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Aktualizované

Sektor VŠ vzdelávania
Akademický rok 2016/17:
35 vysokoškolských ustanovizní
• 20 verejných vysokých škôl – dotácia zo
štátneho rozpočtu rozdeľovaná podľa
metodiky rozpisu (každoročne schvaľovaná)
• 3 štátne vysoké školy – financované z
rozpočtu rezortov
• 12 súkromných vysokých škôl – zo štátneho
rozpočtu len sociálne štipendiá
+ 5 zahraničných vysokých škôl (2 z ČR, 1 z N, 1 z F,
1 z PL)

Aktualizované

Vývoj študentskej populácie (2002-2016)
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Zdroj: UIPŠ a CVTI SR
Pozn.: v r. 2001 sa VŠ delili na štátne a neštátne (VŠM a KU)
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Prostredie – vstupy*
• Verejné a súkromné výdavky na VŠ a VŠ vedu boli v r. 2013 na
úrovni 1,1 % HDP (priemer OECD bol 1,6 % HDP, ČR
a Maďarsko 1,3 % HDP).
• Len verejné výdavky na VŠ v SR v 2013 boli na úrovni 0,8 %
HDP (priemer OECD bol 1,1 % a priemer V3 bol 1 %).
• Z toho 60 % tvorili mzdy učiteľov.
• Zo všetkých výdavkov na vzdelávanie išlo 21 % na VŠ
vzdelávanie (700 mil. eur, z toho bolo 500 mil. eur zo štátneho
rozpočtu).
• Podiel súkromných zdrojov vynakladaných na VŠ je v SR
mierne nižší oproti OECD priemeru, ale podiel narástol na cca
1/5 (poplatky, náklady na ubytovanie a pod).
*Zdroj: Revízia výdavkov na vzdelávanie. Priebežná správa, máj 2017

Nové

Financovanie verejných vysokých škôl
• Každoročný rozpis dotácií verejným vysokým školám zo
štátneho rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
metodiky rozpisu dotácií za predchádzajúci kalendárny rok.
• Metodika a rozpis vychádzajú zo zákona o štátnom rozpočte
v príslušnom kalendárnom roku.
• Rozpis dotácií verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu
bol v danej štruktúre prvý krát predstavený v r. 2005.
• Ministerstvo predkladá návrh rozpisu dotácií orgánom
reprezentácie na vyjadrenie. Následne vypracuje konečné
znenie metodiky a rozpisu.

Nové

Finančná podpora zo štátneho rozpočtu pre verejnú
vysokú školu podľa § 89 ods. 2 zákona o vysokých
školách pozostáva zo štyroch dotácií poskytovaných
na základe zmluvy:
a. dotácia na uskutočňovanie akreditovaných
študijných programov,
b. dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú
činnosť,
c. dotácia na rozvoj vysokej školy,
d. dotácia na sociálnu podporu študentov.

Nové

• Program 077 – Vysokoškolské vzdelávanie a veda, sociálna
podpora študentov vysokých škôl v roku 2017 schválené
výdavky v sume 481 803 593 € (v roku 2016: 462 032 666 €).
• Z toho transfer vysokým školám v sume 475 776 678 € (v roku
2016: 451 235 920 €*).
• Zostávajúce finančné prostriedky idú na financovanie činnosti
Akreditačnej komisie, reprezentácií vysokých škôl,
Medzinárodné laserové centrum, spolufinancovanie mobilít v
rámci programu ERASMUS+, financovanie Národného
štipendijného programu, podpornej schémy na návrat
odborníkov zo zahraničia, atď.
*V priebehu roka 2016 bol objem finančných prostriedkov upravený o 4 % valorizáciu
platov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, 6 % valorizáciu platov
pedagogických zamestnancov a okrem toho došlo k zvýšeniu limitov o 20 780 000 €
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Podiel z celkových výdavkov zo štátneho rozpočtu

Nové

• Zmeny oproti 2016 - výdavky na prevádzkovanie siete SANET,
informačného systému SOFIA sú hradené z iného programu
(0EK) a nie programu 077.
• Rozpočtovaná suma bude v roku 2017 zvýšená z dôvodu
valorizácia platov zamestnancov verejných vysokých škôl
rozpočtovým opatrením MF SR (výsledok kolektívneho
vyjednávania).
• Valorizácia platov zamestnancov z roku 2016 a jej vplyvy na
rok 2017 sú zahrnuté do objemov finančných prostriedkov
rozpisovaných podľa výkonu v súlade s programovou
štruktúrou.

