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Článok 1
Všeobecná časť
Materiál obsahuje postup rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na pracoviská FSEV UK vo
výške, ako bola štátna dotácia pridelená FSEV UK v rozpočte Univerzity Komenského v
Bratislave pre rok 2021.
Článok 2
Východiská pre rozpis štátnej dotácie
Pre delenie štátnej dotácie na pracoviská FSEV UK pre rok 2021 platí, že:
a. východiská pre delenie štátnej dotácie pre rok 2021 sú dané predovšetkým
Spôsobom delenia štátnej dotácie UK na rok 2021, schváleným AS UK, Metodikou
rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021 tak,
ako ju zverejnilo MŠVVaŠ SR a Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu
fakultám a ďalším súčastiam UK na rok 2021 schválenej AS UK dňa 31.3.2021
b. Východiská pre delenie štátnej dotácie pre rok 2021 sú vo finančnom vyjadrení
dané rozpisom rozpisom dotácie na fakulty UK.
Z uvedeného vyplýva, že FSEV UK pri rozpise prostriedkov štátnej dotácie na rok 2021
akceptuje, v jej zmysle a v primeranej miere uplatňuje spôsob delenia štátnej dotácie na
fakulty UK na rok 2021.
Článok 3
Objem finančných prostriedkov pre FSEV UK na rok 2021 a ich štruktúra
Na základe rozpisu štátnej dotácie na fakulty UK je na program 077 - Vysokoškolské
vzdelávanie a veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl určený pre FSEV UK
objem vo výške 2 657 171 EUR (2 439 340 €.) Tento program je tvorený z nasledovných
podprogramov a prvkov:
1. Podprogram

07711

–

Poskytovanie

vysokoškolského

vzdelávania

a zabezpečenie prevádzky vysokých škôl .......... 1 638 971 EUR (1.225.901 EUR)
v tom:
-

mzdy....................................................................... 1.106 920 EUR (1.074 741 ER)

-

odvody.................................................................... 389 636 EUR (378 309 EUR),

-

tovary a služby....................................................... 187 415 EUR (185 380 EUR).
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2. Podprogram 0771201 – Prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a
vývoj.............................................................................. 911 870 EUR (724 039 EUR),
v tom:
- bežné výdavky neúčelové podľa výkonu ...................... 881 295 EUR (708 039 EUR)
- účelové výdavky (špičkové tímy) ................................. 20 087 EUR
- účelové výdavky (PhD štipendiá UNESCO) ................. 10 488 EUR
3. Podprogram

07715

–

Sociálna

podpora

študentov

vysokých

škôl

........................................................................................... 61 330 EUR (71 871 EUR)
v tom:
-

prvok 0771501 – sociálne štipendiá............................ 24 080 EUR (43 801 EUR)

-

prvok 0771502 – motivačné štipendiá......................... 37 250 EUR (33 070 EUR)

V zmysle platnej legislatívy je povinné čerpať prostriedky v rámci jednotlivých
podprogramov.
Článok 4
Postup pri rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu na pracoviská FSEV UK
1. Postup pri rozpise dotácie zo štátneho rozpočtu je daný predovšetkým ustanoveniami
Metodiky MŠVVaŠ SR na rok 2021. FSEV dostáva dotáciu na uskutočňovanie
akreditovaných študijných programov vo forme bežného transferu. S výnimkou
účelovo určených finančných prostriedkov a záväzného ukazovateľa maximálnej
výšky celkového objemu miezd nie je vnútorná štruktúra dotácie z hľadiska jej
použitia

záväzne

určená.

Pri

určovaní

výšky

dotácie

na

uskutočňovanie

akreditovaných študijných programov sa používa vnútorná štruktúra:
a) dotácia na mzdy a poistné,
b) dotácia na tovary a služby,
c) dotácia na špecifiká.

