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1. Vysokoškolský systém SR v číslach 

 

 

 

Slovensko je relatívne malá (stredoeurópska) členská krajina Európskej únie s počtom 

obyvateľov približne 5,4 miliónov v roku 20141. Na vysokoškolské štúdium bolo 

podľaposledných dostupných porovnateľných údajov z databázy OECD (vzťahujúcich sa 

k roku 2012) zapísaných 221 tisíc študentov (z toho 4 % s cudzím štátnym občianstvom), 

naviac - 36 tisíc Slovákov bolo na vysokoškolské štúdium zapísaných v zahraničí (z nich 25 

tisíc, tedapribližne 2/3 v Českej republike). Čistá miera vstupu do terciárneho vzdelávania2 

dosahuje 61 % vo vysokoškolskom sektore a 1 % v nevysokoškolskom sektore. 

Z európskeho hľadiska dosahuje Slovensko stále ešte podpriemerné hodnoty z hľadiska 

celkového podielu vysokoškolsky vzdelanej populácie. V slovenskej dospelej populácii (vo 

veku 25-64 rokov) je 19 % obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním, zatiaľ čo priemer zemí 

EÚ21 predstavuje 30 %3. Veľmi rýchlo sa to však mení, protože podiel absolventov vysokých 

škol v najmladších vekových kohortách je naopak i v medzinárodnej komparácii vysoký. A to 

je ešte podiel vysokoškolsky vzdelanej dospelej populácie na Slovensku negatívne 

ovplyvnený nezvládnutím Bolonského procesu, pretože väčšina študentov vysokých škôl 

pokračuje v päťročnom vysokoškolskom štúdiu. 

V rámci Európy ide o krajinu podpriemerne investujúcu do vysokoškolského vzdelávania.  

Celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké školstvo dosahujú na Slovensku 1,00 % 

hrubého domáceho produktu (HDP), pričom priemer krajín EÚtvorí 1,43 % HDP4. 

                                                 
1
 Zdroj: databáza Eurostat (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do). 

2
 Čistá miera vstupu do terciárneho vzdelávania reprezentuje podiel osôb, ktoré v priebehu svojho života 

vstúpia do niektorého z programov terciárneho vzdelávania. Čistá miera vstupu je definovaná ako súčet 
čistých mier vstupu po jednotkách veku. Ide tu o súčet podielov ľudí prvýkrát zapísaných do terciárneho 
vzdelávania všetkých jednotiek veku vzhľadom k veľkosti populácie v danom veku. 

3
 Zdroj: OECD EaG 2014 (http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf). 

4
 Zdroj: OECD EaG 2014 (http://www.oecd.org/edu/Education-at-a-Glance-2014.pdf). 

Početobyvateľov (2014) 
Početvysokoškolských (VŠ) studentov (2012) 
Podiel VŠ studentov s cudzímštátnymobčianstvom (2012) 
Počet VŠ studentovštudujúcich v zahraničí (2012) 
Čistámieravstupu do VŠ vzdelávania 
(podiel zo zodpovedajúcejvekovejkohorty) 

Podielpopulácie (25-64) s VŠ vzdelaním (EU21 30 %) 
Verejné a súkromévýdavkyna VŠ vzhľadom k HDP (EÚ21 1,43 %) 
Jednotkovévýdajenastudenta VŠ vzhledem k HDP naobyvateľa (EÚ21 39 %) 
Poradiepodľahodnotenia VŠ systéme Universitas 21 Ranking  (skóre 0-100 %) 

Zdroje ( Resources ) 
Prostredie (  Environment ) 
Otvorenosť (Connectivity) 
Výsledky ( Output ) 

Zdroj: Eurostat 2015, OECD EaG 2014, Universitas 21 a vlastnévýpočty 

5,4 mil. 
221 tis. 

4% 
36 tis. (25 tis. v ČR) 

Kľúčovéporovnateľnéukazovatele Slovensko (SK) 

33% 
36. (47,4 %) 
41. (38,8 %) 
35. (79,0 %) 
34. (42,4 %) 
33. (29,0 %) 

61 % + 1 % (2012) 
65 % + 1 % (2010) 
59 % + 1 % (2005) 
37 % + 3 % (2000) 

19% 
1,00 % 
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Z európskychkrajín vynakladá na vysokoškolské vzdelávanie vzhľadom k HDP menej len 

Maďarsko (0,97 % HDP). 

Veľmi nízke investície do vysokého školstva sa potvrdzujú rovnako aj pri zohľadnení rôznej 

cenovej úrovne krajín. Jednotkové výdavky na študenta vo vysokoškolskom vzdelávaní 

(vrátane výdavkov vysokých škôl na výskum a vývoj) tvorí na Slovensku 33 % HDP na 

obyvateľa. Pre porovnanie, jednotkové výdavky v priemerekrajín EÚ21 predstavujú 39 % 

HDP na obyvateľa. 

Podľa výsledkov celkového hodnotenia rebríčkov vysokoškolských systémov U215 z roku 

2015 je slovenský vysokoškolský systém hodnotený ako 36. najúspešnejší na svete (teda 

podobne ako napríklad 35. Grécko nebo 37. Srbsko). Najlepšie sa Slovensko v roku 2015 

umiestnilo na 33. mieste v dimenzii zohľadňujúcej umiestnenie vysokých škôl danej krajiny 

v medzinárodných rebríčkoch, počty vedeckých článkov a ich citácií a absolventov aich 

zamestnateľnosť na trhu práce (Output). Naopak najhoršie, na 41. mieste, v dimenzii 

zohľadňujúcej verejné a súkromné výdavky na vysokoškolské vzdelávanie a výskum 

(Resources). 

 

 

 

Podľa údajov databázy Eurostat bolo v roku 2013 na vysokoškolské štúdium na Slovensku 

zapísaných takmer 210 tisíc študentov, z toho prevažná väčšina (82 %) na verejných 

inštitúciách. Zostávajúcich 18 % študentov je v drvivej väčšine zapísaných na tzv. private 

government independent institutionsa iba 2 % z nich na tzv. private government dependent 

institutions6. 58 % všetkých vysokoškolských študentov je na Slovensku zapísaných na 

bakalárske štúdium (ISCED 6), pričom sa nerozlišujú akademické a profesijne orientované 

programy. Na magisterské štúdium (ISCED 7) je zapísaných 36 % všetkých vysokoškolákov 

a ani tu sa nerozlišujú akademické a profesijne orientované programy. Na krátke štúdium 

                                                 
5
 Zdroj: U21 Ranking of National Higher Education Systems 

(http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-ranking-of-national-higher-education-systems). 
6
 The terms government dependent and independent education institution refer only to the degree of 

a private institution's dependence on funding from government sources; they do not refer to the degree of 
government direction or regulation. A government-dependent privateinstitution is one that receives more 
than 50 per cent of its core funding from government agencies. Anindependent private institution is one 
that receives less than 50 per cent of its core from government agencies. 

ISCED 5 2 139 733 733 - 2 872 
ISCED 5 - school and work-based vocational - - - - - 
ISCED 5 - general/academic - - - - - 
ISCED 5 - vocational/professional 2 139 733 733 - 2 872 

ISCED 6 97 700 23 106 0 23 106 120 806 
ISCED 6 - academic - - - - - 
ISCED 6 - professional - - - - - 

ISCED 7 62 427 12 485 0 12 485 74 912 
ISCED 7 - academic - - - - - 
ISCED 7 - professional - - - - - 

ISCED 8 10 295 658 0 658 10 953 
ISCED 5-8 172 561 36 982 733 36 249 209 543 

Zdroj: Eurostat a vlastnívýpočty 

TOTAL Počty študentov podľa stupňov vzdelania a právneho 
Status inštitúcií, Slovensko 2013 Public institutions Private institutions Private government  

dependant institutions 
Private government  

independent institutions 

http://www.universitas21.com/article/projects/
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(ISCED 5) je na Slovensku zapísané 1 % všetkých vysokoškolákov a na doktorandské 

štúdium (ISCED 8) 5 %. 

 

2. Financovanie vysokého školstva: SR v medzinárodnom 

porovnaní 

 

Úroveň a rozsah vysokého školstva bezo sporu ovplyvňuje ekonomickú, sociálnu a kultúrnu 

prosperitu krajiny a prispieva tiež k zvyšovaniu jej konkurencieschopnosti. Jeho rozvoj však 

samozrejme závisí od možnosti a schopnosti spoločnosti venovať vysokému školstvu 

zodpovedajúce personálne, materiálne a finančné zdroje.  

Nezvyčajná expanzia vysokoškolského7 vzdelávania v posledných rokoch vo veľkej väčšine 

vyspelých krajín prirodzene narážala na limity verejných rozpočtov. Tiež ekonomická kríza, 

ktorá vyspelý svet postihla v druhej polovici minulej dekády, mala na rozvoj vysokoškolských 

systémov rad negatívnych dopadov. Expanzia počtu vysokoškolákov a ekonomická kríza sa 

vďaka tomu postupne premietali tiež do spôsobov a mechanizmov financovania vysokých 

škôl. 

Na jednaj strane sa hľadajú cesty, ako do financovania vysokých škôl viac zapojiť samotných 

študentov a ich rodiny, ale i budúcich zamestnávateľov absolventov všeobecne a 

podnikateľskú sféru zvlášť; rovnako sú i samotné vysokoškolské inštitúcie tlačené k tomu, 

aby získavali finančné prostriedky z ďalších verejných a súkromných zdrojov. Na strane 

druhej sa výrazne menia i pravidlá rozdeľovania verejných prostriedkov vysokým školám – 

viac než inokedy sú orientované na výkonové, výstupné a kvalitatívne charakteristiky 

vysokoškolských inštitúcií. 

