
Návrh metodiky rozpisu dotácie 
zo štátneho rozpočtu a rozpisu 

dotácie pre vvš na rok 2019



Celkový objem finančných prostriedkov

• Na programe 077 je rozpočtovaných 512,9 mil. eur (+ 10,6 mil. eur)

• Na dotácie pre vysoké školy sa alokuje 503,2 mil. eur (+ 7,8 mil. eur)

• Dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 
285,0 mil. eur (+4,5 mil. eur)

• Dotácia na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť 167,0 mil. eur 
(+6,4 mil. eur)

• Dotácia na rozvoj 3,6 mil. eur (-1,0 mil. eur)

• Dotácia na sociálnu podporu študentov 47,6 mil. eur (-2,1 mil. eur)



Hlavné zmeny v predloženom návrhu v 
porovnaní s metodikou 2018
• V oblasti vzdelávania

• Zvyšuje sa základná dotácia na študenta úpravou KO pre skupinu 11 (právo)
• Vytvára sa priestor na podporu systémových zmien (reflexia revízie)
• Mení sa spôsob zohľadňovania publikačnej činnosti
• Zvyšuje sa podpora pre vybrané odbory (najmä technické a prírodovedné)
• Mení sa pomer finančných prostriedkov alokovaných na performatívne a vizuálne 

umenie

• V oblasti tvorivej činnosti
• Namiesto indexu SJR (Scopus) navrhujeme použiť rozdelenie publikácií podľa indexu 

JCR (WoS)
• Vytvárajú sa podmienky na zabezpečenie prístupov k EIZ od roku 2020

• V sociálnej podpore študentov
• Zvyšuje sa príspevok na jedlo študenta z jedného eura na 1,30 eur



Otázka KO pre skupinu 11 (právo), 
odhadované pomery študentov na učiteľa
oblasť Študenti/učiteľa podľa KO Študenti/učiteľa realita

Ekonómia a manažment 12 20 až 30

Právo 12 (resp. 14 v roku 2018) 18 až 24

Lekári 5 6 až 9

Umelecké odbory 4 4 až 7

Technické smery 10 7 až 14

Informatické smery 10 16 až 27



Vplyv zmeny
KO pre 

skupinu 11
(v mil. Eur)

1.2 mil. eur 5 mil. eur

KO 2017 KO 2018 KO 2019 KO 2018 KO 2019

UK 103.54 0.15 0.28 0.17 0.30

UPJŠ 34.67 0.08 0.14 0.09 0.15

PU 23.33 -0.05 -0.08 -0.22 -0.24

UCM 12.06 -0.03 -0.04 -0.13 -0.15

UVLF 13.55 -0.03 -0.07 -0.17 -0.21

UKF 21.84 -0.04 -0.07 -0.13 -0.16

UMB 20.59 0.10 0.16 -0.02 0.04

TVU 11.54 0.16 0.25 0.08 0.17

STU 58.90 -0.08 -0.14 0.62 0.56

TUKE 41.18 -0.06 -0.09 0.23 0.21

ŽU 34.53 -0.06 -0.08 0.19 0.16

TUAD 9.11 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02

EU 19.87 -0.01 -0.02 -0.16 -0.17

SPU 23.21 -0.03 -0.07 -0.10 -0.14

TUZVO 13.21 -0.02 -0.03 -0.10 -0.12

VŠMU 8.49 -0.01 -0.03 -0.09 -0.11

VŠVU 4.96 -0.01 -0.02 -0.06 -0.07

AU 4.46 -0.01 -0.02 -0.05 -0.06

KU 9.82 -0.02 -0.03 -0.09 -0.10

UJS 4.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04

vybrané odbory



skupina 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2018 2626 2700 3599 1368 1455 1387 1149 1248 1036

2019 /KO 2018/ 2863 2949 3933 1488 1587 1509 1245 1359 1124

2019 /KO navrh/ 2853 2935 3912 1487 1578 1503 1247 1354 1123

skupina 10 11 12 13 14 15 16 17

2018 1007 899 1337 1076 1149 1076 2078 1882

2019 /KO 2018/ 1096 974 1452 1167 1245 1167 2265 2051

2019 /KO navrh/ 1089 1089 1454 1164 1247 1164 2257 2041



UK -423.8 ŽU 1150.3

UPJŠ 61.8 TUAD -217.9

PU -859.9 EU -1282.8

UCM -434.5 SPU 996.8

UVLF -1478.9 TUZVO 379.0

UKF -214.8 VŠMU -195.4

UMB -441.0 VŠVU -128.3

TVU -305.7 AU -114.7

STU 2394.5 KU -375.0

TUKE 1544.1 UJS -53.8

rozdiel v porovnaní s  návrhom (tis. eur)



Alokácia prostriedkov na systémové zmeny

• Celkový vplyv 9,5 mil. eur – nepredpokladá sa, že sa nedohodneme

• Plnenie záväzku revízie výdavkov na vzdelávanie – využité pri výpočte 
objemu pre jednotlivé vysoké školy 

• Pilotné overenie možnej negociácie zameranej na dosahovanie 
systémových zmien, pre rok 2019 v rámci inštitúcie a nastavenie 
procesov do budúcna

• Očakávanie je návrh a dohoda na opatreniach, ktoré pomôžu vysokej 
škole, budú sa dať merať, a budú realizovateľné v horizonte troch 
rokov (2019 – 2021)



Elektronické informačné zdroje

• Celkové náklady na EIZ sa predpokladajú na úrovni 6 mil. eur
• Spolufinancovanie z vvš sa navrhuje na úrovni 2,4 mil. eur + 2 mil. eur z 

rezervy, zvyšok NP NISPEZ

• V priebehu prvého polroka 2019 bude CVTI komunikovať s 
jednotlivými vvš o rozsahu prístupov, ktoré chcú zabezpečiť pre rok 
2020, na základe čoho sa nastaví rozsah licencií, na ktoré sa uplatní 
opcia



Publikačná činnosť

• Vo vzdelávaní
• Navrhujeme obmedziť objem prostriedkov pre jednotlivé skupiny 

publikačných výstupov (monografie, učebnice, WoS+Scopus, ostatné, patenty)

• Aplikovať bonifikáciu ako je v dotácií vo vede (kvartily, 10 násobok, ak je vo 
WoSe)

• Vo vede 
• 100 % podľa nového spôsobu (kvartily, množiny)

• Nahradenie indexu SJR indexom JCR


