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Z M L U V A 

o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu  

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011 

 

uzatvorená podľa § 89 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo     : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Bankové spojenie   : Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu    : 7000065236/8180 

IČO     : 00164381 

zastúpené štatutárnym zástupcom : Ing. Eugenom Jurzycom 

       ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR 

ako poskytovateľom dotácií (ďalej len „ministerstvo“) 

 

a 

 

Univerzita Komenského v Bratislave 

Sídlo     : Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava 

Bankové spojenie   : Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo bankového účtu (dotačný účet) : 7000072962/8180 

IČO     : 00397865      

zastúpené štatutárnym zástupcom : prof. RNDr. Karolom Mičietom,  PhD. 

         rektorom 

ako prijímateľom dotácií (ďalej len „verejná vysoká škola“) 

 

 

Článok I 

 Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácií na rok 2011 verejnej vysokej škole zo 

štátneho rozpočtu SR prostredníctvom ministerstva.  

 

Článok II 

Dotácie na rok 2011 a podmienky ich použitia 

 

(1) Ministerstvo poskytuje v súlade s § 89 zákona a  v súlade so schválenou metodikou 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2011 (ďalej len „metodika rozpisu dotácií“) 

verejnej vysokej škole v roku 2011 dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných 
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programov z finančných prostriedkov podprogramu 07711, dotáciu na výskumnú, vývojovú 

alebo umeleckú činnosť z finančných prostriedkov podprogramu 07712, dotáciu na rozvoj 

vysokého školstva z finančných prostriedkov podprogramu 07713, dotáciu na sociálnu 

podporu študentov z finančných prostriedkov podprogramu 07715. 

(2) Verejná vysoká škola sa zaväzuje použiť poskytnuté dotácie v súlade so zámermi a cieľmi 

programu, podprogramov a  prvkov, z ktorých sú tieto dotácie financované, pri dodržaní 

záväzných ukazovateľov a ďalších podmienok stanovených v tejto zmluve. Záväzné ciele 

v oblasti vysokoškolského vzdelávania vyplývajú zo zákona č. 498/2010 Z. z. o štátnom 

rozpočte na rok 2011 (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“).  

(3) Popis záväzných ukazovateľov je uvedený v článku III tejto zmluvy. Osobitosti 

poskytovania finančných prostriedkov na kapitálové výdavky sú uvedené v článku IV tejto 

zmluvy.  

(4) Verejná vysoká škola je povinná používať poskytnuté dotácie účelne a hospodárne a ich 

použitie evidovať v účtovnej evidencii.  

(5) Zostatok poskytnutých dotácií nevyčerpaný ku koncu kalendárneho roku môže verejná 

vysoká škola použiť v nasledujúcich kalendárnych rokoch, v súlade s § 89 ods. 11 a 12 

zákona, ak dodržala podmienky uvedené v tejto zmluve.  

(6) V prípade viazania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na program 077 na základe 

rozhodnutia vlády SR, alebo na základe rozhodnutia ministra financií po splnomocnení 

vládou SR, ako aj v prípade zmeny platnej legislatívy, má ministerstvo právo upraviť výšku 

dotácií. 

(7) Ministerstvo verejnej vysokej škole zníži výšku dotácií, ak pri ich určení vychádzalo 

z nesprávnych údajov, poskytnutých vysokou školou. Dotácia bude znížená o čiastku, ktorá 

vznikla v dôsledku nesprávnych údajov. 

(8) Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie v pravidelných mesačných 

splátkach v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bezhotovostne na osobitný bankový účet 

verejnej vysokej školy (ďalej len „dotačný účet“). V odôvodnených prípadoch môže byť 

dotácia poskytnutá jednorazovo alebo v iných ako pravidelných mesačných splátkach. 

Dotačný účet slúži verejnej vysokej škole v zmysle § 8a ods. 2 zákona  č. 523/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) na vedenie finančných 

prostriedkov, ktoré jej poskytne ministerstvo zo štátneho rozpočtu. Ak sa verejná vysoká 

škola rozhodne poukázať časti dotácií svojim fakultám alebo ďalším súčastiam (ďalej len 

„vnútorná organizačná jednotka“), aby s nimi priamo disponovali, zriaďuje pre tieto vnútorné 

organizačné jednotky osobitné dotačné účty. Verejná vysoká škola, resp. jej vnútorné 

organizačné jednotky, ktorým vytvorila dotačné účty, uhrádzajú výdavky priamo z týchto 

účtov.  

