu študentov v rámci študijného odboru logopédia  
sa   poskytnú finančné prostriedky zálohovo vo výške 5 000 Eur. Z poskytnutej dotácie je možné 
uhrádzať osobné náklady najviac do výšky 9,80 Eur/hodinu práce. Podľa termínov stanovených 
ministerstvom sa v roku 2018 uskutoční zúčtovanie zálohy podľa skutočných výdavkov na 
zamestnancov  fakulty  mimo pracovného pomeru, ktorí zabezpečovali rozbory v skupinách  
študentov  počas ich praktickej prípravy alebo na osobné náklady špecializovaného  výučbového 
zariadenia spojené s praktickou výučbou študentov. Fakulta sa podieľa na úhrade nákladov na 
rozbory najmenej vo výške 30%. Refunduje sa najviac 20 hodín praxe, pričom na jednej hodine 
participuje najmenej 5 študentov. 

7. Na výdavky na rozbory v rámci študijných programov v študijnom odbore sociálna práca sa 
poskytuje zálohovo suma 5 429 Eur podlieha zúčtovaniu. Termín a spôsob zúčtovania určí 
ministerstvo. Ďalšie obmedzenia na použitie dotácie sú upravené v dotačnej zmluve. 

8. O nevyčerpanú sumu finančných prostriedkov k 31. 12. 2017 na špecifiká sa zníži suma 
finančných prostriedkov napočítaná na daný účel na rok 2018. Tento zostatok nemá vplyv na 
prideľovanie finančných prostriedkov na nasledujúci rok. 

9. Jednotlivé druhy špecifickej potreby študenta sú zaradené do skupín a pre každú skupinu je 
určená výška dotácie. Univerzite sú poskytnuté finančné prostriedky v závislosti od počtu 
študentov so špecifickou potrebou v danej skupine k  31. 10. 2016. Využitie finančných 
prostriedkov je účelovo viazané na zabezpečenie podporných služieb študentom so špecifickými 
potrebami. Na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami bola v roku 2017 zatiaľ 
pridelená pre UK suma 184 602 Eur, ktorá bude rozdelená na základe návrhu čerpania 

                                                 
15 Ide o študijné odbory: verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, 
rádiologická technika, urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena a zubná technika.    
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finančných prostriedkov, ktorý predloží Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami 
a následne schváli vedenie UK. Zaradenie jednotlivých druhov špecifickej potreby do skupín a 
výška dotácie na jeden záznam špecifickej potreby sú uvedené v prílohe č. 2 tejto metodiky.  

10. Fakulty môžu prostredníctvom  RUK v priebehu roka 2017 požiadať MŠVVaŠ SR o účelovú 
dotáciu na úhradu nákladov spojených s účasťou študenta na medzinárodných študentských 
súťažiach, ktoré sa týkajú predmetu ich štúdia (napr. súťaž v programovaní v prípade študentov 
informatiky/aplikovanej informatiky) a pod. Žiadosť je možné podávať  do 31. októbra 2017 na 
sekciu VŠ. Dotácie sa budú poskytovať najviac do 80% výdavkov na cestovné náhrady spojené 
s účasťou študenta  a do vyčerpania finančných prostriedkov určených na tento účel. Podrobnosti 
zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle. 

DOTÁCIA NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 

1. Na rok 2017 boli UK v rámci rozpisu dotácií pridelené finančné prostriedky na kapitálové 
výdavky vo výške 60 267 Eur. Sú účelovo určené na realizáciu rozvojového projektu Kvalitné a 

moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie 

informačných systémov prideleného UK ministerstvom. 

2. V prípade, že ministerstvo školstva pridelí univerzite na rok 2017 ďalšiu dotáciu na kapitálové 
výdavky, potom pre ich alokáciu, pokiaľ nie sú účelovo určené, platí, že: 

v rámci dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov sa v roku 2016 
poskytujú kapitálové transfery na realizáciu stavieb, nevyhnutné rekonštrukcie a odstraňovanie 
havárií hradené z kapitálových výdavkov. Obstarávanie strojov a zariadení nahradzujúcich 
zastarané alebo opotrebované zariadenia potrebné pre zabezpečenie výučby fakulty/súčasti 
realizujú z bežných výdavkov v rozsahu výšky fondu reprodukcie (§ 16a ods. 4 a § 17 ods. 3 
zákona). 

Pri určovaní výšky kapitálových transferov na realizáciu stavieb, rekonštrukcie a odstraňovanie 
havárií sa prihliada na: 

i. stav rozostavanosti akcie, na ktorú fakulta/súčasť požaduje finančné prostriedky, 

ii. objem kapitálových výdavkov poskytnutých fakulte/súčasti v predchádzajúcom 
období, 

iii. súčasné priestorové vybavenie fakulty/súčasti vrátane veľkosti plochy pripadajúcej na 
jedného študenta, 

iv. naliehavosť rekonštrukcie resp. odstránenia havárie16 a na možnosti fakulty/súčasti 
realizovať financovanie z už pridelených finančných prostriedkov alebo z vlastných 
finančných  prostriedkov. 

 

 

Podprogram   077 12  -  Vysokoškolská veda a technika  

                                                 
16 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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Prvok 077 12 01 - Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj   

1. V súlade s § 16 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja 
a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore výskumu a vývoja“) sa štátna 
podpora výskumu a vývoja na verejných vysokých školách poskytuje inštitucionálnou 
formou (na podporu výskumu a vývoja ako nevyhnutného predpokladu vysokoškolského 
vzdelávania) a účelovou formou (poskytovanie finančných prostriedkov na riešenie projektov 
výskumu a vývoja prostredníctvom Agentúry na podporu výskumu a vývoja). Účelová forma je 
poskytovaná na základe súťaže podľa § 18 ods. 1 citovaného zákona. Dotáciu na výskumnú, 
vývojovú alebo umeleckú činnosť v zmysle § 89 ods. 5 zákona, ktorá je predmetom zmluvy, 
tvorí inštitucionálna forma výskumu a vývoja. Účelová forma podpory výskumu a vývoja je 
poskytovaná v súlade s § 20 ods. 1 zákona o podpore výskumu a vývoja na základe osobitných 
písomných zmlúv verejnej vysokej školy s poskytovateľom. 

(1) Finančné prostriedky poskytované v rámci inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja 
verejných vysokých škôl sú rozpočtované v rámci podprogramu 077 12 – Vysokoškolská veda a 

technika a pozostávajú zo štyroch častí. Dve z nich, a to VEGA a KEGA, 17 sú prideľované v rámci 
vnútorného grantového systému ministerstva súťažným spôsobom na projekty podľa ich štatútov 
(UK budú pridelené osobitne  dodatkom k zmluve). Tretiu časť tvorí dotácia na prevádzku a rozvoj 
infraštruktúry pre výskum a vývoj obsahujúca aj časť na osobné náklady učiteľov zodpovedajúce ich 
výskumnej a umeleckej činnosti a na štipendiá doktorandov. Štvrtá časť sa poskytuje na podporu 
špičkových kolektívov identifikovaných Akreditačnou komisiou.   

2. Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj MŠVVaŠ SR  
rozpísalo pre vysoké školy  sumu 144 205 365 Eur (135 657 753 Eur)  podľa  výkonu vo 
výskume odvodeného  od nasledujúcich výkonových parametrov: 

a) výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej školy podľa poslednej komplexnej 
akreditácie (váha 0,43),  

b) podiel vysokej školy na objeme finančných prostriedkov získaných v rokoch 2013 a 2014 
na výskumné aktivity v rámci zahraničných grantových schém (váha 0,10), 

c) podiel vysokej školy na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných   
v rokoch 2013 a 2014 na výskumné aktivity od subjektov verejnej správy (okrem štátnych 
programov)  (váha 0,09), 

d) podiel vysokej školy na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných 
v rokoch 2013 a 2014 na výskumné aktivity od iných subjektov ako sú subjekty verejnej 
správy a od subjektov zo zahraničia (mimo grantových schém) (váha 0,03), 

                                                 
17 V roku 2017 ministerstvo vyčlenilo na financovanie projektov v rámci vnútornej grantovej schémy VEGA 10 400 000 
Eur a na financovanie projektov v rámci vnútornej grantovej schémy KEGA 3 000 000 Eur. 
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e) podiel vysokej školy na priemernom počte doktorandov v dennej forme doktorandského 
štúdia po dizertačnej skúške v kalendárnom roku 2014 (váha 0,10)18,  

f) podielu vysokej školy na publikačnej činnosti určenej podľa odseku 8 s použitím váh pre 
dotáciu na vedeckú, výskumnú alebo umeleckú činnosť (váha 0,225) a 

g) podielu vysokej školy na umeleckej tvorbe podľa odseku. (váha 0,025).19) 

Na základe vyššie uvedených kritérií boli UK pridelené neúčelové finančné prostriedky 
v celkovej výške 36 114 630 Eur. Pri rozpise  finančných prostriedkov na fakulty sa zohľadnil 
podiel fakulty na jednotlivých kritériách a priemerný počet doktorandov verifikovaný  s CRŠ. Zo 
sumy 4 109 972 Eur pridelenej UK podľa počtu doktorandov bolo vyčlenených 23 452 Eur na 
dofinancovanie 4 doktorandov alokovaných na fakulty (2 FSEV a 2 FIF).   

3. Výskumnou aktivitou je riešenie projektu výskumu a vývoja alebo tvorivého umeleckého 
projektu. Spôsob získania finančných prostriedkov na výskumnú aktivitu mimo otvorených 
grantových schém musí štandardne obsahovať súťažný prvok.20 

4. Rovnako ako v rokoch 2014, 2015 a 2016 sa ani v roku 2017 už neprideľujú účelovo určené 
finančné prostriedky na doktorandské štipendiá na nových doktorandov. 

5. Počet nových doktorandov financovaných z neúčelových prostriedkov pridelených z MŠVVaŠ 
SR v podprograme 0771201 si pre rok 2016 stanovia fakulty podľa svojich finančných možností.  
Na tento účel možno použiť prostriedky neúčelovej dotácie na štipendiá doktorandov, ako aj iné 
prostriedky dotácie na tento podprogram. V návrhu metodiky rozpisu dotácií ani v tabuľkovej 
časti návrhu rozpočtu sa fakultám nenavrhujú dotácie na štipendiá nových doktorandov 
samostatne, ale prostriedky na nových doktorandov sú zahrnuté v dotácii na vedu a výskum. 
Bude na uvážení fakúlt, koľko doktorandov príjmu a preto dekani za svoje fakulty navrhnú počet 
doktorandov, ktorý chcú naplniť. Vzhľadom na nevyhnutnosť udržať kontinuitu bádania 
i generovania vedeckého výkonu sa však fakultám odporúča, aby pri svojich návrhoch zachovali 
počet novoprijatých doktorandov na úrovni minulého roka.   

6. Fakulty sú oprávnené vytvárať nové miesta doktorandov aj prostredníctvom vlastných zdrojov. 
Takto vytvorené miesta sa fakultám započítajú v nasledujúcom období v zmysle príslušnej časti 
metodiky MŠVVaŠ SR (doktorandi po dizertačnej skúške a pod.). 

7. Výsledky hodnotenia kvality výskumnej činnosti vysokej školy podľa poslednej komplexnej 
akreditácie sa zohľadnia pomerne podľa získaného skóre vysokou školou. Skóre sa získa ako 
súčet súčinov počtu akademických zamestnancov, ktorých zohľadnila Akreditačná komisia pri 
hodnotení kvality výskumnej činnosti na danej súčasti vysokej školy a v oblasti výskumu  

                                                 
18 Priemerný počet za kalendárny rok 2015 sa určí ako priemerný mesačný počet doktorandov v dennej forme 
doktorandského štúdia po dizertačnej skúške (financovaných zo všetkých zdrojov: z dotácie zo štátneho rozpočtu, 
z vlastných zdrojov a zo zdrojov externých vzdelávacích inštitúcií) podľa údajov z centrálneho registra študentov. 
19 V rámci rozpisu dotácie sa zohľadní aj prípadný rozdiel, medzi dotáciou poskytnutou v roku 2016 podľa umeleckej 
činnosti pred konečnou verifikáciou údajov, a dotáciou, ktorá mala byť poskytnutá na základe konečnej verifikácií 
údajov. 
20 V prípade iných subjektov, ako sú subjekty verejnej správy, sa za súťažný prvok považuje aj samotné uzatvorenie 
kontraktu alebo realizácia objednávky vysokou školou. Nezohľadňujú sa výskumné aktivity financované prostredníctvom 
grantových schém samotnej vysokej školy.  
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a upraveného číselne vyjadreného profilu kvality k. Upravený číselne vyjadrený profil kvality sa 
určí podľa vzorca (k-1)2. 

8. Suma finančných prostriedkov pripadajúca na publikačnú činnosť sa rozdeľuje úmerne podľa 
výsledkov komplexnej akreditácie činností vysokých škôl medzi množiny oblastí výskumu 
uvedených v prílohe č. 6, pričom podiel množín M1 a M2 sa znižuje o 1 percentuálny bod 
a podiel množiny M4 sa zvyšuje o 2 percentuálne body. Pre jednotlivé skupiny publikačnej 
činnosti sa osobitne určuje podiel, ktorým sa podieľajú jednotlivé skupiny publikačnej činnosti 
na rozpise danej množiny oblastí výskumu. Na rozdiel od prílohy č. 4, kategória AGJ (autorské 
osvedčenia, patenty a objavy) tvorí samostatnú skupinu E, skupiny B a C sú všetky v skupine B. 
V prípade skupiny A1 sa publikačné výstupy vydané v anglickom, nemeckom alebo francúzskom 
jazyku zohľadňujú váhou 4. V prípade skupiny B+ sa zohľadňuje najlepší kvartil, v ktorom je 
zaradený publikačný kanál podľa indikátora SJR v roku 201521). Ak je prvý kvartil je 
zohľadnený váhou 6, druhý kvartil váhou 4, tretí kvartil váhou 1 a štvrtý kvartil váhou 0,5. 
Publikačné výstupy sa zohľadňujú váhou autorského podielu zaevidovanou v CREPC. V prípade, 
že publikačný výstup má viac ako 15 autorov, váha autorského podielu je 1/15. V jednotlivých 
skupinách sa publikačné výstupy zohľadňujú navyše váhou v skupine uvedenej v prílohe č. 4 
v stĺpci D2. Takto vypočítaný podiel na publikačných výstupoch sa zohľadňuje váhou 10 % 
a váhou 90 % sa zohľadňuje podiel vysokej školy z roku 2016.22) 

 

 
Podprogram 077 13 - Rozvoj vysokého školstva 

1. Dotácia na rozvoj UK sa poskytuje podľa § 89 ods. 7 zákona, ktorý uvádza: „Dotácia na rozvoj 

vysokej školy sa určuje na základe výberového konania, v rámci ktorého jednotlivé vysoké školy 

predkladajú ministerstvu projekty na uskutočňovanie svojich rozvojových programov. Pri tomto 

výberovom konaní sa berie do úvahy kvalita predkladaných projektov, dlhodobý zámer 

ministerstva a dlhodobý zámer verejnej vysokej školy alebo skupiny vysokých škôl.“  

2. Dotácie na rozvoj vysokých škôl sú v roku 2016 rozpočtované v rámci podprogramu Rozvoj 

vysokého školstva. V roku 2017 sa na tento účel na úrovni ministerstva vyčlenila suma  
5 500 000 Eur. 

