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Návrh úpravy rozpočtu vysokých škôl na rok 2011 
 

 

Vysoké školy Slovenskej republiky, zastúpené Slovenskou rektorskou 
konferenciou a Radou vysokých škôl, žiadajú Výbor Národnej rady SR pre 
vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby pri prerokúvaní a schvaľovaní štátneho 
rozpočtu na rok 2011 podporil oprávnené požiadavky vysokých škôl a prijal 
toto uznesenie: 

 

 

Uznesenie Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu,  
mládež a šport  

 

Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport konštatuje, že 
finančné prostriedky navrhované v štátnom rozpočte pre kapitolu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2011 nezodpovedajú nárokom 
kladeným štátom na vysoké školstvo a ani minimálnym požiadavkám 
potrebným na napĺňanie téz programového vyhlásenia vlády v oblasti vedy a 
vzdelávania v roku 2011.  

Preto Výbor Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport navrhuje 
zvýšiť rozpočet kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre 
vysoké školy o 9 395 147 EUR v programe 077 Vysokoškolské vzdelávanie a 
veda, sociálna podpora študentov vysokých škôl v kategórii bežných 
výdavkov. 
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Rekapitulácia rozpočtu a návrh na úpravu rozpočtu vysokých škôl na 
rok 2011.  

 

Schválený rozpočet vysokých škôl v r. 2010 451 760 632 EUR 

 

Navrhovaný rozpočet vysokých škôl  
na r. 2011 

424 982 101 EUR 

 

Rozdiel 

z toho 

Medziročný pokles bežných výdavkov 

Medziročný pokles kapitálových výdavkov  

26 778 531 EUR 

 

-5 714 304 EUR 

-21 064 227 EUR 

-5,93%

-1,36%

-67,81%

Celkový očakávaný deficit bežných 
výdavkov 

z toho 

Medziročný pokles bežných výdavkov 

Dopad zmeny DPH z 19% na 20% na 
výdavkoch na prevádzku  

Úprava platov zamestnacov vysokých škôl 
(valorizácia 1% bez vekového automatu) 

9 395 147 EUR 

 

5 714 304 EUR 

1 285 192 EUR 

2 395 651 EUR 

Navrhované navýšenie rozpočtu MŠVVŠ 
SR na vyrovnanie medziročného deficitu 
slovenských vysokých škôl v bežných 
výdavkoch 

9 395 147 EUR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3

Odôvodnenie 

Slovenská rektorská konferencia na svojom zasadnutí konanom dňa 28. októbra 
2010 v Nitre prijala k návrhu rozpočtu na rok 2011 toto uznesenie: 

Slovenská rektorská konferencia odvolávajúc sa na programové vyhlásenie vlády 
v časti o podpore vedy a vzdelávania zaujíma kritické stanovisko a vyjadruje vážnu 
nespokojnosť s návrhom rozpočtu na vysokoškolské vzdelávanie a vedu, pretože 
ohrozuje napĺňanie téz programového vyhlásenia vlády v oblasti vedy a vzdelávania 
a ponecháva Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ na posledných 
miestach.  

V programovom vyhlásení sa uvádza, že Vláda SR zvýši výšku finančných zdrojov 
na školstvo, vedu a šport počas volebného obdobia. Vláda ďalej konštatuje, že v 
slovenskom vysokom školstve aj vo vede sa v ostatných rokoch prejavuje strata 
konkurencieschopnosti. V niektorých oblastiach sa situácia zlepšuje, no naši susedia 
aj iné vyspelé krajiny sa posúvajú vpred dynamickejšie. Pre Slovensko je dnes 
zásadnou otázkou, ako tento trend zmeniť. 

Vrcholní predstavitelia vysokých škôl a akademickej obce Slovenskej republiky  
sú toho názoru, že jeden z vážnych dôvodov tohto stavu je dlhodobé 
nedofinancovanie vysokého školstva a vedy zo štátneho rozpočtu. Rozdiely sa 
prehlbujú aj v porovnaní s krajinami V4, s ktorými nás spájajú rovnaké východiská, 
porovnateľná úroveň hospodárstva a ambície súčasného a budúceho postavenia 
v rámci EÚ. 

 

 

Porovnanie výdavkov vysokých škôl zo štátneho rozpočtu v jednotlivých krajinách 
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Porovnanie výdavkov na výskum a vývoj zo štátneho rozpočtu v jednotlivých krajinách 

Slovenské vysoké školy napriek dlhodobej nepriaznivej situácii vo financovaní 
zvyšujú svoje výkony. Neustále zvyšovanie počtu študentov vysokých škôl pri úrovni 
financovania pod úrovňou krajín EÚ môže negatívne ovplyvniť kvalitu vzdelávania 
a budúce postavenie slovenského vysokého školstva v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania a Európskom výskumnom priestore. 

 
Vývoj financovania slovenského vysokého školstva vyjadrený  

podielom na hrubom domácom produkte  
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Rektori slovenských vysokých škôl sú znepokojení z perspektívy vývoja financovania 
verejného vysokého školstva zo štátneho rozpočtu, ktorú naznačuje návrh štátneho 
rozpočtu na rok 2011. Z grafu jednoznačne vyplýva predstava o zásadnom znižovaní 
podpory verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu. 

Vládny návrh štátneho rozpočtu na rok 2011 predpokladá zníženie dotácie pre 
vysoké školy o 26 778 531 EUR, t.j 5,93%, z toho krátenie bežných výdavkov 
predstavuje 5 714 304 EUR a kapitálových výdavkov 21 064 227 EUR.  

Krátenie kapitálových výdavkov bude predstavovať umŕtvenie investičnej výstavby 
verejných vysokých škôl.  

Hlavný problém pre vysoké školy predstavuje krátenie bežných výdavkov. Reálny 
deficit financovania vysokých škôl ovplyvní aj dopad zmeny DPH z 19% na 20% na 
výdavkoch na prevádzku vo výške 1 285 192 EUR a dopady úprav platov 
zamestnacov vysokých škôl (valorizácia 1% bez vekového automatu) v očakávenej 
výške 2 395 651 EUR. 

Na základe uvedeného je celkový očakávaný medziročný deficit bežných 
výdavkov v roku 2011 odhadovaný vo výške 9 395 147 EUR. 

Nakoľko tento deficit sa reálne dá kompenzovať jedine znížením osobných výdavkov 
vedeckých a vedecko-pedagogických zamestnancov alebo znížením výdavkov na 
vedu, predstavitelia vysokých škôl a akademickej obce Slovenskej republiky, 
uvedomujúc si reálne možnosti štátneho rozpočtu, žiadajú, aby poslanci NR SR pri 
prerokúvaní a  schvaľovaní vládneho návrhu štátneho rozpočtu na rok 2011  
v Národnej rade SR i vláda SR podporili oprávnené požiadavky vysokých škôl a aby 
Národná rada SR prijala uznesenie, ktorým sa zvýši rozpočet kapitoly 
Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu pre vysoké školy  
o 9 395 147 EUR v kategórii bežných výdavkov.  