(9) Pri uzatváraní  zmlúv na dodanie tovaru, zmlúv na uskutočnenie prác, alebo zmlúv na 

poskytnutie služieb postupuje verejná vysoká škola podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“).  
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Článok III 

Popis záväzných ukazovateľov 

 

(1) Záväzné ukazovatele týkajúce sa finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej 

škole v rámci dotácií podľa článku II ods. 1 tejto zmluvy sú nasledovné: 

a) Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutý v roku 2011 verejnej vysokej škole 

na bežné výdavky a celkový objem finančných prostriedkov poskytnutý verejnej 

vysokej škole v roku 2011 na kapitálové výdavky v rámci dotácií podľa článku V ods.1 

tejto zmluvy. Poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky môže verejná vysoká 

škola použiť podľa § 17 ods. 3 zákona v rozsahu fondu reprodukcie aj na 

obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia.  

b) Celkový objem finančných prostriedkov z dotácií vynaložený v roku 2011 na mzdy 

a odvody do poistných fondov. Tento objem nesmie prekročiť 80 % objemu finančných 

prostriedkov poskytnutých v roku 2011 verejnej vysokej škole podľa tejto zmluvy na 

bežné výdavky. 

c) Objemy finančných prostriedkov poskytnuté v roku 2011 verejnej vysokej škole 

v rámci programu 077 na podprogramy 07713, 07715 a na jednotlivé projekty v rámci 

prvkov 0771202,  0771205. 

d) Objemy finančných prostriedkov poskytnuté v roku 2011 verejnej vysokej škole na 

jednotlivé stavby a nákupy jednotlivých budov a stavieb v rámci podprogramu  07711. 

e) Objemy ostatných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých v roku 2011 

verejnej vysokej škole. 

(2) Dodržanie záväzného ukazovateľa podľa odseku 1, s výnimkou záväzných ukazovateľov 

uvedených v odsekoch 3 až 7 znamená, že verejná vysoká škola vyčerpá v roku 2011 z dotácií 

na daný podprogram, prvok, projekt, alebo iný určený účel (podľa odseku 1 písm. e) výdavky 

najmenej vo výške záväzného ukazovateľa. Prípadné nedočerpanie výdavkov v roku 2011 

musí byť obsiahnuté vo vykazovaných finančných prostriedkoch prenášaných do roku 2012. 

(3) Verejná vysoká škola má právny nárok na finančné prostriedky na úhradu sociálnych 

štipendií (prvok 0771501), ktoré sú priznané jej študentom v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 

102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení vyhlášky 

MŠ SR č. 396/2008 Z. z. Ministerstvo poskytuje finančné prostriedky na úhradu sociálnych 

štipendií formou preddavku v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov. Verejná vysoká 

škola je povinná na požiadanie ministerstva oznámiť priebežný zostatok preddavku 

k určenému dátumu. Ak tento zostatok presahuje potreby verejnej vysokej školy na rok 2011, 

vyplývajúce z aktuálneho stavu študentov oprávnených poberať sociálne štipendium, je 

verejná vysoká škola na požiadanie ministerstva povinná čiastku presahujúcu potreby 

ministerstvu vrátiť. 

(4) Ministerstvo poskytuje v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov príspevok na 

stravovanie študentov.  Do 31. 8. 2011  je stanovený príspevok na jedno jedlo vo výške 1 

euro. Od 1.9.2011 určí ministerstvo novú výšku príspevku, ktorú vysokým školám oznámi 

listom do 30.6.2011. V prípade, že ministerstvo v stanovenom termíne neoznámi vysokým 