3. Fakulty a ostatné súčasti univerzity sa môžu uchádzať o dotácie na rozvoj prostredníctvom 
rozvojových projektov, ktoré podajú prostredníctvom univerzity na ministerstvo. Podrobnosti  
k podávaniu projektov, vrátane termínu na ich podávanie, vydá ministerstvo v samostatnej výzve. 
Návrhy projektov podaných  fakultami/súčasťami  hodnotí komisia  menovaná ministerstvom. 
Komisia predloží ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR návrh  na financovanie  
projektov. Okrem projektov, ktoré predložia jednotlivé vysoké školy, sa budú financovať aj tzv. 
centrálne rozvojové projekty pre potreby rezortu školstva. Budú to projekty s celoslovenskou 
pôsobnosťou, ktorých sa ministerstvo priamo zúčastní, alebo bude aktívne participovať pri ich 
zabezpečovaní a realizácii v pravidelnom kontakte s vysokými školami. Právo podávať návrhy 

                                                 
21) http://www.scimagojr.com/journalrank.php; v prípade, že sa publikačné médium nenachádza v zozname, ak ide 
o karent, berie sa ako zaradené v druhom kvartile, inak v 4. kvartile. 
22) Publikačné výstupy, ktoré vyšli v časopise uvedenom Beallov zozname (podozrenie na predátorský časopis) budú zo 
skupinu B vyradené.  
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na centrálne rozvojové projekty majú vysoké školy, či už jednotlivo alebo spoločne. O pridelení 
finančných prostriedkov na rozvojové projekty s konečnou platnosťou rozhodne minister 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

8. UK v roku 2017 získala v Podprograme 077 13 Rozvoj vysokej  školy dotáciu vo výške 898 891 
Eur, z ktorej bežné výdavky tvoria sumu 838 624 Eur a kapitálové výdavky 60 267 Eur. Dotácia je 
účelovo viazaná na realizáciu projektu Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a 

administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov. Spoluúčasť 
UK na projekte tvorí sumu 143 000 Eur, ktorá sa medzi dotknuté subjekty rozdelí zálohovo 
v pomere  27 % : 22 % : 51 % (RUK – 38 578 Eur; PraF – 31 707 Eur; FiF – 72 715 Eur), pričom 
vynaložené prostriedky budú po ukončení projektu presne zúčtované. 

Podprogram 077 15 – Sociálna podpora študentov 

1. Dotácia na sociálnu podporu študentov sa poskytuje podľa § 89 ods. 8 zákona, ktorý uvádza: 
Dotácia na sociálnu podporu študentov vychádza z nárokov študentov podľa § 96 zákona a pri 
nenárokových položkách sociálnej podpory z možností štátneho rozpočtu. Na časť dotácie 
vychádzajúcu z nárokov študentov podľa § 96 zákona má vysoká škola právny nárok. Pokiaľ ide 
o formy sociálnej podpory, v § 94 zákona sa uvádza: Sociálna podpora študentom sa 
poskytuje priamou a nepriamou formou. Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá (sociálne 
a motivačné). Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby: 

a) stravovanie a ubytovanie podľa možností vysokej školy s poskytnutím príspevku na náklady 
spojené so stravovaním a ubytovaním, 

b) finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností a 
univerzitných pastoračných centier. 

Na sociálnu podporu študentov sa vyčlenili finančné prostriedky rozpísané v čl. 4 v podprograme 
07715 tejto metodiky. 

2. Sociálne štipendiá 

Dotácie na sociálne štipendiá sú poskytované účelovo. Študent má na sociálne štipendium právny 
nárok, a preto sú sociálne štipendiá pokrývané v plnej výške. Objem zálohovo poskytnutých 
finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 závisí od poskytnutej 
dotácie na tento účel v roku 2016. Korekcia na skutočnú potrebu sociálnych štipendií sa vykonáva 
podľa požiadaviek VŠ, najmenej 2x ročne. 

3. Motivačné štipendiá 

3.1. Dotácie na motivačné štipendiá sú poskytované účelovo. Dotácia na motivačné štipendium 
bola univerzite poskytnutá tak, aby 10 %-ám študentov v dennej forme štúdia k 31. októbru 
2015 (okrem doktorandov), mohlo byť priznané motivačné štipendium vo výške 420 Eur.  

        Na výpočet výšky dotácie na motivačné štipendiá platí vzťah:  
 počet študentov v dennej forme x 0,1 x dotácia na 1 študenta v dennej forme. 

       Zo sumy pridelenej na UK sa  najprv  vyčlení 50 000 Eur  na štipendiá poskytované  na RUK 
(ocenenia študentov pri príležitosti 17. novembra, ocenenia diplomových prác a pod.). 
Zostatok finančných prostriedkov 820 156 Eur sa rozdelí na fakulty na základe počtu 
študentov. 
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3.2. Okrem toho sa univerzite poskytuje dotácia na motivačné štipendiá pre študentov vo 
vybraných študijných odboroch (FM, FMFI, PRIF). Zoznam študijných odborov je v prílohe 
č. 2  metodiky MŠVVaŠ SR. Dotácia je odvodená od počtu študentov vo vybranom študijnom 
odbore (v prípade učiteľských študijných programov vo vybraných predmetoch, a to 
polovičným počtom), v dennej forme štúdia, ktorí sú zohľadňovaní pri určení dotácie na 
uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, ktorých KAP je viac ako 0,95 a pre 
prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania. Dotácia sa poskytne tak, aby 15 %-ám 
študentov bolo možné v roku 2017 poskytnúť štipendium v priemernej výške 1 000 Eur. 
Použitie finančných prostriedkov je účelovo viazané na študentov vo vybraných študijných 
odboroch.  

3.3. Dotácia na motivačné štipendium sa poskytuje účelovo. Motivačné štipendium je potrebné 
poskytnúť do konca kalendárneho roka 2017 za podmienok vymedzených v prílohe č. 4 
zmluvy. 

 

Príspevok na stravovanie a ubytovanie 

1. Príspevok na stravovanie sa poskytuje účelovo, len verejným vysokým školám. Výška 
zálohového príspevku na jedlá (študentom dennej formy vrátane doktorandov) sa poskytuje 
úmerne v závislosti od počtu vydaných jedál v období od 1. januára 2015 do 31. októbra 2016. 
Korekcia na skutočnú potrebu sa vykonáva podľa požiadaviek VŠ, najmenej 2x ročne. 

2. Príspevok na stravovanie sa od 1. januára 2017 určuje vo výške 1,0 Eur. Výšku príspevku môže 
ministerstvo v priebehu roka 2017 upraviť v závislosti od disponibilných zdrojov a počtu vydaných 
jedál, na ktorý sa príspevok uplatní. O prípadnej zmene výšky príspevku na stravovanie bude 
ministerstvo informovať vysoké školy najmenej 30 dní vopred. 

