
Pripomienky Prešovskej univerzity v Prešove k návrhu metodiky rozpisu dotácií zo ŠR 

pre vysoké školy v r. 2011 

 

na základe Vašej požiadavky o zaslanie návrhov, resp. námetov k návrhu Metodiky 

rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám SR na rok 2011, vám 

zasielam nasledovné stanovisko. 

 

Návrh, ktorý bol predložený obsahuje razantné zmeny oproti minulému obdobiu, ktoré 

neumožňujú stabilizovať strategické riadenie univerzít. Naše konkrétne pripomienky 

k jednotlivým častiam metodiky sú nasledovné. 

  

- znížiť časť finančných prostriedkov na osobné náklady presunutých do dotácie na 

výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť a vrátiť do oblasti vzdelávania 

- zrušiť garantované minimum, ktoré pomáha tým vysokých školám, ktorým metodika 

bola v predchádzajúcom období veľmi pozitívne naklonená, je paradoxné, že 

v dôsledku GM sú už roky podporované najväčšie slovenské VŠ, na úkor tých 

menších 

- finančné prostriedky pridelené na 10 % zvýšenie štipendií doktorandov, navrhujeme 

presunúť do položky tovary a služby, na pokrytie nákladov súvisiacich s mobilitami 

doktorandov, cestovné, vložné na konferencie a pod.  

- zvážiť zohľadnenie podielu výkonu vo vede a výskume podľa úspešnosti v domácich 

a zahraničných grantoch nie v absolútnych číslach, ale relatívnych, t. j. v podiele 

nárastu oproti referenčnému roku, odstráni disproporcie, ktoré sú pri prideľovaní 

finančných prostriedkov  v technických a humanitných odboroch  

- zohľadniť úspešnosť univerzity pri získavaní finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov vo vedecko-výskumych projektoch, najmä centrá excelentnosti, 

ktoré musia byť z hľadiska ekonomickej udržateľnosti  konkurencieschopné  

- pri určovaní výkonu vo výskume naďalej zohľadňovať výskumnú kapacitu, počet 

doktorandov a počet absolventov doktorandského štúdia  

- znížiť váhu  komplexnej akreditácie pri rozdeľovaní finančných prostriedkov 

- vynechať vplyv KAP, nakoľko uvedené kritérium výraznou mierou ovplyvňuje výšku 

pridelenej dotácie, pričom údaje z ktorých sa vypočítavá nemajú relevantnú 

výpovednú hodnotu. Navrhujeme, aby bol vzorec pre výpočet KAP upravený 

o parameter zohľadňujúci špecifiká regionálnych trhov práce v jednotlivých 

samosprávnych krajoch, v ktorých univerzity sídlia, čím by sa znížil negatívny dopad 



uplatňovania KAP na univerzity sídliace v krajoch s nadpriemernou úrovňou 

nezamestnanosti. V opačnom prípade hrozí ďalšie prehlbovanie regionálnych disparít, 

čo je v rozpore s vládnymi programovými cieľmi. 

- v kritériu výstupov publikačnej činnosti zohľadňovať výstupy typu A2 (kapitoly vo 

vysokoškolských učebniciach sú zohľadnené avšak celé učebnice nie, čo je paradox) 

a znížiť neprimerane vysokú váhu výstupov v CC časopisoch. Vzhľadom na výrazne 

diferencovanú mieru pokrytia jednotlivých oblastí poznania časopismi registrovanými 

v CC (a tým aj diferencovanou šancou autorov dostať sa do CC časopisu) zaviesť 

korekčný koeficient, ktorý zohľadní proporciu medzi výskumnou kapacitou v danej 

oblasti poznania a počtom časopisov registrovaných v CC pre danú oblasť poznania.  

Pri ponechaní doterajšieho stavu sú výrazne zvýhodnené inštitúcie s prírodovednými 

a medicínskymi odbormi a znevýhodnené sú inštitúcie s humanitným zameraním.   

- zaviesť diferencovaný koeficient začlenenia na základe výsledkov komplexnej 

akreditácie (univerzity, vysoké školy, odborné vysoké školy). 

 

 

V Prešove 26.1.2011                                             prof. RNDr. René Matlovič, PhD.  

                                                                                              rektor 

 

 

 

 