Na úrovni verejných i neverejných zdrojov financovania vysokého školstva (ktorá je obvykle 

sledovaná ako percento k hrubému domácemu produktu príslušnej krajiny) existujú medzi 

rozvinutými krajinami značné rozdiely. Napríklad v porovnaní so Spojenými štátmi 

americkými (USA) alebo Kanadou, kde celkové (verejné i súkromné) výdavky na vysoké 

školstvo presahujú 2 % hrubého domáceho produktu (HDP), je značne podfinancovaná celá 

Európa, ktorá je naviac z hľadiska výšky výdavkov na vysoké školstvo vnútorne veľmi 

rôznorodá.  

Podľa najnovších porovnateľných údajov z databázy OECD EaG 20158, ktoré sa vzťahujú 

k roku 2012, vynakladá SR na vysoké školstvo 1,04 % svojho HDP (v roku 2011 to bolo 1,00 

%), čo je na jednej strane viac než  v Taliansku (0,94 %), avšak menej než napr. v Maďarsku 

(1,25 %), Poľsku (1,33 %) alebo ČR (1,44 %) a samozrejme výrazne menej než napríklad vo 

Švédsku (1,69 %), Fínsku (1,85 %) alebo USA (2,79 %). Napriek tomu, že podiel výdavkov 

                                                 
7
 V medzinárodnom porovnaní by sa malo presnejšie hovoriť o terciárnom vzdelávaní, v tomto texte sa však 

kvôli zjednodušeniu používa tradičnejší termín vysokoškolské vzdelávanie. 
8
  Publikácia OECD EaG 2015 bola zverejnená 24. novembera2015. 
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na vysoké školstvo na HDP v SR medzi rokmi 2000 a 2012 vzrástol (z 0,78 % na 1,04 %), 

stále nedosahuje ani priemer krajín OECD (1,55 %), ani priemer krajín EÚ219 (1,36 %).  

Podiel výdavkov na vysoké školstvo z HDP je však ukazovateľ, ktorý nezohľadňuje počet 

študentov a navzájom porovnáva systémy s relatívne nízkym i vysokým počtom študentov 

vzťahujúcim sa k zodpovedajúcej populácii. Práve v tomto smere však došlo na Slovensku 

počas posledných zhruba dvadsať rokov k veľkým zmenám.  

 

 

 

Výdavky na vysoké školstvo sú však výrazne ovplyvnené veľkosťou vysokého školstva danej 

krajiny (počtom a podielom študentov zo zodpovedajúcej populácie). Preto sa ako vhodnejší 

ukazovateľ na porovnanie rozsahu financovania vysokého školstva javia výdavky, ktoré 

pripadajú na jedného študenta s prihliadnutím na cenovú úroveň v každej krajiny 

(prepočítané podľa tzv. parity kúpnej sily na porovnateľnú cenovú úroveň), teda tzv. 

jednotkové výdavky.  

V roku 2012, ku ktorému sa vzťahujú zatiaľ posledné porovnateľné medzinárodné údaje 

OECD, sa úroveň financovania jednotkových výdavkov na vysokých školách pohybovala vo 

                                                 
9
 Priemer krajín EÚ21 je podľa definície OECD počítaný ako nevážený priemer údajov za 21 krajín OECD, ktoré 

sú zároveň členmi Európskej únie. Sú nimi Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, 
Írsko, Taliansko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, 
Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Veľká Británia. 
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väčšine rozvinutých krajín na približne jeden a pol, dvoj alebo ešte viacnásobne vyššej 

úrovni, než to bolo v SR a v niekoľkých ďalších krajinách predovšetkým východnej (vrátane 

ČR) a južnej časti EÚ10. Pozitívnou správou je, že zatiaľ čo ešte v roku 2011 bolo Slovensko 

v sledovanej skupine krajín (pozri obrázok) podľa ukazovateľa jednotkových výdavkov vo 

vysokom školstve s miernym odstupom posledné, v roku 2012 sa posunulo tesne pred 

Maďarsko a takmer na úroveň Portugalska. Pre porovnanie SR sa medziročne (2011-2012) 

posunulo pred úroveň Portugalska, Poľska i Talianska. 

 

 

 

Ukazovateľ jednotkových výdavkov v porovnateľnej mene a cenovej úrovni má však zase tú 

nevýhodu, že do značnej miery odráža ekonomickú úroveň danej krajiny. Pre korektné 

porovnanie slovenského vývoja to má prinajmenšom dva dôsledky. Po prvé je ekonomická 

úroveň Slovenska stále pod úrovňou väčšiny krajín OECD aj EÚ, čo automaticky znižuje aj 

uvedený ukazovateľ. Súčasne je však potrebné zdôrazniť, že v posledných rokoch sa 

vysokoškolské systémy rozvinutých krajín stali súčasťou globálneho prostredia a tiež 

konkurencia medzi nimi má globálny charakter. Preto však vysoké školy z krajín, ktoré 

nemôžu výraznejšie zvýšiť absolútne výdavky na študenta a skrátka preto, že ich ekonomiky 

ešte nemajú dostatočnú výkonnosť, nemôžu dlhodobo konkurovať vysokým školám z krajín, 

ktorých HDP na obyvateľa je (aj v prepočítaní na doláre podľa rozdielnej cenovej úrovne) 

podstatne vyšší. Nemôžu totiž ponúknuť špičkovým akademickým pracovníkom 

                                                 
10

 Ukazovateľ jednotkových výdavkov v absolútnom vyjadrení (v prepočítaní na USD) býva však kritizovaný 
práve preto, že nezohľadňuje rozdielnu ekonomickú úroveň jednotlivých krajín. Na druhej strane je potrebné 
mať na pamäti, že vysoké školy dnes už fungujú vo veľmi globálnom konkurenčnom prostredí, v ktorom sa 
nižšie jednotkové náklady nevyhnutne prejavia v kvalite poskytovaných služieb (obmedzené možnosti získať 
najlepších zahraničných odborníkov, špičkové vybavenie a pod.). 
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porovnateľné platové podmienky, ale ani porovnateľné vybavenie a technické zázemie, 

ktorého ceny sú samozrejme väčšinou tiež medzinárodné. A to je samozrejme jedným z 

problémov konkurenciechopnosti slovenských vysokých škôl, hoci finančné možnosti 

samozrejme nie sú problémom jediným. Po druhé však počas posledného štvrťstoročia 

samozrejme došlo k priblíženiu ekonomickej úrovne Slovenska k najvyspelejším krajinám, čo 

automaticky zdvihlo porovnávanie absolútnej úrovne výdavkov, avšak vzhľadom na to, že sa 

súčasne zvýšili aj všetky ostatné ceny a náklady v slovenskej spoločnosti, vysoké školy 

vlastne toto zvýšenie nepocítili. 

Ďalším významným a často používaným ukazovateľom pre porovnanie úrovne financovania 

vysokého školstva, ktorý berie do úvahy nielen samotné výdavky a rozsah vysokého školstva 

(počet študentov), ale aj rôznu ekonomickú úroveň jednotlivých krajín, sú preto jednotkové 

náklady na vysokoškolského študenta v pomere k HDP na obyvateľa.  V Slovenskej 

republike (rovnako ako v ČR) tento ukazovateľ za posledných dvadsať rokov výrazne klesal. 

Napriek tomu, že podľa slovenských údajov za rok 2012 po dlhšom období vzrástol, 

výsledkom je podpriemerná pozícia v porovnaní s vyspelými európskymi krajinami. Pritom 

ešte v roku 2000 bola úroveň jednotkových výdavkov na vysokoškolského študenta v SR 

podstatne lepšia, pretože bola približne o 10 % vyššia ako priemer krajín EÚ 21 a 

dosahovala napríklad dokonca úroveň Holandska, Nemecka alebo Dánska. 
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Podrobnejšie porovnanie finančnej situácie a rôznych zdrojov príjmov jednotlivých 

slovenských vysokých škôl so školami napríklad v Dánsku, Holandsku, Švédsku alebo v 

Belgicku ukazuje, že dokonca aj tie najlepšie slovenské univerzity sú financované horšie 

alebo na podobnej úrovni ako vyššie odborné školy alebo profesijné akadémie v týchto 

krajinách. Rozpočtové príjmy slovenských univerzít v porovnaní s univerzitami v 

spomínaných krajinách sú však približne len tretinové. 

Nasledujúca tabuľka vybraných krajín (a jednotlivých typov inštitúcií vysokoškolského 

vzdelávania) zobrazuje celkové počty zapísaných študentov na úrovniach vyššieho 

vzdelávania ISCED 5-8, celkové príjmy v eurách, tzv. core príjmy v eurách a predovšetkým 

celkové aj core príjmy v eurách vzťahujúce sa k počtu študentov. 

Hlavné (core) príjmy vysokých škôl sú definované ako finančné prostriedky, ktoré sú k 

dispozícii na prevádzku celej inštitúcie, nie sú vyčlenené na konkrétne činnosti a o ich 

vnútornom prerozdeľovaní má právo rozhodovať samotná inštitúcia. Pre väčšinu vysokých 

škôl sú hlavné príjmy tvorené najmä základným štátnym príspevkom/dotáciou. 