2. Dotácia na mzdy a poistné na vzdelávaciu činnosť je rozpísaná na pracoviská
FSEV UK podľa počtu študentov a absolventov a podielu publikačnej činnosti vo
vzdelávaní (váha D1). Výkon fakulty podľa počtu študentov sa určuje ako súčin
prepočítaného počtu študentov (PPŠ), koeficientu odboru (KO), koeficientu
intenzity výskumnej činnosti (KIVČ) a koeficientu uplatnenia absolventov fakulty
podľa odboru/študijného programu (KAP). Do výkonu fakulty sa započítava aj časť
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odvodená od prepočítaného počtu absolventov v predchádzajúcom akademickom
roku vynásobeného KO príslušného študijného odboru, KAP a KIVČ. Podiel na
výkone podľa študentov a absolventov študijných programov prvého stupňa sa
zohľadní váhou 44,00 %, druhého stupňa váhou 43 %, tretieho stupňa váhou 13 %
Podiel podľa počtu študentov a absolventov sa počíta na základe prepočítaného
podielu na koeficiente intenzity výskumnej činnosti (KIVČ), ktorý je odvodený
od pomeru mediánu podielu dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre
výskum

a

vývoj

pripadajúceho

na jedného

akademického

zamestnanca1)

(vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci) za roky 2017 až 2019
a priemerného mediánu podielu dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre
výskum a vývoj pripadajúceho na jedného akademického zamestnanca všetkých
verejných vysokých škôl za roky 2017 až 2019. V prípade študijných programov
prvého stupňa sa použije nulová váha, pre študijné programy druhého stupňa váha
0,5 a pre študijné programy tretieho stupňa váha 1,0, zvyšnou váhou sa zohľadní
koeficient s hodnotou 1,0.
Podiel pracovísk FSEV UK na publikačnej činnosti sa určuje ako podiel pracovísk
FSEV UK na počte publikácií zamestnancov/doktorandov FSEV UK publikovaných v
rokoch 2018 a 2019 a registrovaných v súlade s pravidlami registrácie publikačnej
činnosti. Publikácia sa započítava, ak aspoň jeden z jej autorov bol v čase vydania
publikácie v pracovnom pomere k FSEV UK na ustanovený týždenný pracovný čas
alebo študentom v dennej forme doktorandského štúdia. Náklady na mzdové
prostriedky dekanátu (vrátane poistného) sa vyčlenia po rozpise dotácie na
pracoviská FSEV UK, na základe podielu ich výkonov, ktoré pracoviská dosiahli v
oblasti vzdelávania (07711) a v oblasti vedy (07712), na celkových výkonoch fakulty,
ktoré boli základom pre výpočet pridelenej štátnej dotácie. Tieto sa v celkovej sume
príspevku na dekanát pracoviskám odpočítajú z dotácie na vzdelávanie (07711).
Pracoviská sa na nákladoch dekanátu podieľajú nasledovne: 75 % nákladov sa
rozpíše podľa výkonov pracovísk vo vzdelávaní, 25 % nákladov sa rozpíše podľa
výkonov pracovísk vo vede a výskume, a to s ohľadom na výšku a rozsah
administratívnej a prevádzkovej podpory poskytovanej pracoviskami dekanátu v
oblasti vzdelávania a v oblasti vedy. Finančné prostriedky čerpané pracoviskami
z pridelenej dotácie na dekanát budú vždy v nasledovnom kladnom časovom období
započítané.

1

) Počet zamestnancov vychádza z prepočítaného evidenčného počtu zamestnancov vysokých škôl za daný rok.
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3. Dotácia na tovary a služby na vzdelávaciu činnosť zostáva nerozdelená na
pracoviská FSEV UK a slúži na pokrytie nákladov na zabezpečenie prevádzky
fakulty a jej areálu.
4.

Na Fond dekanky pre rok 2021 sa pred delením podľa výkonov vyčlenia z rozpisu
štátnej dotácie z podprogramu 077 12 prostriedky na prevádzku a rozvoj
infraštruktúry pre výskum a vývoj - vo výške 10 000 Eur (celková čiastka vrátane
odvodov do poistných fondov). Takto vyčlenené prostriedky sa použijú na podporu
vedy a výskumu v súlade so smernicou dekanky FSEV UK č. 5/2016 – Pravidlá
tvorby a čerpania fondu dekanky FSEV UK pre rok 2016 v znení dodatku č. 5 pre
rok 2021.