Nové

Hodnotenie metodiky*
• Nevhodný mechanizmus používaný pri rozpise
dotácií pre verejné vysoké školy, ktorý
nezohľadňuje kvalitu vzdelávania (ALE ako ju
merať?) a kvalitu VV výstupov.
• Súčasný systém nemotivuje VŠ, aby sa profilovali
podľa svojich silných stránok. Dogmaticky trvá na
politike rovnosti VŠ vo všetkých aspektoch.
• Kritériá výkonového prerozdeľovania dotácií v
metodike nie sú zdôvodnené MŠVVaŠ SR.
*Zdroj: Revízia výdavkov na vzdelávanie. Priebežná správa, máj 2017
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Porovnanie podielov z výdavkov zo štátneho rozpočtu
na školstvo celkom a na vysoké školstvo na Slovensku a v Čechách

2017

2016

2015

2014

celkové výdavky
MŠVVaŠ
výdavky na VŠ
celkové výdavky
MŠVVaŠ
výdavky na VŠ
celkové výdavky
MŠVVaŠ
výdavky na VŠ
celkové výdavky
MŠVVaŠ
výdavky na VŠ

Slovensko (€)
17383366567 z rozpočtu
1433710444
8,25%
481803593
2,77%
16247201237 z rozpočtu
1226750945
7,55%
462032666
2,84%
17478557825 z rozpočtu
1492815383
8,54%
453056504
2,59%
17391917385 z rozpočtu
1482326160
8,52%
430858807
2,48%

Česko (CZK)
1309272037180 z rozpočtu
156525862168
11,96%
41948282889
3,20%
1250856787167 z rozpočtu
141918844867
11,35%
35918334945
2,87%
1218455070558 z rozpočtu
135904523416
11,15%
38718397100
3,18%
1211307508965 z rozpočtu
137301155903
11,33%
38296363100
3,16%
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Aktualizované

Prijať stratégiu rozvoja vysokého školstva vrátane dlhodobého financovania naprieč celým
politickým spektrom – v procese. SRK predložila zásadné výhrady – stratégia má byť
prijatá „na základe hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb
slovenskej spoločnosti na nasledujúce obdobie, vrátane zohľadnenia hodnoty dlhodobej
akademickej kultúry v našom regióne, princípu univerzitnej autonómie a s rešpektovaním
akademických práv a slobôd“ (80. SRK 12.-13.1.2017 na Táloch)
„...MŠVVaŠ SR vybrať a definovať principiálne problémy slovenského vysokého školstva
spoločne s reprezentáciami vysokých škôl v rámci „Memoranda o spolupráci na stratégii
pre vysoké školstvo“, ktoré zaviaže participujúce strany na tvorbe koncepcie nového
zákona o vysokých školách a zákona o zabezpečovaní kvality.“ (81. SRK 24.4.2017 v
Bratislave)
Výrazné zvyšovanie „výdavkov z verejných zdrojov na vysoké školy, ak má byť dosiahnutá
požadovaná kvalita vysokoškolského vzdelávania a tvorivej činnosti. SRK predložila
požiadavku zvyšovať verejné zdroje na vysoké školy min. o 60 mil. eur ročne (mimo EŠIF,
sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola zabezpečená úroveň
kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na vysokých
školách v súlade so záväzkom vlády SR vyjadreným v „Programovom vyhlásení vlády SR
na roky 2016 - 2020“, ktorá deklarovala „výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva“.
(81. SRK 12.-13.1.2017 na Táloch)
Finančná a morálna podpora špičkových vedeckých tímov a pracovísk – nedostatočná.
Vypracovať nový zákon o vysokých školách - ?

Priemerný výkon verejných vysokých škôl na 1 PPŠ
podľa výpočtu pedagogického výkonu v podprg. 07711: 820 €
Výkon na 1 PPŠ v € podľa výkonov za VVZ (scholarship v
07711+0771201)
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