Do údajov sú započítané iba vysokoškolské inštitúcie zaradené do databázy ETER 

(European Tertiary Education Register). Pri každom type vysokoškolských inštitúcií je 

v zátvorke uvedený počet inštitúcií s dostupnými údajmi v ETER. 

 

 

Posledné dostupné porovnateľné údaje z databázy OECD sú bohužiaľ k dispozícii so 

značným oneskorením (publikácia OECD EaG 2015 vydaná v novembri 2015 prezentuje 

finančné údaje za rok 2012), a preto nie sú celkom vhodné na posudzovanie prebiehajúceho 

vývoja. 

Aktuálne trendy vo vývoji financovania vysokého školstva (z verejných prostriedkov) v 

Európe už od vypuknutia finančnej krízy v roku 2008 sleduje EUA (European University 

Association). Tohtoročná správa EUA Public Funding Observatory Report 2015 (zverejnená 

Celkové príjmy Core  príjmy 

Slovensko 164 938 761 917 398 715 433 116 4 619 4 338

Univerzi ty (17) 162 610 744 604 929 698 372 378 4 579 4 295

Umelecké vysoké školy (3) 2 328 17 312 469 17 060 738 7 437 7 328

Česká republika 339 493 1 780 990 488 1 270 209 198 5 246 3 741

Univerzi ty (20) 330 307 1 738 159 843 1 236 195 856 5 262 3 743

Vysoké školy neuniverzi tného typu (2) 6 265 10 676 962 8 310 909 1 704 1 327

Umelecké vysoké školy univerzi tného typu (4) 2 921 32 153 683 25 702 433 11 008 8 799

Dánsko 281 907 4 452 617 028 2 995 030 748 15 795 10 624

Univerzi ty (8) 161 639 3 470 954 767 2 237 350 242 21 473 13 842

Profes i jné vysoké školy (8) 83 605 719 074 441 546 505 607 8 601 6 537

Akadémie profes i jného VŠ vzdelávania  (9) 32 842 186 855 838 143 533 806 5 690 4 370

Umelecké vysoké školy univerzi tného typu (4) 3 821 75 731 982 67 641 092 19 820 17 702

Nizozemsko 689 646 9 861 714 625 6 074 184 264 14 300 8 808

Univerzi ty (18) 262 190 6 180 273 903 3 480 787 558 23 572 13 276

Univerzi ty apl ikovaných vied - hogeschool  (36) 427 456 3 681 440 722 2 593 396 706 8 612 6 067

Príjmy vysokých škol (v €)          

k počtu študentovEuropean Tertiary Education Register (ETER)

Počet 

študentov 

vysokých škol 

(ISCED 5-8)

Celkové príjmy 

vysokých škol     

(v €)

Core príjmy 

vysokých škol     

(v €)
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v novembri 2015), podobne ako v predchádzajúcich rokoch, prináša údaje o aktuálnych 

zmenách vo financovaní v 28 európskych vysokoškolských systémoch, a to ako o zmenách 

za posledný rok, tak o vývoji za celé sledované obdobie 2008-2015. Na záver správa uvádza 

hlavné trendy vývoja: prehlbujúce sa rozdiely nielen medzi jednotlivými krajinami, ale aj 

medzi celými regiónmi Európy, veľké obmedzenie investícií do infraštruktúry a 

neopodstatnené spoliehanie na to, že prostriedky z európskych programov pomôžu zmierniť 

dôsledky úspor na národnej úrovni. 

EUA systematicky zbiera údaje o financovaní vysokých škôl z verejných zdrojov 

prostredníctvom svojich kolektívnych členov - teda národných konferencií rektorov. Od roku 

2010 každoročne publikuje prehľadnú správu a súčasne umožňuje online prístup k priebežne 

aktualizovaným údajom všetkých sledovaných krajín prostredníctvom tzv. interactive online 

tool11.Od roku 2014 správa uvádza aj údaje za Fínsko, Luxembursko, Slovinsko, Srbsko a 

Flámske spoločenstvo Belgicka. Až na Bulharsko a Rumunsko sú teda v správe zastúpené 

všetky členské krajiny EÚ (vrátane dvoch belgických spoločenstiev) a navyše ešte Srbsko. 

 

 

Autori správy zdôrazňujú, ako veľmi je pre pochopenie skutočnej situácie v každej krajine 

dôležité vidieť finančné čiastky v širších súvislostiach, a to ako s ohľadom na zmeny v počte 

študentov, tak aj najmä na mieru inflácie, pretože tá obmedzuje pozitívne dôsledky zvýšenia 

rozpočtov vysokých škôl a zhoršuje negatívne dôsledky ich krátenia. Je preto potrebné 

zaoberať sa predovšetkým rozpočtovými zmenami po započítaní vplyvu inflácie, hoci správa 

uvádza aj zmeny nominálnej hodnoty rozpočtu. 

Pripojený obrázok názorne prezentuje aktuálny vývoj vo financovaní vysokého školstva (v 

nominálnych hodnotách) v európskych krajinách v rokoch 2012 (posledné porovnateľné 

údaje z databáz OECD) a 2015. Krajiny s najvyšším relatívnym nárastom finančných 

                                                 
11

http://www.eua.be/eua-work-and-policy-area/governance-autonomy-and-funding/public-funding-observatory-

tool.aspx. 
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prostriedkov plynúcich v sledovanom období do vysokého školstva z verejných zdrojov sú na 

obrázku označené tmavozelenou farbou a na druhej strane, krajiny s najväčším relatívnym 

poklesom finančných prostriedkov tmavočervenou farbou. 

 

 

 

Ak uvažujeme o rozpočtoch v nominálnych hodnotách, najväčší relatívny nárast finančných 

prostriedkov smerujúcich do vysokého školstva z verejných zdrojov v rokoch 2012-2015 

zaznamenali Island (19,5 %), flámska časť Belgicka (15,0 %), Lotyšsko (14,9 %) a 

Portugalsko (14,6 %). Naopak, najväčší relatívny pokles finančných prostriedkov smerujúcich 

do vysokého školstva z verejných zdrojovbol zaznamenaný v Írsku (-20,1 %), UK (-14,6 %) 

a v Španielsku (-10,6 %). 
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Slovensko z hľadiska nominálneho vývoja verejných výdavkov na vysoké školstvo medzi 

rokmi 2012-2015 (1,3 %) patrí medzi krajiny s miernym rastom v rozmedzí 1-5 %, rovnako 

ako Maďarsko (3,7 %) a Česká republika (4,1 %).  

Pri pohľade na obraz dlhodobejšieho vývoja financovania vysokých škôl (v celom 

sledovanom období 2008-2015) sa ukazuje, že finančné prostriedky smerujúce do vysokého 

školstva z verejných zdrojov nominálne najviac vzrástli v Nórsku, valónskej časti Belgicka, 

Rakúsku, Švédsku a Dánsku (o viac než 30 %). Naopak, najväčší pokles o viac než 30 % v 

rokoch 2008-2015 zaznamenali Lotyšsko, Írsko a Grécko. Slovensko sa s nominálnym 

zvýšením o 3,5 % zaraďuje medzi krajiny s miernymnárastom, podobne ako Chorvátsko 

alebo Slovinsko. 

 

 

 

Oveľa dôležitejšie je však sledovať reálny vývoj finančných prostriedkov zohľadňujúci vývoj 

inflácie, kde sa rozdiely medzi krajinami ešte prehlbujú. Pri započítaní inflácie vzrástli v 

rokoch 2008 - 2014 (údaje o inflácii za rok 2015 nie sú k dispozícii) finančné prostriedky 

smerujúce do vysokého školstva z verejných zdrojov jednoznačne najviac v Nemecku, 

Nórsku a Švédsku (o 20-40 %). Naopak, najväčší pokles o viac ako 40 % prebehol v Grécku, 

Maďarsku a Lotyšsku. Slovensko sa pri zohľadnení inflácie umiestnilo spoločne s 

Chorvátskom a Slovinskom v skupine krajín s miernym poklesom vo výške 5-10 %. Pre 

porovnanie, Česká republika sa pri zohľadnení inflácie umiestnila spoločne so Španielskom, 

Islandom, Talianskom a Srbskom v skupine krajín s poklesom vo výške 10-20 %. 

Celkovo je reálny vývoj verejných výdavkov na vysoké školstvo v európskych krajinách v 

rokoch 2008-2014, či už klesajúci alebo stúpajúci, pomerne konzistentný. Poľsko a 

Portugalsko síce zvrátili dlhodobý reálny pokles, ale skôr predstavujú výnimku. V ostatných 

krajinách južnej a východnej Európy, hoci sa tam občas podarilo pokles krátkodobo spomaliť 

či dokonca zastaviť, nie je vidieť ani náznak toho, že by sa verejné výdavky na vysoké 

školstvo vrátili na úroveň roku 2008. Tlak na vysoké školy, aby sa snažili diverzifikovať svoje 

finančné zdroje, sa stále zvyšuje. Posledné údaje z roku 2015 tak potvrdzujú hlboké rozdiely 

medzi oboma skupinami krajín, ktoré ohrozujú konsolidáciu EHEA (European Higher 

Education Area) a ERA (European Research Area). 
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Znižovanie príspevkov univerzitám má prirodzene rad negatívnych dôsledkov. Správa EUA 

sa pokúša zmapovať tie najčastejšie a najdôležitejšie pre oblasť výskumu (Research), 

výučby (Teaching), pre zamestnancov vysokých škôl (Staffing), pre vysokoškolské areály 

(Campus) a pre zmeny v platení školného (Tution fees). Dôsledky sa prejavujú 

predovšetkým v kvalite rôznych činností vysokých škôl, škody sú postupné a nie sú tak 

viditeľné, ale o to ťažšie sa budú naprávať. 