5. Pri rozpise dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj na
jednotlivé pracoviská FSEV UK sa použije výkon vo výskume odvodený od
nasledujúcich výkonových parametrov:
a) podielu pracovísk FSEV UK na objeme finančných prostriedkov získaných v
rokoch 2018 a 2019 na výskumné granty zo zahraničia,
b) podielu pracovísk FSEV UK na objeme finančných prostriedkov získaných
z projektov spolupráce s verejnou správou alebo súkromnými výskumnými
grantami za roky 2018 a 2019,
c) podielu pracovísk FSEV UK na objeme finančných prostriedkov (bežné
transfery) získaných v rokoch 2018 a 2019 na výskumné granty zo štátneho
rozpočtu (okrem štátnych programov),
d) podielu pracovísk FSEV UK na priemernom počte doktorandov v dennej forme
doktorandského štúdia po dizertačnej skúške za obdobie roka 2019,
e) podielu pracovísk FSEV UK na publikačnej činnosti podľa váh jednotlivých
publikácií v prílohe č. 1 a 2,
f) od výsledkov hodnotenia kvality výskumnej činnosti FSEV UK podľa poslednej
komplexnej akreditácie paušálnou sumou, ktorá je pridelená v zodpovedajúcej,
t.j. pomernej výške na každý ústav a výskumné pracovisko, ktoré sa na
hodnotení kvality výskumnej činnosti FSEV UK podieľalo bez ohľadu na rozsah
zapojenia (rozpis v rozsahu 17,2%)
g) od prepočítaného podielu výkonu vo vede za tzv. dlhé obdobie (t.j.
predchádzajúcich 6 rokov (rozpis v rozsahu 25,8%) ako časť hodnotenia kvality
výskumnej činnosti FSEV UK.
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6. Finančné prostriedky na doktorandov sa na akademický rok 2021/2022 osobitne
neprideľujú. Každé pracovisko FSEV UK vyčlení z dotácie na podprogram 0771201
– prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj pridelenej pracovisku na rok
2021 finančné prostriedky na štipendiá existujúcich doktorandov na kalendárny rok
2021 a s prihliadnutím na disponibilné finančné zdroje pracoviska navrhne počet
novo-prijímaných doktorandov pre ak. rok 2021/2022. Pracoviská sú oprávnené
navrhovať vytváranie nových doktorandských miest aj prostredníctvom vlastných
zdrojov.
8.

V dotačnej zmluve je obmedzená možnosť použitia dotácie na sociálnu podporu
študentov – motivačných štipendií – do konca aktuálneho kalendárneho roka.
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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 a D. V rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
sa zohľadňujú len publikačné výstupy zo skupín A1, B a zo skupiny D len publikácie v nasledujúcich
kategóriách: ADE, ADF, AEC, AED, AEG, AEH, AFA, AFB, AFC, AFD, AFE, AFF, AFG, AFH,
AEM a AEN. Kategória AGJ sa zohľadňuje samostatne..
D1 – váhy pre dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov
D2 – váhy pre dotáciu na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť
Skupiny a kategórie
Skupina A1 – Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie
vedecké monografie (AAA, AAB)
štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch (ABA, ABB)
kapitoly vo vedeckých monografiách (ABC, ABD)
Skupina A2 – Ostatné knižné publikácie
vysokoškolské učebnice (ACA, ACB)
odborné knižné publikácie (BAA, BAB)
učebnice pre stredné a základné školy (BCB)
skriptá a učebné texty (BCI)
umelecké monografie, dramatické diela, scenáre, umelecké preklady publikácií a autorské
katalógy (CAA, CAB)
prehľadové práce (EAI)
odborné preklady publikácií (EAJ)
zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky,
zborníky, atlasy, a pod.) (FAI)