3. Príspevok na stravovanie možno aplikovať iba v prípade, keď hodnota jedla je najmenej 1,5 Eur, 
pričom príspevok študenta na jedlo musí byť minimálne 50 % z rozdielu ceny jedla a výšky 
príspevku poskytnutého ministerstvom (táto hranica je stanovená pre prípad, že vysoká škola by zo 
svojich zdrojov tiež prispievala na jedlo študentom). Fakulty/súčasti sú povinné systém 
poskytovania jedál študentom viesť tak, aby bol transparentný a kontrolovateľný, 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. Za stravovacie zariadenie na tieto účely sa 
nepokladá bufet alebo obdobné zariadenie, nie je teda možné uplatniť príspevok pri nákupe 
potravín systémom ako sa využívajú „gastrolístky“. 

4. Príspevok na ubytovanie sa poskytuje: 

a) vysokým školám, ktoré vlastnia študentské domovy, 
b) vysokým školám, ktoré majú uzatvorené zmluvy na ubytovanie študentov s inými 

ubytovacími zariadeniami. 
 

5. Na účely výpočtu výšky príspevku pozostáva príspevok na ubytovanie z dvoch častí, a to: 

a) z príspevku na prevádzku študentských domovov vysokých škôl, 
b) z príspevku na ubytovaného študenta. 

     Príspevok na ubytovanie sa poskytuje účelovo. 
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6. V rámci príspevku na prevádzku študentských domovov na rok 2017  bola univerzite pridelená 
dotácia na mzdy zamestnancov a odvody do poistných fondov vo výške 50 % z objemu 
finančných prostriedkov v roku 2016, a z 50 % odvodeného od počtu lôžok obsadených 
študentmi (k 31. 10. 2015) vrátane doktorandov v dennej forme štúdia. 

7. Univerzite boli poskytnuté  okrem prostriedkov na mzdy zamestnancov študentských domovov 
a odvody do poistných fondov v rámci príspevku na prevádzku študentských domovov aj finančné 
prostriedky na prevádzkové náklady študentských domovov vo výške ku * 32 Eur ročne na 
každé lôžko v študentskom domove pridelené študentovi (vrátane doktorandov v dennej forme 
štúdia), kde ku je koeficient náročnosti údržby z intervalu 1,0 až 2,5, pričom tento koeficient sa 
určuje na základe nasledujúcej tabuľky: 

 

Kategória C h a r a k t e r i s t i k a Koeficient ku 

A Blok po výstavbe (rekonštrukcii) do 10 rokov 1,0 

B Blok po výstavbe (rekonštrukcii) od 10 do 20 rokov 2,0 

C Blok po výstavbe (rekonštrukcii) nad 20 rokov 2,5 
 

8. V prípade blokov jedného študentského domova rôznej kvality sa určí výsledný koeficient 
váhovým spôsobom s uvážením kapacity blokov. 

9. Príspevok na ubytovaného študenta sa poskytuje univerzite vo výške 7 Eur/ubytovaného 
študenta/mesiac počas jeho ubytovania (najviac 10 mesiacov)23.  V prípade doktorandov v dennej 
forme štúdia a študentov poberajúcich sociálne štipendium aj v mesiacoch júl a august najviac 
12 mesiacov. Príspevok na viac ako 10 mesiacov je možné použiť aj na ubytovanie študenta, 
ktorého súčasťou študijného programu je vykonávanie praxe počas mesiaca júl alebo august. Ak 
prax trvá menej ako 4 týždne, príspevok sa znižuje úmerne k počtu týždňov vykonávania praxe. 

10. V rámci tejto časti dotácie sa poskytnú jednotlivým verejným vysokým školám aj finančné 
prostriedky zohľadňujúce vplyv valorizácie platov zamestnancov študentských jedální.24 

 

 

Dotácia na športové aktivity a kultúrne aktivity 

 
1. Dotácia na športové aktivity a činnosť vysokoškolských telovýchovných jednôt a 

vysokoškolských športových klubov podľa Kritérií na prerozdelenie príspevku ministerstva 
vysokoškolským telovýchovným jednotám a športovým klubom vysokých škôl, navrhnutých 

                                                 
23 V prípade doktorandov v dennej forme štúdia a študentov poberajúcich sociálne štipendium aj v mesiacoch júl a 

august najviac 12 mesiacov. Príspevok na viac ako 10 mesiacov je možné použiť aj na ubytovanie študenta, ktorého 
súčasťou študijného programu je vykonávanie praxe počas mesiaca júl alebo august. Ak prax trvá menej ako 4 týždne, 
príspevok sa znižuje úmerne k počtu týždňov vykonávania praxe. 

24 Objem finančných prostriedkov na valorizáciu platov zamestnancov študentských jedální pre jednotlivé vysoké školy 
bol prepočítaný podľa počtu zamestnancov jedální k 30.6.2016. 
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Slovenskou asociáciou univerzitného športu aj so zohľadnením účasti športovcov na svetových 
univerziádach a akademických majstrovstvách sveta, bola UK poskytnutá v sume 105 392 Eur.  

2. Dotácia na organizačnú podporu ďalších športových aktivít, na kultúrnu činnosť a na 
podporu univerzitných pastoračných centier bola poskytnutá úmerne počtu študentov v dennej 
forme štúdia k 31. októbru 2015. Príspevok na kultúrne a športové aktivity a UPC bol v sume   
47 121 Eur, ktorá bola rozdelená nasledovne  - pre Folklórny súbor Gymnik 20 000 Eur, pre UPC 
15 000 Eur a 12 121 Eur zostalo nerozdelených  na UK. 

3. Dotácia na kultúrne a športové akcie s celoslovenskou pôsobnosťou a na kultúrne a športové 
akcie spojené s účasťou na medzinárodných podujatiach sa poskytuje účelovo na základe 
osobitnej žiadosti univerzity. 

4. V rámci dotácie na športové a kultúrne aktivity môže ministerstvo v nadväznosti na výšku 
disponibilných zdrojov poskytnúť univerzite dotáciu na realizáciu priorít ministerstva v oblasti 
športovej a kultúrnej činnosti realizovaných prostredníctvom verejných vysokých škôl, 
vysokoškolských telovýchovných jednôt a športových klubov a vysokoškolských umeleckých 
súborov. 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade zistenia, že univerzite bola na základe nesprávnych údajov určená vyššia dotácia ako 
jej prináleží, ministerstvo vykoná v príslušnej časti rozpisu korekciu. 

2. Ak dôjde v priebehu roka 2017 k úprave disponibilných zdrojov v rámci relevantných programov 
štátneho rozpočtu, ministerstvo operatívne zohľadní zmenu vykonaním úpravy objemu 
finančných prostriedkov rozdeľovaných podľa vybraného parametra a zohľadní tieto zmeny 
spôsobom uvedeným v metodike v rozpise pre jednotlivé vysoké školy. V prípade, že navýšenie 
disponibilných zdrojov má vopred určený účel, alokácia finančných prostriedkov sa vykoná 
s ohľadom na predmetný účel. 