V mnohých krajinách sa napríklad obmedzuje prijímanie nových pracovníkov (Španielsko a 

Írsko), v Taliansku sa môže obsadiť len polovica uvoľnených pozícií. Tiež dlhodobé 

obmedzovanie investícií do infraštruktúry sa v niektorých krajinách už začína viditeľne 

prejavovať. Niekoľko krajín sa preto snaží hľadať cesty, ako zabezpečiť efektivitu a 

udržateľnosť financovania vysokého školstva: v Lotyšsku sa prejednáva použitie troch 

odlišných modelov financovania, v Írsku má do budúceho roka expertná komisia predložiť 

návrhy na reformu financovania, v Dánsku uvažujú, či neobmedziť počet študentov a do akej 

miery vlastne absolventi zodpovedajú požiadavkám trhu práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je však potrebné si uvedomiť, že dôležitý nie je len objem finančných prostriedkov 

investovaných do vysokoškolského vzdelávania, ale aj spôsob a mechanizmy ich 

prerozdeľovania na úrovni inštitúcií. Aktuálnym trendom vo vývoji financovania vysokých škôl 

vo vyspelých krajinách sú venované nasledujúce dve kapitoly s názvami Výkonové 

financovanie európskych vysokých škôl a Financovanie na podporu excelentnosti 

európskych vysokých škôl. 
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3. Problematika školného na vysokých školách 

 

Vo výške a v podobe školného na vysokých školách dochádza v krajinách OECD v 

posledných rokoch k významným zmenám. Zmeny sú po prvé vyvolané expanziou počtu 

študentov a s tým spojenými problémami s financovaním ich štúdia z verejných rozpočtov. 

A po druhé, tlak na zavádzanie či zvyšovanie školného umocnila ekonomická kríza po roku 

2008, ktorá nielen prehĺbila problémy verejných rozpočtov, a teda taktiež rozpočtov vysokých 

škôl, ale oveľa najliehavejšie tiež nastoľuje otázky relevantnosti a efektívnosti 

vysokoškolského vzdelávania. 

Navyše sa v posledných desaťročiach zvyšuje internacionalizácia vysokého školstva, ktorá je 

dôsledkom silnejúcej globalizácie ekonomiky a spoločnosti vôbec, aj rýchlo rastúcej kapacity 

inštitúcií terciárneho vzdelávania po celom svete. Počet vysokoškolských študentov, ktorí 

študujú v zahraničí, stúpol z 0,8 miliónov v roku 1975 na 4,1 milióna v roku 2010, teda viac 

ako päťkrát. A podľa všetkého bude tento trend ďalej12 pokračovať. 

Z toho vychádzajúca transformácia vysokého školstva, ktorá prebieha už niekoľko rokov 

v krajinách OECD, má tri zásadné a v mnohom podobné úlohy: 

 ako zabezpečiť, že zvyšovanie počtu vysokoškolských študentov a učiteľov nepovedie k 

poklesu kvality vzdelávania; 

 ako obstáť v silnejúcej medzinárodnej konkurencii o najlepších študentov a učiteľov, ale 

aj o čoraz dôležitejšie medzinárodné zdroje; 

 ako vhodne vyvážiť financovanie z verejných a súkromných zdrojov (príspevky od 

podnikov a spoluúčasť samotných študentov), aby to všetko efektívne fungovalo a 

rastúce náklady bolo z čoho uhradiť. 

Zdroje financovania vysokého školstva sa stali jednou z ústredných tém diskusie v krajinách 

OECD. Celkom 14 z 25 krajín OECD, pre ktoré sú k dispozícii údaje, zaviedlo alebo rozšírilo 

po roku 1995 systém školného. Výsledkom bol väčšinou práve nárast priemerného školného, 

spojený s revíziou úrovne štátnej podpory študentov (často ide o znižovanie štipendií alebo 

ich premenu na pôžičky). 

V krajinách OECD možno v súčasnosti vymedziť štyri základné modely školného v celkovom 

rámci financovania vysokých škôl: škandinávsky, ázijský, anglosaský a kontinentálne 

európsky model. Každý z týchto modelov je sprevádzaný určitým systémom podpory 

študentov formou štipendií (podpora za niečo), príspevkov (podpora na niečo) alebo pôžičiek 

podpora dočasná).  

  

                                                 
12

 V texte tejto kapitoly  sú využité niektoré myšlienky kolegov (napríklad Eric Charbonnier) analytikov 
a expertov OECD z Direktoriátu pre vzdelávanie a kompetencie (OECD Directorate for Education and 
Skills). 

http://www.oecd.org/edu/
http://www.oecd.org/edu/
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3.1 Štyri základné modely financovania v krajinách OECD  

 

Je zrejmé, že vysoké školy budú musieť súperiť o zahraničných študentov s univerzitami v 

susedných krajinách, z ktorých mnohé dostávajú od štátu alebo vyberajú od študentov oveľa 

viac prostriedkov než na Slovensku. Priemerná výška školného na verejných vysokých 

školách, ktorá môže byť významným zdrojom týchto prostriedkov sa v jednotlivých krajinách 

značne líši (pozri nasledujúci obrázok). 

 

 

 

Ak sa prepoja údaje o školnom s informáciami o podpore študentov (štipendiá, príspevky 

alebo pôžičky) v jednotlivých krajinách OECD, je možné rozlíšiť štyri základné modely 

financovania: škandinávsky, ázijský, anglosaský a kontinentálny európsky model. 

  

Priemerné ročné školné (domáci študenti verejných vysokých škôl; US$ podľa parity kúpnej sily PPP)

  Bakalárske a magisterské štúdium 2003/2004 Bakalárske štúdium 2013/2014
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Škandinávsky model  

Z pohľadu študenta ide o ideálny model, pretože vysokoškolské štúdium je zadarmo a všetci 

študenti majú navyše nárok na nejakú formu štipendia alebo aspoň študentské pôžičky 

(väčšinou výhodne úročené a s garanciou štátu). Tento model v škandinávskych krajinách 

(presnejšie označenie je severské krajiny – Nordic countries - teda Švédsko, Fínsko, 

Dánsko, Nórsko a Island) nepochybne prispieva k spravodlivejšiemu prístupu k 

vysokoškolskému vzdelaniu (equity). Na druhej strane sú v škandinávskych krajinách príjmy 

absolventov vysokých škôl v porovnaní s príjmami stredoškolákov oveľa nižšie než napr. na 

Slovensku alebo v iných vyspelých krajinách. (táto tzv. vysokoškolská renta alebo prémia je 

práve na Slovensku a tiež v Českej republike zatiaľ jedna z najvyšších v Európe.) Taktiež 

miera (progresívneho) zdaňovania príjmu vysokoškolákov v škandinávskych krajinách patrí v 

rámci OECD k tým najvyšším - štát tak vlastne získava späť od absolventov časť svojich 

výdavkov na vysokoškolské vzdelanie. Nejde však o absolventskú daň, pretože vyššiu daň z 

príjmu platia tí, ktorí majú vyššie príjmy, nie tí, ktorí zadarmo študovali. V posledných rokoch 

je však pôvodná podoba škandinávskeho modelu postupne modifikovaná, zavádzajú sa 

poplatky za predlžovanie štúdia, štipendiá sa menia na študentské pôžičky, zavádza sa 

školné pre zahraničných študentov (mimo občanov z členských krajín EÚ) a pod. 

Škandinávsky model financovania sa vďaka tomu približuje situácii v iných krajinách na 

európskom kontinente. 

 

Ázijský model  

Ázijský model (z krajín OECD ide o Japonsko a Kóreu, ale podobné je to aj v ďalších 

krajinách Ázie) je pre študentov z ekonomického hľadiska jednoznačne najmenej výhodný. 

Školné je skutočne vysoké a podpora naopak veľmi nízka. Vysoké školy totiž získavajú 

prostriedky predovšetkým zo súkromných zdrojov (z viac ako 50 %), a to len sčasti od 

podnikov, väčšinu musia získať zo školného. Rodičia sa tak ocitajú pod veľkým 

ekonomickým tlakom; ak nepatria k vyšším vrstvám, často sa napríklad viac príbuzných 

skladá na školné pre jedného nádejného potomka. Niet sa čo čudovať, že z toho vyplývajúca 

zodpovednosť ovplyvňuje vzťah študentov k výučbe a štúdiu. Zároveň je tiež zrejmé, že 

prístup k vysokoškolskému vzdelaniu je ekonomicky podmienený a vysokoškolské 

vzdelávanie sa tak podieľa na udržiavaní spoločenských nerovností. Takisto možnosti 

vysokých škôl získať prostriedky od podnikov sú komplikované. Napríklad v Japonsku sa 

kvôli tomu predstavitelia firiem stávajú členmi správnych rád univerzít s rozhodovacími 

právomocami. Tento systém vybičovala súťaž o najlepších študentov a solventné podniky do 

tej miery, že pred niekoľkými rokmi takmer tretina japonských vysokých škôl musela ohlásiť 

ekonomický bankrot. Tiež v ázijskom modeli financovania však dochádza k zmenám, 

mnohokrát pod vplyvom globalizácie a medzinárodnej súťaže, ale aj v dôsledku zvyšovania 

ekonomickej úrovne mnohých ázijských krajín. Nedávno napríklad Japonsko aj Kórea zvýšili 

úroveň štátnej podpory študentov s cieľom znížiť spoločenské nerovnosti a zlepšiť 

rovnomernosť (equity) v prístupe na vysoké školy. Vďaka tomu sa ázijský model začína čím 

ďalej viac posúvať smerom k modelu anglosaskému. 