školám novú výšku príspevku, príspevok ostane v pôvodnej výške 1 euro. Aplikovať 

príspevok na jedlo možno iba v prípade, keď hodnota jedla je najmenej 1,5 eura, pričom 

príspevok študenta na jedlo musí byť minimálne 50 % z rozdielu ceny jedla a výšky príspevku 

poskytnutého ministerstvom. Príspevok sa poskytuje formou preddavku max. na dve vydané 

jedlá denne denným študentom (vrátane doktorandov v dennej forme štúdia) vydané 
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v stravovacom zariadení verejnej vysokej školy, respektíve v zmluvnom zariadení a nie je 

možné ho uplatniť pri nákupe ďalšieho tovaru.  Verejná vysoká škola na požiadanie 

ministerstva oznámi priebežný zostatok preddavku k určenému dátumu. Ak tento zostatok 

vyplývajúci z údajov o stravovaní sa študentov k určenému dátumu presahuje potreby 

verejnej vysokej školy na rok 2011, je verejná vysoká škola na požiadanie ministerstva 

povinná čiastku presahujúcu jej potreby ministerstvu vrátiť. 

(5) Ministerstvo poskytuje v rámci účelovo určenej dotácie z podprogramu 07711 príspevok 

na zabezpečenie praktickej výučby študentov lekárskych a zdravotníckych študijných odborov 

vo výučbových zariadeniach verejných vysokých škôl v zdravotníckych zariadeniach a na 

súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách iných inštitúcií. Tieto finančné 

prostriedky sú poskytnuté zálohovo na letný a zimný semester v závislosti od 

predpokladaného počtu študentov, ktorí budú vykonávať v príslušnom semestri praktickú 

výučbu, od jej rozsahu a  náročnosti. Verejná vysoká škola, resp. jej fakulta poskytuje tieto 

finančné prostriedky, alebo ich časť, zdravotníckemu zariadeniu alebo pracovisku iných 

organizácií, vrátane súdnolekárskych a patologickoanatomických pracovísk v súlade s § 35 

ods. 1 písm. c) zákona, podľa zmluvy uzatvorenej v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní. Verejná vysoká škola môže použiť časť týchto účelovo určených prostriedkov aj 

na úhradu iných nákladov súvisiacich s praktickou výučbou študentov v zdravotníckych 

zariadeniach alebo pracoviskách iných organizácií, vrátane súdnolekárskych 

a patologickoanatomických pracovísk iných inštitúcií. Príspevok podlieha zúčtovaniu za 

každý semester podľa počtu študentov a hodín praktickej výučby. Údaje k zúčtovaniu 

poskytne verejná vysoká škola za letný semester do 30. 6. 2011 a za zimný semester do       

30. 11. 2011. V prípade, že nebudú dodržané stanovené termíny, nebudú verejnej vysokej 

škole poskytnuté ďalšie finančné prostriedky na zabezpečenie praktickej výučby. 

(6) Ministerstvo poskytuje vysokej škole účelovú dotáciu na štipendiá existujúcich 

doktorandov na miestach pridelených ministerstvom podľa skutočnej potreby, a to vo výške 

minimálnych súm podľa § 54 ods. 18 zákona. Zálohovo sú  v rozpise dotácie pridelené 

jednotlivým verejným vysokým školám dotácie podľa stavu doktorandov z decembra 2010. 

Ak počas roku 2011 vykoná doktorand úspešne dizertačnú skúšku, dostane vysoká škola 

dodatočné finančné prostriedky na pokrytie  zvýšenia minimálnej výšky jeho štipendia podľa 

§ 54 ods. 18 zákona. Dotácia na štipendiá doktorandov v dennej forme štúdia na rok 2011 sa 

verejnej vysokej škole zníži o finančné prostriedky, ktoré  neboli v roku 2010 vyčerpané na 

tých doktorandov, na ktorých boli pridelené. Podmienkou na pridelenie štipendia novému 

doktorandovi je začiatok jeho štúdia do 30. septembra 2011. Na neobsadené novo pridelené 

miesta môže vysoká škola prijať študentov následne od začiatku letného semestra. 

Neobsadené doktorandské miesta pridelené ministerstvom zanikajú po 1. marci 2012. 

