
Stanovisko SRK  

k návrhu rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám  

a návrhu metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám  

na rok 2020 

SRK sa oboznámila s návrhom rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 

a návrhom metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 

2020 a prijala k nim nasledovné vyjadrenie: 

1. SRK opakovane vyjadruje nespokojnosť s návrhom výšky dotácie zo štátneho 

rozpočtu na verejné vysoké školy. Rovnako ako v roku 2019 a v predchádzajúcich 

rokoch konštatuje, že dotácia zo štátneho rozpočtu je výrazne nedostatočná. 

Opakovane nebudú vytvorené adekvátne podmienky pre rozvoj vysokého školstva na 

Slovensku. Zabezpečenie konkurencieschopnosti slovenských vysokých škôl je zásadné pre 

obmedzenie odchodu vysokoškolákov do zahraničia, predovšetkým do Českej republiky. 

SRK spolu s ostatnými reprezentáciami vysokých škôl dlhodobo apelujú na zvýšenie 

financovania, ktoré je zásadnou podmienkou pre skvalitnenie poskytovaného vzdelávania, 

realizáciu a viditeľnosť vedecko-výskumnej činnosti a medzinárodnú spoluprácu. 

2. Návrh metodiky oproti roku 2019 predpokladá zmeny, ktorých dopad predkladateľ 

deklaruje ako minoritné. SRK v súlade so svojim minuloročným vyjadrením opakovane 

konštatuje, že metodika rozpisu dotácií nevytvára predpoklady pre rozvoj vysokého 

školstva ani v súlade s prijatým Národným programom výchovy a vzdelávania a jeho 

akčných plánov.  

a. Predložený návrh dotácie explicitne nezohľadňuje vyvolané náklady spojené 

so zavádzaním nového modelu hodnotenia vysokých škôl, ktorý bude klásť 

dôraz na vzdelávanie zamerané na študenta, ale aj budovanie a implementáciu 

nových vnútorných systémov zabezpečovania kvality. Vzdelávanie zamerané na 

študenta prinesie zvýšené nároky na vysoké školy, keďže sleduje v prvom rade 

výučbu v menších skupinách študentov, ako aj poskytovanie ďalších služieb 

študentom. Zároveň sa bude vyžadovať navýšenie počtu členov jadra personálneho 

zabezpečenia študijných programov, ktoré doteraz garantoval jeden docent alebo 

profesor.  

b. SRK žiada navýšiť výšku dotácie pre verejné vysoké školy aj o predpokladané 

výdavky potrebné na vyplatenie nárokov spojených s uplatnením rekreačných 

poukazov zamestnancami v roku 2020, pričom predpokladá nárast ich záujmu 

oproti roku 2019. Aktuálne nie je táto zákonom stanovená povinnosť v návrhu 

metodiky rozpočtovo krytá.  

c. V rámci financovania univerzitného športu SRK žiada (ponechať) 

rozhodovanie o prideľovaní prostriedkov v kompetencii individuálnych vedení 

verejných vysokých škôl.  

d. SRK tiež upozorňuje, že už niekoľkokrát žiadala zastaviť opakované 

verifikácie výstupov publikačnej činnosti zamestnancov vysokých škôl 

evidovaných v CREPČ v kategóriách EPC - ABC, ABD vo vykazovacom 

období 2013 a za ďalšie vykazovacie obdobie. Napriek tomu predkladateľ avizuje 

„v priebehu roka sa predpokladá vykonanie úpravy výšky dotácie v nadväznosti na 

verifikáciu vykazovacích období 2013 -2018“ (str. 4, bod 15). 



e. SRK upozorňuje, že existuje reálny záujem niekoľkých vysokých škôl o účasť v 

iniciatíve „Európske univerzity“ zameranom na excelentnosť, ktorá v prípade ich 

výberu Európskou komisiou prinesie prestíž slovenskému vysokoškolskému 

sektoru, ale aj zvýšené nároky na zabezpečenie medzinárodnej spolupráce týchto 

inštitúcií. SRK odporúča vyčleniť v roku 2020 účelovú dotáciu na podporu takej 

účasti nad rámec aktuálne navrhovanej dotácie ako príspevok vlády SR na podporu 

medzinárodnej excelentnosti.  

3. Aj s ohľadom na predchádzajúce výhrady SRK trvá na uznesení z 19. decembra 2017, 

v ktorom deklarovala, že súčasný model financovania verejného vysokého školstva 

považuje za prekonaný. SRK očakáva, že metodika financovania verejných vysokých škôl 

bude mať nielen garantovanú  platnosť minimálne na tri roky, ale bude vypracovaná za 

účasti zástupcov SRK a že financovanie verejných vysokých škôl bude rešpektovať potreby 

pracovného trhu, slovenskej spoločnosti, ako aj poslania, úlohy a postavenie vysokých škôl. 

4. SRK žiada, aby boli jasne definované pravidlá aj pre rozdeľovanie kapitálových výdavkov 

pre verejné vysoké školy a aby sa tak dialo v dostatočnom časovom predstihu. SRK žiada, 

aby sa akútna potreba ďalších investícií do vysokoškolskej infraštruktúry premietla do 

rozpočtovej kapitoly na vysoké školy ako systematická, účelová a dlhodobá podpora. 

5. Členovia SRK predložili k návrhom aj svoje individuálne pripomienky, ktoré sú uvedené 

osobitne v prílohe č. 1. 

 

Bratislava 20. 12. 2019 

 

Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