  



17 

 

Anglosaský model  

Rôzne podoby tohto modelu nájdeme v mnohých anglosaských krajinách (Veľká Británia, 

USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland). Školné je vysoké a líši sa podľa odboru štúdia alebo 

podľa vysokoškolskej inštitúcie. Študent síce musí na vysokoškolské štúdium vynaložiť veľa 

peňazí, ale súčasne môže využívať plošné a nárokové štipendium alebo sa snažiť získať 

výberové formy podpory, ktorých funguje celý rad a môžu byť verejné aj privátne. Splácanie 

pôžičiek, ktoré môžu študenti čerpať, je často viazané na ich príjem, čo znamená, že 

absolvent začína splácať, až keď dosiahne určitú výšku pracovného príjmu (platu, mzdy). Ak 

študent definovaný príjem nedosiahne do stanoveného počtu rokov, uhradenie pôžičky 

prechádza na štát. V tomto modeli, ktorý preberá stále viac krajín OECD, je vyvíjaný určitý 

tlak na vlády a na vysokoškolské inštitúcie, aby zabezpečili, že absolventi vysokých škôl 

budú dobre pripravení pre uplatnenie na pracovnom trhu. V realite vysokoškolskej politiky 

mnohých krajín sú skúšané rôzne varianty tohto modelu a jeho parametre sú na základe 

vyhodnotenia a analýz podrobované v podstate neustálym revíziám. V poslednej dobe je 

možné napríklad pozorovať rad významných opatrení a krokov, ktoré sa od roku 2010 

uskutočňujú v Anglicku, alebo reformu vyhlásenú v roku 2013 v USA prezidentom Obamom. 

Je možné tiež pripomenúť, že aj pre české a slovenské vysoké školstvo OECD odporúčala v 

90. rokoch zavedenie modifikovanej obdoby modelu HECS (Higher Education Contribution 

Scheme), ktorý funguje už štvrť storočia v Austrálii; zákon dokonca česká vláda v roku 1995 

schválila a predložila do Poslaneckej snemovne, kde však na poslednú chvíľu stratil 

väčšinovú politickú podporu. 

 

Model kontinentálnej Európy 

Systémy financovania vysokého školstva a úloha školného v ňom v krajinách na európskom 

kontinente je celkom ťažké zhrnúť do jedného modelu, pretože rôznosť jednotlivých 

národných systémov je značná. Ak sa teda hovorí o štvrtom modeli, sú tým myslené isté 

podobnosti, ktoré nájdeme v mnohých európskych krajinách, ako je napríklad Francúzsko, 

Rakúsko, Belgicko, Španielsko alebo Taliansko. Vyznačuje sa pomerne nízkym školným a 

súčasne nedostatočne rozvinutým systémom podpory študentov. Vysoké školstvo je v takto 

vymedzenom európskom kontinentálnom modeli do značnej miery financované štátom. 

Niektoré krajiny - predovšetkým Rakúsko a Taliansko - realizujú od konca 90. rokov reformy, 

ktorých cieľom síce bolo zvýšiť na verejných vysokých školách školné, ktoré však napriek 

tomu zostáva len mierne v porovnaní napríklad s ázijským alebo anglosaským modelom. 

Systémy v niektorých iných krajinách európskeho kontinentu - ako je Holandsko - sa 

podobajú skôr anglosaskému modelu. Naopak, napríklad v Nemecku došlo k postupnému 

zrušeniu školného (zavedeného v roku 2007) prakticky vo všetkých spolkových krajinách (od 

jesene 2014 nemecké vysoké školy v žiadnej spolkovej krajine školné nevyberajú 13); tým sa 

nemecký systém vlastne priblížil škandinávskemu modelu. Samostatnú kapitolu predstavuje 

rozbor systémov financovania vysokého školstva a školného v nových členských krajinách 

                                                 

13     European Commission/EACEA/Eurydice (2015). National Student Fee and Support Systems in  

Europea Higher Education – 2015/16. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications 
Office of the European Union.  
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EÚ - prinajmenšom skúsenosti z poľského alebo maďarského systému však stoja za 

pozornosť. 

 

3.2 Naliehavá potreba vyvážiť verejné a súkromné financovanie  

 

Poznatky z porovnávania systémov financovania v krajinách OECD a vymedzovania štyroch 

uvedených modelov je možné zovšeobecniť do záveru, že hlavné rozdiely medzi nimi je 

možné vysvetliť dvoma charakteristikami: 

 v akom pomere je vo vysokoškolskom systéme vyvážené financovanie z verejných a 

súkromných zdrojov na strane jednej a 

 v akom rozsahu sú štát a privátna sféra schopní a ochotní poskytovať študentom 

vysokých škôl rôzne formy podpory na strane druhej. 

Niektorým krajinám sa darí získavať nové súkromné zdroje, iné zvyšujú financovanie z 

verejných rozpočtov. Tam, kde nejdú ani jednou z týchto ciest, majú vo vysokom školstve 

stále väčšie problémy spojiť požiadavky rastu s požiadavkami kvality. Škody, ktoré týmto už 

v niektorých krajinách nastali, môžu byť nezvratné. 

Pritom sa jasne ukazuje, že celý rad predsudkov proti zavádzaniu školného v niektorých 

krajinách vychádza z úplne mylných a zavádzajúcich informácií, respektíve mýtov o školnom, 

ktoré sú populisticky zneužívané obzvlášť v politických diskusiách napríklad pred voľbami 14. 

Päť nasledujúcich námetov môže pomôcť vhodne vyvážiť verejné a súkromné financovanie 

vysokého školstva v rôznych krajinách predovšetkým kontinentálnej Európy. Takéto námety 

sú dôležité pre ďalšie úvahy a diskusiu o školnom a jeho prípadnej diferenciácii podľa 

odborov štúdia a budúceho pracovného uplatnenia. 

 

1. Zlepšiť voľbu oboru štúdia 

V súčasnosti veľká časť novo zapísaných študentov nedokončí ani bakalárske štúdium, 

nedokončí ho v očakávanom (riadnom) termíne alebo zmení zvolený odbor v priebehu 

štúdia. 

Primerané školné môže mať pozitívny vplyv iba vtedy, ak sa podarí znížiť mieru 

neúspešnosti a ukončovania štúdia hneď v počiatočných ročníkoch štúdia a ak sa zavedú 

fungujúce mechanizmy, ktoré zabezpečia lepšiu voľbu odboru štúdia. 

 

                                                 
14

  DominicOrr, Alex Usher, Johannes Wespel: Do changes in cost-sharing have an impact on the 
behaviour of students and higher education institutions? Evidence from nine comparative studies. 
Volume I: Comparative Report. Volume II: National Reports. Luxembourg: Publications Office 
oftheEuropean Union, 2014 

 

http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140623-cost-sharing_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140623-cost-sharing_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140623-cost-sharing_en.htm
http://ec.europa.eu/education/library/study/2014/cost-sharing/national-reports_en.pdf
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2. Zvýšiť zapojenie podnikov do financovania vysokých škôl a vytváranie pracovných 

príležitostí pre absolventov niektorých odborov 

Podiel podnikového sektora na financovaní vysokého školstva v niektorých krajinách 

dosahuje či dokonca presahuje 10 % (napríklad Austrália, Izrael, Japonsko, Kanada, Kórea, 

Holandsko, Švédsko, Veľká Británia alebo USA). Napríklad vo Švédsku idú však tieto 

prostriedky predovšetkým do výskumu a vývoja. Vysoké školy sa vďaka tomu dostávajú do 

užšieho kontaktu so svetom podnikania a zvyšujú sa tak možnosti pre uplatnenie 

absolventov radu odborov.  

Z takejto praxe je nevyhnutné sa čo najviac poučiť a urýchlene ju v potrebnej podobe 

aplikovať. Podstatne tomu však môžu napomôcť cielené finančné stimuly VŠ inštitúcií i 

podnikov (mnohokrát súčasne zamestnávateľov budúcich absolventov) k takémuto 

správaniu. 

 

3. Prispôsobovať školné a štátnu pomoc situácii na trhu práce 

Krajiny OECD, kde študenti platia vysoké školné, ale súčasne majú nárok na štátnu pomoc 

(pôžičky a štipendiá pre rôznych znevýhodnených študentov), sa nevyznačujú menšou 

mierou celkovej účasti (participácie) na vysokoškolskom vzdelávaní. Nie je v nich však 

zrejmá ani nižšia spravodlivosť (equity) pre rôzne sociálne skupiny či väčšie nerovnosti v 

prístupe k vysokoškolskému vzdelávaniu, než je tomu v iných krajinách. Toto konštatovanie 

sa však netýka porovnaní so severskými krajinami, kde sú nerovnosti v prístupe k 

vysokoškolskému vzdelaniu skutočne nízke, čo je však spôsobené historicky nižšími 

celkovými nerovnosťami v spoločnosti a tomu zodpovedajúcej spoločenskej klíme. Ich model 

financovania vysokého školstva je preto ťažko prenositeľný do krajín s inou tradíciou. V 

krajinách, kde študenti platia vysoké školné a súčasne poberajú v súhrne vysokú podporu, 

sa výška školného rôzni podľa odboru štúdia a uplatniteľnosti na trhu práce. Môže sa tak stať 

vhodne využiteľným nástrojom vysokoškolskej politiky. Príkladom je Austrália, kde sa školné 

v odboroch, ktorých je na trhu práce nedostatok, niekedy znižuje, aby sa štúdium pre 

študentov stalo atraktívnejším. 