Neúčelové finančné prostriedky v rámci dotácie na štipendiá doktorandov sa určia ako 1,2 

násobok z potreby finančných prostriedkov na poskytovanie doktorandských štipendií 

na existujúcich doktorandov na miestach pridelených ministerstvom na úrovni prvého stupňa 

príslušnej platovej triedy v mesiaci december 2010. Túto časť dotácie je možné použiť na 

zvýšenie štipendií vybraným doktorandom, na zabezpečenie nákladov spojených 

s doktorandským štúdiom (cestovné náhrady, vložné na konferencie a pod.), ale aj na iné 

účely podľa rozhodnutia vysokej školy. V priebehu roka sa dotácia na štipendiá doktorandov  

(účelovo určená časť) upravuje na základe výsledkov evidencie stavu a podľa skutočnej 

potreby na existujúcich doktorandov na miestach pridelených ministerstvom podľa 

stanovených pravidiel. Termíny a formu evidencie stavu určí ministerstvo. 

(7) Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na praktickú výučbu  ako účelové. 

Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov na pedagogickú prax je uvedené 

v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Vymedzenie použitia finančných prostriedkov na formačné praxe 
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je uvedené v prílohe č. 4 tejto zmluvy.  Vysoká škola predloží na základe požiadavky 

a v termíne, ktorý určí ministerstvo, čerpanie účelových finančných prostriedkov na praktickú 

výučbu poskytnutých v predchádzajúcich rokoch podľa stavu k 31. decembru 2011. 

O nevyčerpanú sumu finančných prostriedkov k uvedenému dátumu sa zníži suma finančných 

prostriedkov napočítaná na daný účel na rok 2012.  

 

Článok IV 

Osobitosti pri poskytovaní  finančných prostriedkov na kapitálové výdavky  

 

(1) Finančné prostriedky na kapitálové výdavky sa  prideľujú účelovo, ak táto zmluva 

neustanovuje inak. 

(2) Postup pri začínaní obstarávania stavieb financovaných z kapitálových výdavkov štátneho 

rozpočtu a aktualizáciu údajov Registra investícií MF SR v roku 2011 upravuje Príloha č. 6 

uznesenia vlády SR č. 667/2010 zo dňa 6.10.2010. 

 

Článok V 

Výška dotácií na rok 2011 a časový harmonogram ich poskytovania 

 

(1) Ministerstvo poskytne v priebehu roka 2011 verejnej vysokej škole dotácie podľa článku 

II tejto zmluvy v celkovom objeme 77 188 587 Eur a  v štruktúre podľa prílohy č. 1 tejto 

zmluvy. 

(2) Hodnoty záväzných ukazovateľov, ktoré sú určené v  článku III ods. 1 písm. e) tejto 

zmluvy sú uvedené v prílohe  č. 2 tejto zmluvy.  

(3) Verejná vysoká škola spracuje do informačného systému Štátnej pokladnice do modulu 

“Výkazníctvo“ štvrťročne údaje účtovných a finančných výkazov podľa Opatrenia 

Ministerstva financií SR z 8. novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje 

usporiadanie, obsahové vymedzenie a spôsob, termín a miesto predkladania informácií 

z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy 

v zmysle Metodického usmernenia MF/28525/2007-311z 15. novembra 2007 k postupu pri 

aplikácii § 2 (uverejneného vo Finančnom spravodajcovi č. 11/2007) v znení dodatku č. 1 

Opatrenia MF SR zo 17. decembra 2008 č. MF/27059/2008-311, (uverejneného vo 

Finančnom spravodajcovi č. 1/2009) a súčasne ich predloží ministerstvu školstva do 27 dní po 

skončení štvrťroka pre štvrťroky  I.- III. a do 30 dní po skončení štvrťroka pre IV. štvrťrok. 

Údaje účtovníckych výkazov vysoká škola  spracuje do informačného systému Štátnej 

pokladnice do 8. apríla 2012. 

(4) Zúčtovanie poskytnutých dotácií a účelových finančných prostriedkov vykoná verejná 

vysoká škola podľa požiadaviek a v termínoch stanovených ministerstvom.  Výročnú správu 

o hospodárení predloží verejná vysoká škola vo forme určenej usmernením ministerstva do          

20. apríla 2012. 

