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     V nadväznosti na Váš mail zo dňa  18. novembra  2015  Vám zasielam stanovisko a 

návrhy Ekonomickej univerzity v Bratislave k návrhu Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2016. Ide o nasledovné:       

1) Ods. (7) – strana 2 metodiky  

Celkové výdavky programu  077 Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna podpora 

študentov vysokých škôl sú 462 032 666 Eur. Na transfer VŠ sa navrhuje z tejto čiastky 

použiť 97,66 %. Prosíme podrobnejšie vysvetliť použitie zvyšnej časti, ktorá je vo výške 

10 796 746  Eur. V tejto súvislosti   navrhujeme zvýšiť percento určené  vysokým školám. 

2) Ods. (13) - strana  3  metodiky 

Ekonomická univerzita v Bratislave vyjadruje nespokojnosť s výškou schváleného 

rozpočtu na rok 2016. Rozpočet nielenže nevytvára podmienky na rozvoj univerzít, ale 

hrozí, že  niektoré univerzity nebudú mať  finančné prostriedky ani na základné pokrytie 

hlavnej činnosti. Schválená dotácia celkových bežných výdavkov neumožní Ekonomickej 

univerzite v Bratislave dodržať záväzný ukazovateľ maximálnej výšky celkového objemu 

miezd a poistného. 

3) Ods.  (6) písm. a) – strana 1 metodiky  

Nesúhlasíme so zmenou v  Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám na rok 2016, ktorá sa  týka  zníženia vplyvu  KAP pri výpočte dotácie na 

mzdy a poistné. Navrhujeme ponechať spôsob výpočtu podľa „Metodiky ...“ roku 2015.  

4) Ods. ( 6) písm. g) – strana 2 metodiky  

Navrhujeme ponechať v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov výšku dotácie na 

jedného študenta na motivačné štipendium v pôvodnej sume 350,- Eur.  Sumu plánovanú 

na zvýšenie tejto dotácie v roku 2016 použiť v časti dotácie na uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov, ktorá je poddimenzovaná. 



5) Ods. (7) – strana 2 metodiky 

Finančné prostriedky určené na valorizáciu platov  vysokoškolských učiteľov a ostatných  

zamestnancov roku 2016 odporúčame navrhnúť v rozpočtovom opatrení „MF SR na účel 

zabezpečenia valorizácie platov verejných vysokých škôl“ podľa počtu vysokoškolských 

učiteľov a ostatných zamestnancov, t.j. nie podľa výkonových ukazovateľov.  

6) Ods.  (9)  - strana 2 metodiky  

Navrhujeme prideľovať dotáciu „dopad valorizácie z roku 2015 na rozpočet roku 2016“ 

podľa počtu vysokoškolských učiteľov a ostatných  zamestnancov t.j. nie podľa 

výkonových ukazovateľov. V prípade výkonového rozdelenia môže prísť k situácii, že 

niektorá verejná vysoká škola nebude mať plne pokryté zákonné zvýšenie tarifných platov.  

7) V súvislosti s výrazným zvýšením minimálnej mzdy od r. 2016 požadujeme na pokrytie 

povinného doplatku zamestnancom do jej výšky prostriedky v dotácii pre verejné vysoké 

školy v oblasti dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov a dotácie 

na sociálnu podporu študentov v časti príspevku na prevádzku študentských domovov.  

8) Ods. (51) písm. b), c), d) – strana 11   metodiky   

Napriek opakovaným pripomienkam zo strany Rady vysokých škôl, ktoré sa týkajú návrhu 

používať kritériá posudzovania vedeckovýskumných výstupov podľa skupiny vedných 

odborov, konštatujeme, že jej  návrh nebol ani v návrhu rozpočtu na rok 2016 zohľadnený. 

Tento spôsob posudzovania výskumných aktivít vysokých škôl dlhodobo znevýhodňuje 

univerzity s ekonomickým, resp. spoločenskovedným zameraním.  

9) Ods.  (53) – strana 12 metodiky 

Spôsob, ktorý mení zohľadňovanie výsledkov hodnotenia kvality výskumnej činnosti 

verejnej vysokej školy podľa poslednej komplexnej akreditácie a ktorý vyjadruje profil 

kvality podľa vzorca  (k-1) 
2
, je nejasný. Vzhľadom k tomu, že proces komplexnej 

akreditácie nie je definitívne uzavretý (lehoty na odstránenie nedostatkov), navrhujeme 

postupovať podľa pravidiel rozpisu rozpočtu pre rok 2015.   

 

 S pozdravom 

 

 

       prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 

               rektor  

 