 

4. Nepreceňovať náklady na štúdium 

Ak uchádzači o štúdium vnímajú náklady na vysokoškolské štúdium ako príliš vysoké, môžu 

naň rezignovať, hoci majú nárok na finančnú podporu od štátu. Tento problém v súčasnosti 

rieši Veľká Británia, kde poklesli počty študentov v niektorých sektoroch vysokého školstva, 

sčasti v dôsledku trojnásobného zvýšenia školného na niektorých školách v roku 2012. 

Podobne v Spojených štátoch je školné v určitých častiach vysokoškolského sektora tak 

vysoké, že zadlženosť študentov predstavuje dokonca riziko pre ekonomickú stabilitu krajiny. 

V čase ekonomickej krízy, keď výrazne klesá počet pracovných príležitostí, majú 

nezamestnaní absolventi tendenciu si brať ďalšie pôžičky, aby mohli pokračovať v štúdiu. 

Ak má vysokoškolský systém úspešne fungovať, musí sa cena štúdia upravovať podľa 

skutočnej kvality príležitostí na trhu práce. Vyžaduje to však prepracovanejší systém 

informácií než ten dnešný, aby mladí ľudia napríklad dosť presne vedeli, aký druh práce 

môžu vykonávať po určitom štúdiu na vysokej škole a s akou pravdepodobnosťou také 
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miesto získajú, aké šance majú na úspešné dokončenie štúdia vzhľadom k svojim 

maturitným výsledkom a aký plat môžu dosiahnuť po absolvovaní. 

 

5. Zvýšiť školné pre zahraničných študentov 

Takmer v polovici krajín, pre ktoré sú k dispozícii dostatočné údaje, sa na verejných 

vysokých školách líši výška školného podľa toho, či ide o domácich alebo zahraničných 

študentov. V posledných rokoch pritom aj niektoré z krajín, kde je vysokoškolské štúdium 

inak bezplatné a silno dotované štátom (napríklad Dánsko a Švédsko), zvýšili školné pre 

študentov z krajín mimo Európy. Je však potrebné poznamenať, že takéto opatrenia môžu 

mať negatívny dopad, ako sa to stalo vo Švédsku, kde po reforme z roku 2011 významne 

poklesol počet študentov, ktorí nie sú občanmi krajín Európskeho hospodárskeho priestoru 

(EEA) alebo Švajčiarska, a teda nie sú od školného oslobodení. 

 

4. Výkonové financovani európskych vysokých škôl 

 

V júni 2015 ukončila EUA (European University Association) projekt DEFINE, ktorý hľadal čo 

najefektívnejšie modely financovania vysokých škôl, a publikovala celkom tri záverečné 

správy, ktoré sa venujú najvýznamnejším dnešným trendom v oblasti financovania 

vysokoškolských inštitúcií. Témou správy s názvom DEFINE Thematic Report: Performance-

Based Funding of Universities in Europeje výkonové financovanie. Výsledná správa sa 

zaoberá tromi otázkami: Do akej miery je financovanie vysokých škôl v Európe založené na 

ich výkone a ako sú prvky výkonového financovania zakotvené v mechanizme financovania z 

verejných prostriedkov? Aké dôsledky má výkonové financovanie pre vysoké školy a ich 

aktivity aj pre celý vysokoškolský systém? Na čo by tvorcovia vzdelávacej politiky aj vedenie 

vysokých škôl mali pamätať pri zavádzaní prvkov výkonového financovania do modelu 

financovania? 

Vo svojej prvej časti správa podáva prehľad o systémoch financovania vysokého školstva v 

Európe z verejných prostriedkov a o tom, aké miesto v nich zastávajú prvky výkonového 

financovania. Vo svojej druhej časti potom správa analyzuje dôsledky výkonového 

financovanie na celý vysokoškolský systém aj na jeho jednotlivé inštitúcie a uvádza aj možné 

neplánované dôsledky. V tretej časti je uvedených niekoľko príkladov európskych krajín, ako 

začleniť výkonové financovanie do modelu financovania. Posledná časť obsahuje závery a 

odporúčania. 

Údaje z 26 vysokoškolských systémov boli získané pomocou dotazníka, niekoľkých kôl 

konzultácií a rozhovorov s kolektívnymi členmi EUA, t.j. s organizáciami združujúcimi vysoké 

školy v jednotlivých krajinách. K tomu boli pridané prípadové štúdie spracované na základe 

vlastného hodnotenia inštitúcií a ďalej výsledky tematickej skupiny (focus group) - zloženej 

zo zástupcov 12 vysokých škôl a 2 zástupcov centrálnych úradov - počas návštevy 

Copenhagen Business School vo februári 2014. Predbežné výstupy boli potom ešte 

prerokované v októbri 2014 na druhom EUA Funding Forum v Bergame. 
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4.1 Systémy financovania 

Systémy financovania vysokého školstva v Európe z verejných prostriedkov sú veľmi 

rozdielne, v štruktúre príjmov aj v spôsobe alokácie. Hlavným zdrojom sú verejné prostriedky, 

vo veľkej väčšine krajín v 75 – 90 %, v Anglicku však len asi v 40 %. Školné (a 

administratívne poplatky) v mnohých krajinách zavedené nie je a väčšinou sa jeho podiel 

pohybuje medzi 5 – 15 %, v Anglicku tvorí 30 %. Pre dlhodobú udržateľnosť inštitúcií majú 

stále väčší význam ďalšie príjmy (spolupráca s podnikmi, poskytované služby, donácie, 

európske fondy). Vo väčšine systémov ich podiel presahuje 10 % a v niektorých už dosahuje 

30 %. 

Okrem zdroja príjmu hrá veľkú úlohu aj štruktúra výdavkov vzhľadom na finančnú 

udržateľnosť inštitúcie. Priemerne idú asi dve tretiny celkových výdavkov na osobné výdavky, 

ďalšou významnou zložkou sú aj výdavky za udržiavanie (či nájom) infraštruktúry a 

vybavenia. Vysoký podiel fixných nákladov značne obmedzuje schopnosť inštitúcií znižovať 

náklady, systémy verejného financovania na to berú ohľad a veľký podiel prostriedkov 

poskytujú na základe vstupov. To však vo väčšine systémov obmedzuje podiel výkonového 

financovania. 

Vo väčšine európskych systémov sa základné financovanie poskytuje ako celková suma 

(block grant), ktorú inštitúcie môžu ďalej rozdeľovať voľne, s určitými obmedzeniami (prípad 

ČR) alebo len v rámci definovaných kategórií (prípad Slovenska); len výnimočne sú 

prideľované prostriedky rozpísané na jednotlivé položky. 

Výška celkovej sumy sa určuje rôznymi spôsobmi, ktoré sa často kombinujú: historicky, 

vyjednávaním, na základe normatívu alebo kontraktom o výstupoch, ktoré sa inštitúcia 

zaväzuje  splniť. 

Správa venuje veľkú pozornosť prvkom výkonového financovania, ktorými centrum 

usmerňuje správanie inštitúcií. Súto najmä normatívy (funding formulae) a ukazovatele, na 

ktorých sú založené. 

Ďalším prostriedkom, ktorým centrum usmerňuje správanie inštitúcií, je kontraktové 

financovanie. To definuje určite ciele, ktoré má inštitúcia dosiahnuť a na ktorých sa zhodli 

obaja partneri - ministerstvo aj vysoká škola (performance contracts, target agreements či 

development contracts). Ich rôzne typy existujú v 14 z 26 skúmaných systémov, v 10 môžu 

mať vplyv na financovanie inštitúcie, hoci rôzne veľký (ich podiel na financovaní inštitúcie sa 

pohybuje medzi 1 až 7 % celkovej sumy), ale vo väčšine systémov sa považujú skôr za 

nástroj riadenia než financovania. 

 

4.2  Výkonové financovanie a jeho dôsledky 

Druhá časť správy analyzuje, aké dôsledky má výkonové financovanie na systémovej a  

inštitucionálnej úrovni. Je potrebné si uvedomiť, že použitie jedného modelu a jedného 

ukazovateľa môže ponúkať nové rovnako, ako aj prinášať isté riziká. 

To sa týka aj prvej oblasti, dôsledkov pre počet študentov, kvalitu výučby a ukončovanie 
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štúdia. Kritérium počtu absolventov jasne motivuje inštitúcie, aby čo najviac zvýšili počet 

prijímaných študentov. Avšak len v 8 skúmaných systémoch môžu vysoké školy samy 

rozhodovať o tom, koľko študentov prijmú, v ostatných platia určité obmedzenia. V porovnaní 

s počtom prijímaných študentov, teda ukazovateľom vstupu, ukazovateľ počtu absolventov 

núti inštitúcie zamerať sa na výsledok procesu výučby, na podporu študentov a znižovanie 

predčasných odchodov (napr. pomocou poradenstva a zvyšovania počtu konzultačných 

hodín). Na druhej strane, riziko môže prinášať znižovanie štandardov a kvality výučby, aby 

sa vyprodukovalo viac absolventov za kratšiu dobu. Môže sa tak dávať prednosť 

prednáškam pre veľký počet poslucháčov pred seminármi pre malé skupiny, čím sa obmedzí 

osobný kontakt medzi učiteľmi a študentmi. 