(5) Dotácie poskytnuté verejnej vysokej škole v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie vo 

forme preddavku na dotáciu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011 č. 951/2010 na jej 

dotačný účet sú súčasťou dotácií poskytnutých v zmysle tejto zmluvy. 
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Článok VI 

Porušenie finančnej disciplíny a sankcie 

 

(1) Použitie finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole podľa tejto zmluvy 

v rozpore s jej ustanoveniami sa pokladá za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona o 

rozpočtových pravidlách. 

(2) Za porušenie finančnej disciplíny zodpovedá verejná vysoká škola v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Meniť a dopĺňať túto zmluvu možno len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zmluvné strany 

sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia.  

(2) Prílohy č. 1, 2, 3, 4 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

(3) Táto zmluva je vyhotovená v troch originálnych rovnopisoch, z ktorých dva  rovnopisy 

dostane ministerstvo a jeden rovnopis verejná vysoká škola. 

(4) V ostatnom, výslovne neupravenom touto zmluvou, platia ustanovenia zákona a zákona 

o rozpočtových pravidlách. 

(5) Zmluvné strany po prečítaní tejto zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

(6) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

 

 

V Bratislave, dňa ....................... 

 

 

Za ministerstvo:   Za verejnú vysokú školu: 

 

 

 

 

........................................................                 ................................................ 

          Ing. Eugen Jurzyca                                         rektor 

minister školstva, vedy, výskumu 

              a športu SR 
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Príloha č. 1 –  Rozpis  dotácií  Univerzite Komenského v  Bratislave na rok 2011   

podľa programovej štruktúry 

 

 

Dotácia / programová štruktúra 

Dotácia na bežné 

výdavky  

        (v  Eur) 

Dotácia na 

kapitálové 

výdavky       

(v Eur) 

Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov 
z toho: 

- Podprogram 07711 – Poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a 

zabezpečenie prevádzky vysokých škôl 

47 499 762 

 

 

47 499 762 

0 

 

 

0 

Dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť  

z toho: 

- Prvok 0771201 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a 

vývoj 

21 682 450 

 

21 682 450 

0 

 

0 

Dotácia na rozvoj vysokej školy 

z toho: 

- Podprogram 07713 – Rozvoj  vysokého školstva 

0 

 

0 

0 

 

0 

Dotácia na sociálnu podporu študentov vysokých škôl 
z toho: 

- Prvok 0771501–  Sociálne štipendiá 

- Prvok 0771502–  Motivačné štipendiá 

- Prvok 0771503 – Podpora stravovania, ubytovania, športových a 

kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier 

8 006 375 

 

2 239 511 

1 018 000 

4 748 864 

0 

 

0 

0 

0 

 

Dotácia na programe   077                                                 Celkom: 

 

77 188 587 

 

0 

 

 



Príloha č. 2 - Zoznam účelovo určených finančných prostriedkov pridelených v rámci 

dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2011  (v Eur)