 

 

 

 

V Bratislave             2017 _______________________________  

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.   

 rektor UK  
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Príloha č. 1 – Definícia skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií  

 

Pri definícii skupín publikácií pre potreby rozpisu dotácií sa využíva klasifikácia publikačnej činnosti 
upravená vyhláškou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri 
evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (ďalej len „vyhláška“). 
Z praktických dôvodov sa publikácie rozčleňujú podľa ich kategórií zavedených vyhláškou do skupín A1, A2, 
B, C a D.  V rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa zohľadňujú len publikačné 
výstupy zo skupín A1, B, C a zo skupiny D len publikácie v nasledujúcich kategóriách: ADE, ADF, AEC, 
AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH, AEM, AEN, súčasne kategória AGJ 
vytvára samostatnú skupinu E a skupiny B a C sa zohľadňujú spoločne v skupine B. 

1. D1 – váhy pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 

2. D2 – váhy pre dotáciu na výskumnú, vývojovú  alebo umeleckú činnosť 

 

 Skupiny a kategórie D1 D2 

Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 

vedecké monografie (AAA, AAB) 0,50 1 

štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB) 0,50 1 

kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD) 0,05 0,1 

Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie 

vysokoškolské učebnice (ACA, ACB) 0,50 0,00 

odborné knižné publikácie (BAA, BAB) 0,50 0,00 

učebnice pre stredné a základné školy (BCB) 0,50 0,00 

skriptá a učebné texty (BCI) 0,50 0,00 

umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií a autorské katalógy (CAA, 

CAB) 
0,50 0,00 

prehľadové práce (EAI) 0,50 0,00 

odborné preklady publikácií (EAJ) 0,50 0,00 

zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy, 

a pod.) (FAI) 
0,50 0,00 

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch  

vedecké práce v karentovaných časopisoch (ADC, ADD) 1,00 

1,00 

až 

6,00 

odborné práce v karentovaných časopisoch  (BDC, BDD) 1,00 

1,00 

až 

6,00 

umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch (CDC, CDD) 1,00 

1,00 

až 

6,00 

patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov, prihlášky ochranných známok, ... (AGJ) 1,00 1,00  

Skupina C – Publikácie v časopisoch, ktoré nie sú karentované, ale sú registrované v databázach WoS alebo Scopus 

vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS  
ADM 

ADN 

0,50 

0,25 

1,00 

až 

6,00 

odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS  
BDM 

BDN 

0,50 

0,25 

1,00 

až 

6,00 

Skupina D – Ostatné publikácie 
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 Skupiny a kategórie D1 D2 

kapitoly vo vysokoškolských učebniciach  
ACC 

ACD 

0,06 

0,03 

0,00 

0,00 

vedecké práce v ostatných časopisoch ADE,ADF 0,015 1,00 

vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách  
AEC 

AED 

0,060 

0,030 

4,00 

2,00 

abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch AEG,AEH 0,015 1,00 

publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách 
AFA 

AFB 

0,060 

0,030 

4,00 

2,00 

publikované príspevky na vedeckých konferenciách 
AFC 

AFD 

0,060 

0,030 

4,00 

2,00 

abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých konferencií 
AFE,AFF, 

AFG,AFH 

0,015 

0,015 

1,00 

1,00 

abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo 

SCOPUS 
AEM,AEN 0,015 1,00 

kapitoly v odborných knižných publikáciách BBA,BBB 0,015 0,00 

kapitoly v učebniciach a učebných textoch BCK 0,015 0,00 

heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách  BDA,BDB 0,015 0,00 

odborné práce v ostatných časopisoch BDE,BDF 0,015 0,00 

Odborné práce v zborníkoch 
BEE 

BEF 

0,060 

0,030 
0,00 

abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí  BFA,BFB 0,015 0,00 

kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov publikácií  CBA,CBB 0,015 0,00 

umelecké práce a preklady v nekarentovaných časopisoch CDE,CDF 0,015 0,00 

 

 

 

Príloha č. 2 –Skupiny a jednotkové dotácie pre špecifické potreby 

 

Skupina Kód a vymedzenie Suma v 
Eur 

A1 1 – nevidiaci študent 

2 – slabozraký študent 

2 500 

B2 3 – nepočujúci študent 

4 – nedoslýchavý študent 

5 400 

C1 5 – študent s telesným postihnutím dolných končatín 1 800 

C2 6 – študent s telesným postihnutím horných končatín 4 000 

D 10 – študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

11 – študent s poruchami učenia 

700 

E 7 – študent s chronickým ochorením 

8 – študent so zdravotným oslabením 

9 – študent so psychickým ochorením  

325 
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Príloha č. 3 – Vymedzenie množín oblastí výskumu a váh jednotlivých skupín publikačných 

výstupov 

 

Množina Oblasť výskumu 

M1 Humanitné vedy 
Historické vedy a etnológia 
Umenie 

M2 Pedagogické vedy 
Spoločenské a behaviorálne vedy 
Právo a medzinárodné vzťahy 
Ekonómia a manažment 
Vedy o športe 
Dopravné služby 
Bezpečnostné služby 

M3 Projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo 
Metalurgické a montánne vedy 
Environmentalistika a ekológia 
Strojárstvo 
Elektrotechnika a elektroenergetika 
Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 
Inžinierstvo a technológie 
Poľnohospodárske a lesnícke vedy 

M4 Chémia, chemická technológia a biotechnológie 
Vedy o živej prírode 
Lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy 
Veterinárske vedy 
Fyzika 
Vedy o Zemi a vesmíre 
Matematika a štatistika 

 

 
 Podiel na 

dotácii 

A1 B D E 

M1 13,94 % 30,0 % 63,0 % 5,0 % 2,0 % 

M2 23,74 % 20,0 % 69,8 % 10,0 % 0,2 % 

M3 29,56 % 5,0 % 80,0 % 8,0 % 7,0 % 
M4 32,76 % 1,0 % 97,0 % 1,0 % 1,0 % 

 100 %     

 

 



NÁVRH  ROZPISU  PROSTRIEDKOV  ŠTÁTNEJ  DOTÁCIE  FAKULTÁM  A  OSTATNÝM  SÚČASTIAM  UK  na  r. 2017

2016 2017 Rozdiel Index 07711 0771152 07713 07715 0771501 07713

Súčasť 610 620 630 600 610,620,630 600 610 620 630 630 640

Fakulta

2017

2016

2017

2016
mzdy

odvody

z miezd

tovary

a služby

klinické

pracov.

BV - 

neúčelové
rozpis podľa 

výkonu

špičkové 

tímy

- účelové

mzdy

ŠDaJ

odvody

z miezd

tovary

a služby

pre ŠD

prísp.

na jedlo

šport +

kultúra

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

EBF UK 472,880 518,273 45,393 1.096 238,488 158,975 55,959 23,553 184,593 184,593 0 95,192 32,943 0 3,563 58,686 17,846 6,282 11,700 22,858 0

FM UK 2,595,873 2,815,428 219,556 1.085 2,103,860 1,276,082 449,181 378,597 420,530 420,530 0 90,000 201,039 127,594 6,150 66,031 1,264 0 0 0 0 1,264

FMFI UK 11,278,356 13,444,737 2,166,381 1.192 4,244,316 2,815,548 991,073 437,695 8,700,665 8,567,399 133,266 499,755 178,045 220,725 60,033 40,952 0 0 0 33,671 7,281

FSEV UK 1,982,550 2,037,540 54,989 1.028 1,180,929 729,889 256,921 194,119 668,159 668,159 0 188,452 152,824 0 35,628 0 0 0 0 0 0

FTVŠ UK 2,134,546 2,268,492 133,946 1.063 1,269,406 730,249 257,048 282,110 789,579 789,579 0 209,507 136,914 0 36,321 36,272 0 0 0 0 36,272