Vo výskume sa meria produktivita inštitúcie i jednotlivých pracovníkov napr. bibliometrickými 

kritériami, počtom kontraktov s podnikmi a výškou externého financovania, ktoré sa podarilo 

získať. Tieto ukazovatele motivujú k rozširovaniu výsledkov v akademickej sfére  aj ku 

spolupráci s externými partnermi mimo nej, na druhej strane prinášajú na systémovej aj 

inštitucionálnej úrovni riziko tzv. Matúšovho efektu - prostriedky smerujú k tým, ktorí už sú 

úspešní a nedostatok prostriedkov znevýhodňuje ostatných. To môže silne ovplyvniť 

profilovanie a diferenciáciu jednotlivých inštitúcií. Kontrakty s externými partnermi tiež 

zvýhodňujú aplikovaný výskum pred základným a rizikovým výskumom, pre ktorý je potrebné 

zabezpečiť dostatočné financovanie z verejných zdrojov. Používanie bibliometrických kritérií 

je veľmi kontroverzné, pretože núti pracovníkov publikovať predčasne a čo najviac a dávať 

prednosť výskumu pred výučbou. Navyše, znevýhodňuje určité odbory, predovšetkým 

humanitné, ktoré tradične publikujú menej ako prírodovedné. 

Následujúci graf uvádza prehľad výkonových ukazateľov pre rozdeľovanie vysokoškolského 

rozpočtu v európskych krajín a ukazuje na početnosť ich používání.   
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Používanie ukazovateľov na financovanie vysokých škôl v Európe (2015)

 

 

Kontraktové financovanie umožňuje aktívny dialóg ministerstva a inštitúcií ako rovnocenných 

partnerov, výkonové financovanie môže pomôcť zamerať aktivity inštitúcie, a tak podporiť 

strategické plánovanie. Ak sa však ako účinný nástroj nepriameho riadenia používa na to, 

aby boli vysoké školy nútené sledovať ciele predpisované zvonku, dostáva sa do rozporu s 

autonómiou inštitúcií, ktorá je jedným z hlavných princípov európskeho vysokého školstva. 

Toto riziko sa zvyšuje, ak podiel výkonového financovania vzrastá, vysoké školy nie sú 

zapojené do stanovovania cieľov a ukazovateľov a od všetkých inštitúcií sa vyžaduje to isté 

bez ohľadu na ich profil a špecifické črty. 

Výkonové financovanie môže mať pozitívne i negatívne dôsledky aj pre alokáciu prostriedkov 

a finančný manažment. Môže viesť k väčšej transparentnosti, zvýšenej efektivite a k 

racionalizácii rozdeľovania prostriedkov, keď budú odmeňované prednostne tie inštitúcie, 

ktorémajú dobré výsledky. Môže motivovať k diverzifikácii príjmov, a tým posilniť finančnú 

udržateľnosť inštitúcie. Existujú však tiež úskalia. Splnenie určitého ukazovateľa by malo 

viesť k získaniu väčšieho množstva prostriedkov, ale štátny rozpočet je zvyčajne obmedzený, 

vopred fixovaný, takže ak rastie počet jednotiek, má to za následok zníženie jednotkovej 

ceny. Vzrastie iba konkurencia medzi jednotlivými inštitúciami, a to môže znížiť ochotu 

vzájomne spolupracovať. Orientácia na dosiahnuté výkony môže tiež viesť k tzv. Matúšovmu 

efektu, o ktorom sme sa už zmienili. Priama väzba medzi základným financovaním a 

financovaním z externých zdrojov môže zvýšiť motiváciu vysokých škôl spolupracovať s 

podnikmi, ale nesmie sa zabúdať na skutočnosť, že externý príjem často nehradí všetky 

vzniknuté náklady a rozdiel musí vysoká škola hradiť zo základného financovania. 

Je tiež nutné si uvedomiť, že výkonové financovanie sa v niektorých oblastiach nemôže 
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uplatniť. Môže ovplyvniť, čo inštitúcie vo vzdelávaní a výskume ponúkajú, ale už nie dopyt. 

Voľba odboru závisí od mnohých iných faktorov, samotné výkonové financovanie nie je 

účinným nástrojom pre vyrovnanie nedostatku absolventov v niektorých odboroch. Ale ani 

uplatnenie kritéria ukončenia štúdia nevedie k jednoznačným výsledkom, pretože postup 

študenta ovplyvňujú aj ďalšie faktory, ktoré nezávisia na inštitúcii. Ukázala to tiež skúsenosť 

Copenhagen Business School. Aj keď dánsky systém normatívov (taximeter system) je 

zameraný predovšetkým na ukončenie štúdia, vzrástli na CBS len počty bakalárov, ale počty 

magistrov sa naopak znížili. 

Tak je možné definovať niekoľko zásad, ako na systémovej a inštitucionálnej úrovni riadiť 

výkonové financovanie tak, aby sa využili možnosti, ktoré otvára a zmiernili sa jeho riziká. 

Medzi ne patria: 

 Zabezpečiť transparentnosť mechanizmu financovania je základom efektívneho 

systému financovania, motivovať vysoké školy možno len vtedy, ak mu rozumejú. 

 Obmedziť podiel výkonového financovania, ukazovatele výstupov vyvažovať s 

ukazovateľmi vstupov a čiastkových výstupov. Vo väčšine európskych systémov sa tak 

garantuje minimálna úroveň financovania inštitúcie (alebo aspoň obmedzuje jej 

zníženie oproti predchádzajúcemu rozpočtu), čo zvyšuje predvídateľnosť a pomáha 

finančne plánovať. 

 Výdavky na aktivity inštitúcie (napr. štandardné náklady na študenta) začleniť do 

modelu financovania, a tým podporiť jej finančnú udržateľnosť. 

 Rešpektovať rôzne potreby podľa profilu inštitúcií, inak sa môže stierať ich rôznosť, 

ktorá je nevyhnutná vzhľadom na stále rozmanitejšie potreby modernej ekonomiky i 

spoločnosti. Je preto vhodnejšie definovať viac ukazovateľov i cieľov. 

 Rešpektovať rozdiely medzi odbormi je nevyhnutné preto, aby sa odstránili nedostatky 

bibliometických kritérií. 

 Posilňovať systémy zabezpečenia kvality rovnako ako akademický étos, aby sa 

zabránilo tlaku na splnenie ukazovateľov ukončenia štúdia znižovaním kvality výučby aj 

výskumu. 

 Vypracovať systém internej alokácie prostriedkov, vyvažujúcej niektoré negatívne 

dôsledky externého modelu financovania, ktorý všeobecne značne ovplyvňuje aj 

alokáciu prostriedkov v inštitúcii. Tá však má byť pre každú inštitúciu špecifická, má 

zodpovedať jej štruktúre, profilu a prioritám. 
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4.3 Príklady európskych krajín  

V tejto časti uvádzame štyri príklady, ako európske krajiny menia svoje modely financovania: 

Rakúsko 

Ministerstvo uzatvára trojročné kontrakty s jednotlivými inštitúciami, v ktorých sú definované 

výkony, ktoré bude vysoká škola poskytovať ako verejnú službu a celková suma 

prostriedkov, ktorú jej za to štát poskytne ako block grant. Ten sa skladá z dvoch častí - zo 

základného rozpočtu, ktorý je stanovený jednaním (a ktorého značná časť slúži na úhradu 

osobných nákladov) a z príspevku vysokoškolských štrukturálnych fondov, ktorého výška je 

určená podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov a dohodnutých cieľov (týkajúcich 

sa výučby, výskumu, rozvoja odboru a spoločenských cieľov, ako sú inklúzia, rodová rovnosť, 

integrácia menšín a dostupnosť, celoživotné vzdelávanie alebo internacionalizácia a transfer 

vedomostí). Ďalej dostávajú vysoké školy dodatočné verejné prostriedky na infraštruktúru a 

klinický výskum a výučbu. V kontrakte sa tiež stanovujú opatrenia pre prípad, keď vysoká 

škola nesplní stanovené ciele (napríklad povinnosť mať rezervy), alebo štát nemá dosť 

prostriedkov, aj postupy podávania správ. Zdôrazňuje sa pritom nutnosť stáleho dialógu 

ministerstva s vysokou školou, aby sa mohlo včas zabrániť prípadnému nesplneniu cieľov. 

Hodnota kontraktov, ktoré štát uzavrel s vysokými školami v roku 2012 na obdobie 2013-

2015, je celkovo takmer 9 miliárd €, z toho tvoria dojednávané základné rozpočty asi 7 

miliárd €, príspevky zo štrukturálnych fondov asi 450 miliónov € a dodatočné prostriedky asi 

1, 5 miliardy €. 

