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V súlade s bodom 39) Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným
vysokým školám na rok 2012, ktorá bola schválená ministrom školstva, vedy, výskumu
a športu dňa 15. 12. 2011, a v súlade s právomocou rozhodnúť o aktivitách, na ktoré možno
použiť neúčelové dotačné prostriedky na doktorandov, ako dekanka Fakulty sociálnych
a ekonomických vied UK vydávam tento vnútorný predpis na vymedzenie aktivít pre použitie
neúčelových dotačných prostriedkov na podporu doktorandského štúdia pre rok 2012.
1. Neúčelové dotačné prostriedky na podporu doktorandského štúdia možno použiť iba
v súvislosti s pedagogickými, vedeckými, výskumnými a publikačnými aktivitami
doktorandov v dennej forme v riadnej dobe štúdia zapísaných na štúdium na FSEV
UK v roku 2012 (akademický rok 2011/2012 a 2012/2013).
2. Pridelené neúčelové dotačné prostriedky na podporu doktorandského štúdia na rok
2012 v celkovej sume 5.750,00 EUR sú prerozdelené na jednotlivé ústavy nasledovne:
Ústav
ÚEŠMV
Počet doktorandov
v dennej forme štúdie
v riadnej dobe štúdia
k 31.12.2011
6
Výška pridelenej
dotácie v EUR
1 380,00

ÚVPE

5
1 150,00

ÚSA

ÚAP

5

9

1 150,00

2 070,00

3. Aktivity zamerané na podporu doktorandského štúdia, na ktoré možno využiť
pridelené neúčelové dotačné prostriedky, sú nasledovné:
a) cestovné výdavky na domáce a zahraničné konferencie doktorandov;
b) konferenčné poplatky pri účasti doktorandov na domácich a zahraničných
konferenciách;
c) cestovné výdavky na krátkodobé domáce a zahraničné výskumné pobyty
doktorandov;
d) ubytovacie náklady pri účasti na domácich a zahraničných konferenciách a pri
krátkodobých domácich a zahraničných výskumných pobytoch doktorandov;
e) stravné pri účasti na domácich a zahraničných konferenciách a pri krátkodobých
domácich a zahraničných výskumných pobytoch doktorandov;
f) nákup literatúry a prístup k databázam pre potreby výskumu doktorandov;
g) nákup kancelárskeho vybavenia určeného pre pracovisko doktoranda;
h) nákup počítačovej techniky na vybavenie určeného pracoviska doktoranda
(neinvestičný majetok);
i) tlač publikácií a študijných materiálov, učebných pomôcok vytvorených
doktorandom.
4. Návrhy na spôsob čerpania neúčelovej dotácie na doktorandské štúdium sa spravujú
vnútornými predpismi UK a FSEV UK.
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5. Riaditeľ/riaditeľka ústavu predkladá dekanke návrh na čerpanie neúčelovej dotácie na
doktorandské štúdium mimo rozsahu uvedeného v bode 3 tejto smernice a v súlade
s ustanoveniami vnútorných predpisov UK a FSEV UK (najmä predpismi
upravujúcimi hospodárenie a verejné obstarávanie).
6. Pridelené neúčelové dotačné prostriedky na doktorandské štúdium musia byť
vyčerpané do 30. 11. 2012. Za čerpanie pridelených neúčelových dotačných
prostriedkov na doktorandské štúdium zodpovedá riaditeľ/riaditeľka ústavu dekanke
fakulty.
7. Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť 12. júla 2012.

V Bratislave 11. júla 2012
prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
dekanka
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