FAF UK 5,864,511 5,710,097 -154,414 0.974 3,535,730 2,361,729 831,329 342,673 1,920,384 1,920,384 0 253,982 200,827 0 50,552 2,603 0 0 0 0 2,603

FIF UK 8,640,304 9,293,341 653,036 1.076 5,020,384 3,325,178 1,170,463 524,744 3,660,153 3,585,681 74,472 612,804 433,964 0 140,810 38,030 0 0 0 32,725 5,305

JLF UK 8,960,097 8,652,501 -307,596 0.966 5,123,442 2,695,785 948,916 394,623 1,084,118 3,210,899 3,179,543 31,356 318,160 253,243 0 63,537 1,380 0 0 0 0 1,380

LF UK 13,912,153 15,344,850 1,432,697 1.103 9,314,126 4,781,148 1,682,964 745,549 2,104,465 5,681,530 5,665,852 15,678 349,194 215,057 0 119,987 14,150 0 0 0 9,221 4,929

PEDF UK 4,659,419 4,844,392 184,973 1.040 3,235,447 1,976,046 695,568 563,833 1,138,673 1,138,673 0 470,272 390,901 0 79,371 0 0 0 0 0 0

PRAF UK 2,221,906 2,432,650 210,745 1.095 1,168,672 854,245 300,694 13,732 945,408 945,408 0 318,571 253,677 0 63,814 1,080 0 0 0 1,080 0

PRIF UK 14,410,749 15,325,418 914,668 1.063 6,257,863 4,027,088 1,417,535 813,240 8,181,845 8,068,178 113,667 885,709 412,639 328,050 94,691 50,329 0 0 0 39,774 10,555

RKCMBF UK 931,106 948,285 17,179 1.018 388,414 263,970 92,917 31,527 405,026 405,026 0 154,845 47,834 0 5,819 101,192 37,646 13,251 23,264 27,031 0
Fakulty

spolu 78,064,451 83,636,003 5,571,552 1.071 43,081,078 25,995,932 9,150,568 4,745,995 3,188,583 35,907,443 35,539,004 368,439 90,000 4,557,481 2,836,462 554,925 820,156 345,938 55,492 19,533 34,964 166,360 69,589 0

CFS a RUK 5,385,375 6,071,840 686,466 1.127 5,182,379 2,415,202 850,151 1,917,026 0 20,034 20,034 0 748,624 120,803 0 0 50,000 70,803 0 0 0 0 70,803 60,267

CĎV 284,599 288,821 4,222 1.015 288,821 190,543 67,071 31,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vedecký park 106,250 466,250 360,000 4.388 466,250 0 0 466,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozvojový fond 700,000 800,000 100,000 1.143 800,000 0 0 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond rektora 527,280 527,280 0 1.000 527,280 390,000 137,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Špecifiká

Zahr. lektori 204,544 225,595 21,051 1.103 225,595 166,860 58,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Špecifiká CFS 317,114 310,226 -6,888 0.978 310,226 182,206 64,137 63,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VM-ĽŠ Mlyny 3,803,578 4,196,067 392,488 1.103 0 0 0 0 0 0 0 0 4,196,067 0 0 0 4,196,067 1,248,789 439,574 963,770 1,543,934 0

VI-Družba 971,275 1,028,459 57,185 1.059 0 0 0 0 0 0 0 0 1,028,459 0 0 0 1,028,459 469,916 165,410 363,802 29,331 0

ŠD Lafranconi 285,425 233,134 -52,291 0.817 0 0 0 0 0 0 0 0 233,134 0 0 0 233,134 35,860 12,623 28,420 156,231 0

ŠD Martin 405,338 415,710 10,372 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 415,710 0 0 0 415,710 170,301 59,946 121,020 64,443 0

Nerozdelené UK

špecifické UK 298,532 526,876 228,344 327,602 0 0 327,602 0 187,153 187,153 0 12,121 0 0 0 12,121 0 0 0 0 12,121

UK spolu 91,353,760 98,726,259 7,372,500 1.081 51,209,231 29,340,743 10,327,942 8,351,963 3,188,583 36,114,630 35,746,191 368,439 838,624 10,563,775 2,836,462 554,925 870,156 6,302,232 1,980,358 697,086 1,511,976 1,960,299 152,513 60,267

Rozpis MŠ 91,353,760 98,604,885 7,251,125 1.079 51,212,973 29,343,511 10,328,916 8,351,963 3,188,583 35,989,513 35,621,074 368,439 838,624 10,563,775 2,836,462 554,925 870,156 6,302,232 1,980,358 697,086 1,511,976 1,960,299 152,513 60,267

Dodatok č.1 121,375 -3,742 -2,768 -974 125,117 125,117

98,726,260 7,372,500 1.081 51,209,231 29,340,743 10,327,942 8,351,963 3,188,583 36,114,630 35,746,191 368,439 838,624 10,563,775 2,836,462 554,925 870,156 6,302,232 1,980,358 697,086 1,511,976 1,960,299 152,513 60,267

800,000

 z toho:      Granty mladých 250,000

V Bratislave,  8. marca 2017  mobility študentov 100,000

prevádzka IT systémov 450,000

spolu

kapitálová

dotácia

Rozvojový fond

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.

rektor UK predseda Akademického senátu UK
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Súčasť
RD 2011 RD 2012 RD 2013 RD 2014 RD 2015 RD 2016 RD 2017

Fakulta

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z AA AB AC AD AE

EBF UK 225,932 238,488 158,975 55,959 23,553 12,555 1.056 157,106 184,435 27,329 1.174 383,038 423,081 422,923 39,884 1.104 -158 1.000 423,081 0 1.0000 EBF 70,630 49,565 14,484 -1,027 71,985 40,043 158 245,838

FM UK 1,893,344 2,103,860 1,276,082 449,181 378,597 210,516 1.111 485,268 439,177 -46,091 0.905 2,378,612 2,405,035 2,543,037 164,425 1.069 138,002 1.057 2,524,390 119,355 1.0496 FM 0 -28,919 -24,864 -5,679 -16,072 26,423 -18,647 -67,758 

FMFI UK 3,976,037 4,244,316 2,815,548 991,073 437,695 268,279 1.067 6,895,916 8,662,038 1,766,122 1.256 10,871,953 10,813,519 12,906,354 2,034,401 1.187 2,092,835 1.194 12,811,715 1,998,196 1.1848 FMFI -356,754 -13,565 -50,007 -24,587 -70,804 -58,433 -94,639 -668,789 

FSEV UK 1,176,583 1,180,929 729,889 256,921 194,119 4,346 1.004 667,477 671,913 4,436 1.007 1,844,060 1,834,149 1,852,842 8,782 1.005 18,693 1.010 1,839,256 5,107 1.0028 FSEV -51,153 -33,655 -8,447 -3,723 -9,659 -9,911 -13,586 -130,135 

FTVŠ UK 1,184,484 1,281,161 738,943 260,108 282,110 96,677 1.082 781,969 804,875 22,906 1.029 1,966,453 1,955,884 2,086,036 119,583 1.061 130,152 1.067 2,070,739 114,856 1.0587 FTVŠ 393,742 328,568 300,655 127,751 166,250 -10,569 -15,296 1,291,101

FAF UK 3,791,046 3,535,730 2,361,729 831,329 342,673 -255,315 0.933 1,864,210 1,902,278 38,068 1.020 5,655,256 5,624,861 5,438,008 -217,247 0.962 -186,852 0.967 5,456,115 -168,746 0.9700 FAF -70,255 -49,197 -29,549 -9,767 -33,863 -30,395 18,106 -204,920 