VVŠ

Program, 

podprogram, 

prvok

Označenie 

položky pre 

potreby 

zmluvy 

o dotácii 

Typ 

položky
Názov položky 

Bežná 

dotácia

UK 077 11 UKL účelová Záloha na klinické pracoviská 2 485 201

UK 077 11 DrŠ účelová Štipendiá doktorandov  - účelová časť 6 996 713

UK 077 11 Ped účelová Príspevok na pedagogické praxe 160 000

UK 077 11 Form účelová Príspevok na formačné praxe 177 030

UK 077 11 Form účelová Príspevok na formačné praxe 69 219

UK 077 11 ZL účelová Zahraniční lektori vrátane poistného (15 os) 195 540

UK 077 11 účelová
Príspevok na činnosť Ústavu medzinárodných vzťahov a 

právnej komparatistiky
29 936

UK 077 11 účelová
Príspevok na činnosť Astronomického a geofyzikálneho 

observatória
16 597

UK 077 11 účelová
Príspevok na podporu centra pre zrakovo postihnutých 

študentov
25 914

UK 077 11 účelová
Príspevok na činnosť Lokálnej seizmickej siete východné 

Slovensko 
18 692

UK 077 11 účelová
Príspevok na prevádzku plavárne, športových ihrísk, 

prenájom ľadovej plochy, športovej haly
99 582

UK 077 11 účelová Príspevok na prevádzku atletického štadióna 12 000

UK 077 11 účelová
Príspevok na činnosť Ústavu sociálnej antropológie - 

Inštitút judaistiky
15 913

UK 077 11 účelová Príspevok na činnosť ÚJOP 362 821

UK 077 11 účelová Príspevok na činnosť Centra ďalšieho vzdelávania 54 756

UK 077 11 účelová Príspevok na činnosť Jazykového centra 64 251

UK 077 11 účelová Príspevok na činnosť Botanickej záhrady 305 103

UK 077 11 účelová Príspevok na činnosť Akademickej  kniţnice 34 172

UK 077 11 účelová Príspevok na činnosť Psychologickej poradne 11 565

UK 077 11 účelová
Príspevok na činnosť Centra podpory študentov so 

špecifickými potrebami UK
48 525

UK 077 11 účelová
Príspevok na zabezpečenie výučby v malých študijných 

odboroch UK
152 542

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová TJ Slávia UK 111 060

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová TJ Slávia Právnik 6 900

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová AŠK Prírodovedec 2 800

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová ŠK MFI Bratislava 10 100

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová TJ Slávia Farmaceut Bratislava 4 030

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová Horolezecký klub Filozof Bratislava 5 100

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová Slávia Triklub FTVŠ Bratislava 5 500

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová VŠK FTVŠ Lafranconi UK 10 520

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová ROB JLF Martin 1 500

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová TJ Slávia Medik Bratislava 750

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová TJ Slávia Medik Martin 750

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová KTŠ FTVŠ UK Bratislava 2 230

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová ŠK Fakulty managementu Bratislava 670

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová VK Slávia UK Bratislava 10 700

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová AŠK Dunaj Bratislava 2 500

UK 077 15 03 SPS_TJ účelová 4FSC Karpatia UK BA 2 600

UK 077 15 03 účelová

TJ Slávia UK - jednotlivci: 

D.Nestarcová / volejbal: 1 650 eur;  

K.Kachlíková / tenis: 2 200 eur;  

N.Dubovcová / volejbal: 1 650 eur

5 500



Príloha č. 2 - Zoznam účelovo určených finančných prostriedkov pridelených v rámci 

dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2011  (v Eur)

VVŠ

Program, 

podprogram, 

prvok

Označenie 

položky pre 

potreby 

zmluvy 

o dotácii 

Typ 

položky
Názov položky 

Bežná 

dotácia

UK 077 15 03 účelová
Slávia Triklub FTVŠ Bratislava - jednotlivci:

P. Ţiška / lyţovanie: 1 650 eur
1 650

UK 077 15 03 SPS_STR účelová Príspevky na stravu študentom 864 497

UK 077 15 03 SPS_SD účelová Príspevok na  ŠD - mzdy,odvody,TaS 3 656 122

UK 077 15 01 SPS_SS účelová Sociálne štipendiá 2 239 511

UK 077 15 02 SPS-MS účelová Motivačné štipendiá 1 018 000

UK 077 15 03 SPS_KSU účelová Príspevok na kultúrne a športové aktivity VVŠ a UPC 43 385



 

 

Príloha č. 3 - Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov                                           

na pedagogickú prax v roku 2011 

 

1. Pedagogická prax sa realizuje najmä v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach 

uvedených v § 37 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „cvičné školy“. 

 

2. Účelové finančné prostriedky sa prideľujú na pedagogickú prax študentov dennej formy štúdia 

v študijných odboroch 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6. - podľa platnej sústavy študijných odborov 

a v príslušných študijných odboroch zriadených podľa predchádzajúcich predpisov.  

 

3. Pedagogické praxe sa rozdeľujú na 3 druhy:   

a) hospitačná - úvodná, náčuvová, klinická, pedagogické praktikum,  

b) výstupová - priebežná, bloková 

c) výstupová - súvislá. 