D1

D2

1,00
1,00
0,10

1,00
1,00
0,10

1,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,00

0,00

1,00
1,00

0,00
0,00

1,00

0,00

Skupina B – Publikácie v karentovaných časopisoch alebo registrované vo WoS a Scopus
vedecké práce v karentovaných časopisoch
odborné práce v karentovaných časopisoch
umelecké práce a preklady v karentovaných časopisoch
vedecké práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS
odborné práce v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo
SCOPUS

ADC,
ADD
BDC,BDD
CDC,CDD
ADM,
ADN
BDM,
BDN

1,00

1,00

1,00
1,00

1,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00
2,00
1,00
4,00
2,00
1,00
4,00
2,00
4,00
2,00
1,00

0,00
0,00
1,00
4,00
2,00
1,00
4,00
2,00
4,00
2,00
1,00

Skupina D – Ostatné publikácie
kapitoly vo vysokoškolských učebniciach
vedecké práce v ostatných časopisoch
vedecké práce v recenzovaných zborníkoch a monografiách
abstrakty vedeckých prác v karentovaných časopisoch
publikované pozvané príspevky na vedeckých konferenciách
publikované príspevky na vedeckých konferenciách
abstrakty (pozvaných) príspevkov z vedeckých konferencií

ACC
ACD
ADE,ADF
AEC
AED
AEG,AEH
AFA
AFB
AFC
AFD
AFE,AFF,
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Skupiny a kategórie

D1
1,00

D2
1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
CBA,CBB
CDE,CDF 1,00

0,00

1,00

1,00

AFG,AFH
abstrakty vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of
Science alebo SCOPUS
kapitoly v odborných knižných publikáciách
kapitoly v učebniciach a učebných textoch
heslá v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách
odborné práce v ostatných časopisoch
odborné práce v zborníkoch
abstrakty odborných prác z domácich a zahraničných podujatí
kapitoly v umeleckých monografiách, kapitoly umeleckých prekladov
publikácií
umelecké práce a preklady v nekarentovaných časopisoch

AEM,AEN
BBA,BBB
BCK
BDA,BDB
BDE,BDF
BEE
BEF
BFA,BFB

0,00
0,00
0,00

Skupina – Patenty
patentové prihlášky, prihlášky úžitkových vzorov, prihlášky dizajnov,
prihlášky ochranných známok, ...

AGJ

V rámci skupín A1, A2 a D sa váha násobí číslom 10, ak je záznam evidovaný vo WoS. V rámci skupiny
B sa okrem váhy zohľadňuje aj kvartil, v ktorom je predmetný časopis podľa JCR, resp. SJR, ak sa v JCR
neidentifikoval.

Príloha č. 2 – Vymedzenie množín oblastí výskumu a váh jednotlivých skupín
publikačných výstupov
Množina

Oblasť výskumu

M1

Fyzika
vedy o Zemi a vesmíre
chémia, chemická technológia a biotechnológie
vedy o živej prírode
matematika a štatistika
projektovanie, inžinierstvo, technológie a vodné hospodárstvo
environmentalistika a ekológia
metalurgické a montánne vedy
strojárstvo
elektrotechnika a elektroenergetika
informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie
inžinierstvo a technológie
lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

M2

M3
M4
M5

M6

poľnohospodárske a lesnícke vedy
veterinárske vedy
pedagogické vedy
spoločenské a behaviorálne vedy
právo a medzinárodné vzťahy
ekonómia a manažment
vedy o športe
dopravné služby
bezpečnostné služby
humanitné vedy
historické vedy a etnológia
umenie
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Podiel na dotácii

A1

B

D

M1

31,08 %

1,00 %

98,00 %

1,00 %

M2

27,06 %

3,00 %

86,00 %

11,00 %

M3

13,90 %

3,00 %

96,00 %

1,00 %

M4

6,02 %

4,00 %

91,00 %

5,00 %

M5

14,67 %

20,00 %

70,00 %

10,00 %

M6

7,27 %

35,00 %

55,00 %

10,00 %

100,00 %
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