FIF UK 4,963,186 5,261,613 3,325,178 1,170,463 765,973 298,427 1.060 3,400,652 3,637,314 236,662 1.070 8,363,838 8,318,885 8,898,927 535,089 1.064 580,042 1.070 8,833,674 514,789 1.0619 FIF 83,482 -97,350 -75,441 -18,931 -50,580 -44,953 -65,253 -269,025 

JLF UK 4,729,076 4,039,324 2,695,785 948,916 394,623 -689,752 0.854 2,947,254 3,179,543 232,289 1.079 7,676,330 7,635,072 7,218,867 -457,463 0.940 -416,205 0.945 7,406,020 -229,052 0.9700 JLF 0 -44,079 -23,696 -11,891 -42,746 -41,258 187,153 23,482

LF UK 6,342,553 7,209,661 4,781,148 1,682,964 745,549 867,108 1.137 5,197,158 5,760,962 563,804 1.108 11,539,711 11,477,689 12,970,623 1,430,912 1.124 1,492,934 1.130 12,875,513 1,397,824 1.1218 LF 0 -98,526 -32,897 -22,995 -69,155 -62,022 -95,110 -380,706 

PEDF UK 3,099,231 3,235,447 1,976,046 695,568 563,833 136,216 1.044 1,136,472 1,170,984 34,512 1.030 4,235,703 4,212,937 4,406,431 170,728 1.040 193,494 1.046 4,374,120 161,182 1.0383 PDF -23,708 -3,386 -79,645 -10,347 -27,044 -22,766 -32,311 -199,207 

PRAF UK 1,356,129 1,461,294 854,245 300,694 306,354 105,165 1.078 922,579 963,186 40,607 1.044 2,278,708 2,266,460 2,424,480 145,772 1.064 158,019 1.070 2,406,702 140,241 1.0619 PRAF 138,778 35,545 -3,518 -5,558 56,675 -12,247 -17,778 191,897

PRIF UK 6,027,720 6,257,863 4,027,088 1,417,535 813,240 230,144 1.038 7,725,257 8,174,003 448,746 1.058 13,752,977 13,679,059 14,431,866 678,890 1.049 752,808 1.055 14,326,041 646,983 1.0473 PRIF -201,679 -192,039 -101,274 -28,630 -84,421 -73,918 -105,825 -787,787 

RKCMBF 359,754 388,414 263,970 92,917 31,527 28,661 1.080 133,679 151,997 18,318 1.137 493,433 793,440 540,411 46,979 1.095 -253,029 0.681 793,440 0 1.0000 RKBF 138,352 147,039 114,199 15,382 109,435 300,007 253,029 1,077,443

Fakulty spolu 39,125,073 40,438,101 26,004,626 9,153,628 5,279,846 1,313,027 1.034 32,314,997 35,702,705 3,387,708 1.105 71,440,070 71,440,070 76,140,806 4,700,735 1.066 4,700,735 1.066 76,140,806 4,700,735 121,435 0 0 0 0 0 0

CFS a RUK 4,745,454 4,779,774 2,406,508 847,091 1,526,175 34,320 1.007 19,361 20,034 673 1.035 RUK -121,434 

CĎV 284,599 288,821 190,543 67,071 31,207 4,222 1.015 0 0 0 prerozdeľovaná suma +/ 824,984 560,717 429,338 143,133 404,345 366,473 458,446

Vedecký park 106,250 466,250 0 0 466,250 360,000 4.388 0 0 0

Rozvojový 

fond 700,000 800,000 0 0 800,000 100,000 1.143 0 0 0

Fond rektora 527,280 527,280 390,000 137,280 0 0 1.000 0 0 0

Zahr. lektori 204,544 225,595 166,860 58,735 0 21,051 1.103 0 0 0

Špecifiká CFS 317,114 310,226 182,206 64,137 63,883 -6,888 0.978 0 0 0

Nerozdelené

špecifické 284,815 184,602 0 0 184,602 -100,213 0.648 23,268 23,452 184

UK RD-upr-

po korekcii 46,295,129 48,020,648 29,340,743 10,327,942 8,351,963 1,725,518 1.037 32,357,626 35,746,191 3,388,565

Dodatok č.1 -3,742 -2,768 -974 125,117 Dodatok č.1 62,520,596 EBF 158 r. 30

MŠ pôvodne 48,024,390 29,343,511 10,328,916 35,621,072 MŠpôvodne RD fakulty FM 0.0407 18,647 r. 31

s nárastom nad 0,97 FMFI 0.2064 94,639 r. 32

FSEV 0.0296 13,586 r. 33

FTVŠ 0.0334 15,296 r. 34

FAF 18,106 r. 35

FIF 0.1423 65,253 r. 36

JLF 187,153 r. 37 Nerozdelené UK

LF 0.2075 95,110 r. 38

PEDF 0.0705 32,311 r. 39

PRAF 0.0388 17,778 r. 40

PRIF 0.2308 105,825 r. 41

RKCMBF 253,029 r. 42

1.00000 458,446 458,446 r. 43

rozdiely

- potreba

sanovať

na výšku

97%/100%

RD2016

NÁVRH ROZPISU PROSTRIEDKOV ŠTÁTNEJ DOTÁCIE FAKULTÁM A  OSTATNÝM SÚČASTIAM UK na r. 2017 - porovnanie k RD 2016 pred úpravou a k RD 2016-konečnej verzii

07711 + 0771201  -  len kat.610-mzdy, kat.620-odvody a kat.630-TaS - vrátane špecifík, bez účelových prostriedkov na špičkové tímy a bez korekcie v r.2016 - vrátane Dodatku č. 1
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NÁVRH  ROZPISU  PROSTRIEDKOV  ŠTÁTNEJ  DOTÁCIE  FAKULTÁM  A  OSTATNÝM  SÚČASTIAM  UK  na  r. 2017

2016 2017 Rozdiel Index 07711 0771152 07713 07715 0771501 07713

Súčasť 610 620 630 600 610,620,630 600 610 620 630 630 640

Fakulta

2017

2016

2017

2016
mzdy

odvody

z miezd

tovary

a služby

klinické

pracov.

BV - 

neúčelové
rozpis podľa 

výkonu

špičkové 

tímy

- účelové

mzdy

ŠDaJ

odvody

z miezd

tovary

a služby

pre ŠD

prísp.

na jedlo

šport +

kultúra

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

EBF UK 432,837 518,114 85,277 1.197 238,488 158,975 55,959 23,553 184,435 184,435 0 95,192 32,943 0 3,563 58,686 17,846 6,282 11,700 22,858 0

FM UK 2,569,450 2,744,076 174,626 1.068 2,103,860 1,276,082 449,181 378,597 439,177 439,177 0 90,000 201,039 127,594 6,150 66,031 1,264 0 0 0 0 1,264

FMFI UK 11,336,789 13,539,375 2,202,586 1.194 4,244,316 2,815,548 991,073 437,695 8,795,304 8,662,038 133,266 499,755 178,045 220,725 60,033 40,952 0 0 0 33,671 7,281

FSEV UK 1,992,462 2,051,126 58,664 1.029 1,180,929 729,889 256,921 194,119 681,745 681,745 0 188,452 152,824 0 35,628 0 0 0 0 0 0

FTVŠ UK 2,154,979 2,295,542 140,563 1.065 1,281,161 738,943 260,108 282,110 804,875 804,875 0 209,507 136,914 0 36,321 36,272 0 0 0 0 36,272