 

4. Vysoká škola uzavrie s cvičnou školou zmluvu o spolupráci. Finančné prostriedky poskytuje 

vysoká škola priamo cvičnej škole, ktorá odmeňuje učiteľov. Spôsob odmeňovania učiteľov je 

súčasťou zmluvy medzi vysokou školou a cvičnou školou. V prípade, že nie je uzatvorená zmluva 

medzi vysokou školou a cvičnou školou, odmenu učiteľom vypláca vysoká škola spravidla na 

základe dohôd o vykonaní práce. Odmenu učiteľom a dotáciu cvičným školám za zabezpečenie 

pedagogickej praxe uhrádza vysoká škola spravidla na konci semestra alebo podľa dohody. 

 

5. Vysoká škola poskytuje príspevok z účelových finančných prostriedkov na jednu hodinu rozboru 

najviac 5,66 Eur, z toho je pre učiteľa určené 5 Eur a  0,66 Eur pre cvičnú školu na materiálne a 

administratívne zabezpečenie pedagogických praxí. Vysoká škola môže túto sumu navýšiť 

z neúčelových finančných prostriedkov alebo z vlastných zdrojov. 

 

6. Učitelia sú odmeňovaní za realizované hodiny rozborov vyučovacích hodín, nie za nimi odučené 

hodiny, resp. hodiny, ktoré odučí praxujúci študent. 

Pre jednotlivé druhy praxe sa počet odmeňovaných hodín rozborov stanovuje takto:  

- hospitačná prax:   počet  hodín rozborov ≤ počet hodín praxe 

- výstupová - priebežná prax:  počet  hodín rozborov ≤ počet hodín praxe 

- výstupová - súvislá prax:  počet  hodín rozborov ≤ 2 hodiny denne na jedného študenta. 

 

7. Výpočet odmeňovania učiteľov sa uskutočňuje podľa vzorca: 

S = H x 5 Eur,  H = Š x R x K 

 S - suma v Eur   

 H - počet hodín rozborov  

 Š - počet študentov  

R - rozsah praxe podľa študijného programu v hodinách (pri hospitačnej a priebežnej   praxi), 

resp. v dňoch (pri súvislej praxi) 

K - koeficient počtu študentov: 

- pre hospitačnú prax je K = 1/6 - skupiny študentov môžu byť najmenej 6-členné  

- pre výstupovú - priebežnú prax je K = 1/3 - skupiny študentov môžu byť najmenej 3-členné 

- pre výstupovú - súvislú prax je K = 2/1 

 

8. Výpočet pre cvičné školy sa uskutočňuje podľa vzorca: S = H x 0,66 Eur 

 

9. K zúčtovaniu účelových finančných prostriedkov na pedagogickú prax poskytne podklady vysoká 

škola dvakrát ročne, a to k 30.6. a k 31.10., kedy vysoká škola uvedie aj predpoklad čerpania do 

konca roku 2011 a predpoklad potreby na rok 2012.  

 



 

 

Príloha č. 4 - Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov                                       

na formačnú prax v roku 2011 

 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje verejným 

vysokým školám účelovú dotáciu na realizáciu formačnej praxe študentov dennej formy štúdia 

pripravujúcich sa na povolanie kňaza alebo sociálneho diakona v rámci akreditovaného 

študijného programu. Formačná prax je výchova študentov k hodnotám podporovaným 

príslušnou cirkvou v súlade s vnútornými predpismi príslušnej cirkvi. 

 

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytuje predmetnú 

dotáciu verejným vysokým školám na základe tejto zmluvy v súlade s § 34 a §35 ods. 2 písm. d) 

zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a v súlade s bodom 3.1.4. (43 písm. e) Metodiky rozpisu dotácií verejným 

vysokým školám na rok 2011. 

 

3. Predmetná dotácia môže byť využitá len na mzdy vysokoškolských učiteľov – formátorov 

a povinné odvody zamestnávateľa, alebo na financovanie formačnej praxe v kňazskom seminári. 

Kňazský seminár je špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy alebo 

bohosloveckej fakulty a môže byť aj samostatnou právnickou osobou, s ktorou ma vysoká škola 

uzatvorenú zmluvu.  

 

4. Výška finančného plnenia verejnej vysokej školy voči kňazskému semináru, ktorý je 

samostatnou právnickou osobou, upravená zmluvou medzi vysokou školou a kňazským 

seminárom, nie je obmedzená výškou dotácie na formačnú prax. 
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