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9. zasadnutie KR STU, 02.11.2020 
Návrh rozpisu dodatku č. 4: Kompenzácia v súvislosti s pandémiou COVID 19 

 Ing. Dušan Faktor, PhD. 

 

Návrh rozpisu dodatku č. 4: Kompenzácia v súvislosti s 
pandémiou COVID 19 

 

 

Dodatkom č. 4. k dotačnej zmluve na rok 2020 – úprava dotácie ku dňu 24.09. 2020 
bola Slovenskej technickej univerzite v Bratislave upravená bežná dotácia na 
podprograme 077 11 vo výške 1 381 552,00 € a podprograme 077 15 03 vo výške 1 
800 000,00 €.   

Účelovú dotáciu z podprogramu 077 15 03 navrhujeme rozdeliť na 1 500 000,00 € 
pre ŠDaJ v Bratislave a 300 000,00 € pre ŠDaJ M. Uhra v Trnave.  

Účelovú dotáciu z podprogramu 077 11 navrhujeme rozdeliť na dve rovnaké časti, 
prvá časť vo výške 690 776,00 € bude rozpísaná podľa rozpisu dotácie na rok 2020 
podľa podprogramu 077 11 VŠ vzdelávanie bez účelovej dotácie R-STU a zaslaná na 
jednotlivé súčasti. Druhá časť v rovnakej výške zostane nerozdelená a jej rozdelenie 
bude súvisieť s vývojom situácie. Keďže predpokladáme výrazný výpadok príjmov v 
ŠDaJ z dôvodu uzatvorenia internátov, bude tento výpadok hradený z tejto rezervy.  

Študentské domovy hradia zhruba 50 % výdavkov z vlastných príjmov, pri jedálňach 
je to 100 % výdavkov. Vyhlásením dištančnej formy vzdelávania na zimný semester 
sa študenti hromadne odhlasujú z ubytovania, čo spôsobí do konca roka 2020 ďalší 
výpadok príjmov na ŠDaJ približne 807 tis. €.  Odchod študentov z internátov a s tým 
spojený výpadok príjmov je pre ŠDaJ devastačný.  

Poskytnuté finančné prostriedky majú svoj účel, musia byť použité v priamej 
súvislosti s pandémiou COVID 19. Medzi takéto výdavky je možné považovať napr. 
výdavky na dezinfekčné prostriedky, rúška, teplomery, dočasné ochranné steny v 
podateľni, na študijnom oddelení, výpočtová technika pre zabezpečenie práce 
z domu. V prípade refundácie výdavkov za energie bude potrebné alikvotnú časť 
vykázať a zdôvodniť. V účtovníctve musí byť vedená samostatná evidencia výdavkov 
na osobitnej zákazke.  Finančné prostriedky je možné použiť na úhradu výdavkov 
vzniknutých od 13.03.2020 do 31.12.2020. 

Účelová dotácia sa bude zúčtovávať na konci 1 kvartálu 2021. Korektne nevykázané 
a neminuté finančné prostriedky bude potrebné vrátiť Ministerstvu školstva, vedy 
výskumu a športu SR.  

 

Príloha č. 1: tabuľka úprava dotácie 

 

 

 