FAF UK 5,904,746 5,691,991 -212,755 0.964 3,535,730 2,361,729 831,329 342,673 1,902,278 1,902,278 0 253,982 200,827 0 50,552 2,603 0 0 0 0 2,603

FIF UK 8,903,929 9,599,823 695,893 1.078 5,261,613 3,325,178 1,170,463 765,973 3,725,406 3,650,934 74,472 612,804 433,964 0 140,810 38,030 0 0 0 32,725 5,305

JLF UK 9,001,355 8,652,501 -348,854 0.961 5,123,442 2,695,785 948,916 394,623 1,084,118 3,210,899 3,179,543 31,356 318,160 253,243 0 63,537 1,380 0 0 0 0 1,380

LF UK 13,974,176 15,439,960 1,465,785 1.105 9,314,126 4,781,148 1,682,964 745,549 2,104,465 5,776,640 5,760,962 15,678 349,194 215,057 0 119,987 14,150 0 0 0 9,221 4,929

PEDF UK 4,682,185 4,876,703 194,519 1.042 3,235,447 1,976,046 695,568 563,833 1,170,984 1,170,984 0 470,272 390,901 0 79,371 0 0 0 0 0 0

PRAF UK 2,485,256 2,743,050 257,794 1.104 1,461,294 854,245 300,694 306,354 963,186 963,186 0 318,571 253,677 0 63,814 1,080 0 0 0 1,080 0

PRIF UK 14,484,667 15,431,243 946,575 1.065 6,257,863 4,027,088 1,417,535 813,240 8,287,670 8,174,003 113,667 885,709 412,639 328,050 94,691 50,329 0 0 0 39,774 10,555

RKCMBF UK 631,099 695,257 64,158 1.102 388,414 263,970 92,917 31,527 151,997 151,997 0 154,845 47,834 0 5,819 101,192 37,646 13,251 23,264 27,031 0
Fakulty

spolu 78,553,930 84,278,761 5,724,831 1.073 43,626,684 26,004,626 9,153,628 5,279,846 3,188,583 36,094,596 35,726,157 368,439 90,000 4,557,481 2,836,462 554,925 820,156 345,938 55,492 19,533 34,964 166,360 69,589 0

CFS a RUK 4,895,896 5,669,235 773,339 1.158 4,779,774 2,406,508 847,091 1,526,175 0 20,034 20,034 0 748,624 120,803 0 0 50,000 70,803 0 0 0 0 70,803 60,267

CĎV 284,599 288,821 4,222 1.015 288,821 190,543 67,071 31,207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vedecký park 106,250 466,250 360,000 4.388 466,250 0 0 466,250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rozvojový fond 700,000 800,000 100,000 1.143 800,000 0 0 800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond rektora 527,280 527,280 0 1.000 527,280 390,000 137,280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Špecifiká

Zahr. lektori 204,544 225,595 21,051 1.103 225,595 166,860 58,735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Špecifiká CFS 317,114 310,226 -6,888 0.978 310,226 182,206 64,137 63,883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VM-ĽŠ Mlyny 3,803,578 4,196,067 392,488 1.103 0 0 0 0 0 0 0 0 4,196,067 0 0 0 4,196,067 1,248,789 439,574 963,770 1,543,934 0

VI-Družba 971,275 1,028,459 57,185 1.059 0 0 0 0 0 0 0 0 1,028,459 0 0 0 1,028,459 469,916 165,410 363,802 29,331 0

ŠD Lafranconi 285,425 233,134 -52,291 0.817 0 0 0 0 0 0 0 0 233,134 0 0 0 233,134 35,860 12,623 28,420 156,231 0

ŠD Martin 405,338 415,710 10,372 1.026 0 0 0 0 0 0 0 0 415,710 0 0 0 415,710 170,301 59,946 121,020 64,443 0

Nerozdelené UK

špecifické UK 298,532 196,723 -101,809 184,602 0 0 184,602 0 0 0 0 12,121 0 0 0 12,121 0 0 0 0 12,121

UK spolu 91,353,760 98,636,259 7,282,500 1.080 51,209,231 29,340,743 10,327,942 8,351,963 3,188,583 36,114,630 35,746,191 368,439 838,624 10,563,775 2,836,462 554,925 870,156 6,302,232 1,980,358 697,086 1,511,976 1,960,299 152,513 60,267

Rozpis MŠ 91,353,760 98,604,885 7,251,125 1.079 51,212,973 29,343,511 10,328,916 8,351,963 3,188,583 35,989,513 35,621,074 368,439 838,624 10,563,775 2,836,462 554,925 870,156 6,302,232 1,980,358 697,086 1,511,976 1,960,299 152,513 60,267

Dodatok č.1 121,375 -3,742 -2,768 -974 125,117 125,117

98,726,260 7,372,500 1.081 51,209,231 29,340,743 10,327,942 8,351,963 3,188,583 36,114,630 35,746,191 368,439 838,624 10,563,775 2,836,462 554,925 870,156 6,302,232 1,980,358 697,086 1,511,976 1,960,299 152,513 60,267

800,000

 z toho:      Granty mladých 250,000

V Bratislave, 8. marca 2017  mobility študentov 100,000

prevádzka IT systémov 450,000

BV BV spolu

BV
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BV

Rozvojový fond
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rektor UK predseda Akademického senátu UK

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc.prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
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BV
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Univerzita Komenského v Bratislava, Vedecký park

Predpokladaná výška nákladov na prevádzku  v roku 2017

položka
odhad ročných 

nákladov V Eur

teplo 70 000

elektrická energia * 90 000

príspevok na strážnu službu ** 54 000

príspevek na upratovanie 60 000

vodné a stočné 3 000

likvidácia odpadu 4 000

poistenie 20 000

správa budovy a infraštruktúry - rozpis viď. nižšie 120 000

Centrum transferu technológií - personál 2x FTE 39 000

spolu: 460 000

Komentár:

Rozpis nákladov na správu budovy a infraštruktúry
odhad ročných 

nákladov V Eur

správca budovy a údržbár 33 000

Správca a technik IT * 17 000

revízie a servis spoločných zariadení   (výťahy, vzduchotechnika - 

výmeny filtrov, prehliadky, zazimovanie, jarné spustenie, požiarny a 

poplachový systém, požiarna revízia, technik BOZP, záložné zdroje 

eln. energie, povinný servis jednotlivých vedeckých prístrojov) **

70 000

spolu: 120 000

** napr. iba PHZ povinnej ročnej prehliadky EPS je 20 tis. Eur

* položka elektrická energia zahŕňa aj náklady na prevádzku serverovne využívanej v rámci 

celej UK. Serverovňa je v režime 24/7 chladená dvoma agregátmi s vysokou spotrebou 

energie.

* správca a technik IT zabezpečuje aj servis serverovne, ktorá je využívná v rámci celej UK

Odhad nákladov vychádza zo skutočnosti minulého roka, zároveň je zapracované zvýšenie 

nákladov na strážnu službu. V pribehu roka 2016, v súvislosti s postupným obsadzovaním 

budovy, sme zaznamenali medzimesačný nárast nákladov, najmä spotreby elektrickej energie. 

V tejto súvislosti predpokladáme, že uvedený odhad je minimalistický.

** V súvislosti s uzatvorením novej zmluvy so spoločnosťou zabezpečujúcou strážnu službu 

vzrástli ročné náklady na stráženei o cca 30 tis. Eur.