Holandsko 

Od roku 2009 ministerstvo pripravuje reformu vysokého školstva, aby ustálo masívne 

zvýšenie počtu študentov (do roku 2020 o tretinu dnešného stavu), lepšie sa prispôsobovalo 

potrebám znalostnej ekonomiky a znížil sa počet predčasných odchodov zo štúdia. Pretože 

hlavnými cieľmi reformy je zvýšenie kvality a diverzifikácie vysokého školstva, pripravil sa aj 

nový systém financovania, ktorý podporuje profilovanie inštitúcií a diferenciáciu vzdelávacej 

ponuky. Posilnil sa podiel výkonového financovania, zatiaľ čo starý systém bol založený 

prevažne na vstupoch (60 % podľa počtu zapísaných žiakov, 20 % historicky, podľa 

doterajšej výšky financovania, 20 % podľa počtu udelených diplomov) a zaviedlo sa 

uzatváranie dohôd o výkonoch medzi ministerstvom a vysokou školou. 

Ako prvý krok museli vysokej školy vypracovať strategický plán na obdobie 2012-2016 s 

tromi prioritami: 

 zlepšiť svoje výsledky (7 ukazovateľov: miera úspešného ukončenia štúdia, miera 

predčasných odchodov, zmena odboru, hodnotenie kvality alebo počet vynikajúcich 

študentov, intenzita výučby, réžia); 

 posilniť svoj profil vo výučbe aj výskume (vzdelávacie portfólio, priority výskumu, 

reakcie na strategické priority štátnej inovačnej politiky a na veľké výzvy); 

 zvýšiť vplyv a využitie výskumu. 
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Vysoké školy si mohli zvoliť svoje ciele a formu strategického plánu individuálne, ale museli 

stanoviť ciele pre rok 2015 podľa uvedených 7 ukazovateľov. V lete 2012 nezávislá komisia 

posúdila všetky strategické plány z hľadiska ich prepojenia s národným cieľom inštitúcie 

profilovať aj ich realizovateľnosť. Ak bolo hodnotenie kladné, minister dohodu s vysokou 

školou o výkonoch podpísal. 

7 % celkovej sumy, ktorú inštitúcia dostane ako block grant, je určených na podporu kvality a 

profilovanie inštitúcie: 5 % je tzv. podmienené financovania (podmienené uzavretím dohody o 

výkonoch s ministerstvom), 2 % je selektívne financovanie (vysoké školy s vyšším 

hodnotením svojho strategického plánu dostávajú relatívne viac prostriedkov). 

V roku 2016 sa bude hodnotiť dosiahnutie cieľov podľa 7 ukazovateľov. V negatívnom 

prípade sa v období 2017-2020 podmienené financovanie zníži. 

Taliansko 

Taliansky systém rozdeľovania verejných prostriedkov vysokým školám kombinoval tri formy 

financovania: kontraktové, výkonové a inkrementálne (t.j. historické, vychádzajúce z výšky 

poskytovanej v predchádzajúcom roku). V roku 2012 rozhodla vláda postupne zvyšovať 

podiel výkonového financovania (na dvojnásobok do roku 2020) a od roku 2014 

inkrementálne financovanie nahradiť prostriedkami, ktorých výška sa určí podľa 

štandardných nákladov na študenta; cieľom tohto opatrenia je odstrániť historicky vzniknuté 

nerovnosti, keď inštitúcie rovnakej veľkosti a rovnakého profilu dostávali na študenta 

prostriedky v rôznej výške. (Štandardné náklady na študenta majú štyri zložky, 

zodpovedajúce výskumu a výučbe (štandardný počet pedagogických a výskumných 

pracovníkov), vedeniu, infraštruktúre a ďalším špecifickým aspektom.) 

Fínsko 

Vo Fínsku je základné financovanie vysokých škôl založené na normatívoch, ktoré pokrývajú 

ako strategické financovanie, tak výučbu aj výskum. Vláda prijíma na ďalšie štyri roky plán 

rozvoja vzdelávania, výskumu a vývoja. Vysoké školy sa riadia okrem programu vlády, plánu 

rozvoja a príslušnej legislatívy aj dohodami o výkone, ktorý uzatvárajú s ministerstvom na 

obdobie troch rokov. Na jeho začiatku rokujú s ministerstvom o operatívnych a kvalitatívnych 

cieľoch io potrebných prostriedkoch, dohoda tiež zahŕňa monitorovanie a hodnotenie 

dosiahnutia cieľov a použitých postupov. Dohoda o výkonoch a normatívy s ukazovateľmi sa 

považujú za vzájomne sa doplňujúce nástroje. 

Nasledujúca schéma znázorňuje súčasné pravidlá výkonového financovania vysokých škôl 

vo Fínku a váhu jednotlivých ukazovateľov v celkovom rozpočte fínských vysokých škôl 

v roku 2013.  
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4.4  Závery a odporúčania projektu EUA DEFINE 

Poslednou časťou správy sú závery a odporúčania, ktoré sú na nich založené. Pre ich 

závažnosť uvádzame závery ako doslovnú citáciu v preklade:  

„Z analýzy dôsledkov zavedenia výkonového financovania, ktorá preukázala jeho prínosy aj 

riziká, vyplýva, že sa musí využívať obozretne. Môže byť cestou, ako zvýšiť transparentnosť 

využívania verejných prostriedkov a podporiť profilovanie jednotlivých inštitúcií, a to najmä 

uzatváraním individuálnych kontraktov. Nevyhnutným predpokladom však je, že pri návrhu 

celého mechanizmu aj pri uzatváraní kontraktu sú vysoké školy rovnocenným partnerom 

ministerstva a že medzi nimi dochádza ku skutočnému dialógu. Ciele, ukazovatele aj 

postupy musia byť jasné a nie príliš zložité, aby výkonové financovanie mohlo fungovať ako 

spravodlivý a efektívny mechanizmus rozdeľovania prostriedkov. 

Jeho dôsledky však možno len ťažko kontrolovať, do značnej miery závisia od iných faktorov, 

ako sú právny rámec daného vysokoškolského systému, celkový model financovania a 

podiel výkonového financovania, ako aj profil inštitúcie, štruktúra príjmov, interné riadenie a 

správa. Veľkú úlohu hrá i konkrétny návrh, zvolené procesy, rovnako tiež uplatňovanie 

nástrojov financovania, v pozitívnom i negatívnom zmysle. Zistiť, do akej miery pomáha 

výkonové financovanie zvýšiť výkonnosť vysokých škôl vo výučbe a výskume, je neisté a 

ťažké kvôli riziku a nezamýšľaným dôsledkom, ktoré môže mať. Preto je riadenie založené 
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na výkonovom financovaní na detailnej úrovni nevhodné a tiež by podrývalo autonómiu 

inštitúcie. Okrem toho dosiahnutie širších cieľov vzdelávacej a výskumnej politiky nezávisí 

len na výkone inštitúcie, ale aj na množstve iných faktorov. Preto nemôže byť výkonové 

financovanie jedinou cestou, ako dosiahnuť určitý cieľ vzdelávacej politiky a musí sa 

uvažovať v širšom kontexte spolu s inými mechanizmami motivácie a podpory. 

Jeho podiel na celkovom objeme financovania z verejných zdrojov by mal byť limitovaný tak, 

aby neohrozil finančnú udržateľnosť inštitúcie. Nemal by sa užívať na úkor základného 

financovania, ale naopak, navyšovať ho o dodatočné prostriedky. Udržateľný systém 

financovania vysokého školstva musí brať do úvahy náklady na aktivity vysokých škôl, ktoré 

sú do značnej miery fixné (vstupy), odmeňovať výkon a umožňovať inštitúcii, aby investovala 

do svojej budúcnosti.  

 

Správu uzatvárajú odporúčania, na čo by tvorcovia vzdelávacej politiky aj vedenie vysokých 

škôl mali pamätať pri zavádzaní prvkov výkonového financovania do modelu financovania. 

Uvádzame ich v doslovnej citácii preklade: 

 

Odporúčania pre tvorcov vzdelávacej politiky 

Systém vysokého školstva a jeho financovania – celkový kontext: 

 Riešte model financovania vysokého školstva ako celok.     

 Pri určovaní podielu výkonového financovania vychádzajte zo štruktúry výdavkov. 

 Podiel výkonového financovania (založeného na výstupoch) by mal byť obmedzený 

vzhľadom k vysokému podielu osobných a fixných výdavkov (vstupné faktory).  

 Nekráťte základné financovanie z verejných prostriedkov, ale navyšujte ho o dodatočné 

prostriedky založené na výkone. 

Právny rámec: 

 Posilňujte autonómiu vysokých škôl vo všetkých ohľadoch. 

 Umožnite, aby vysoké školy samy rozhodovali o ďalšej alokácii prostriedkov v rámci 

inštitúcie. 

Ciele a zmysel: 

 Jasne definujte ciele a zmysel navrhovaných opatrení. 

 Rozhodnite, či ide o redistribúciu obmedzených zdrojov alebo o nepriame riadenie 

inštitúcie ako motivovanie k výkonu. 

 Podľa toho zvoľte opatrenia, ktoré umožnia najlepšie dosiahnutie cieľa (t.j. vstupné 

a výstupné ukazovatele; kontraktové financovanie). 

Voľba ukazovateľov: 

 Voľbu cieľov a ukazovateľov konzultujte s vysokými školami. 
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 Berte do úvahy rozmanitosť profilov inštitúcií a ich úlohy vo vysokoškolskom systéme. 

 Snažte sa na dosiahnutie stanovených cieľov nájsť čo najvhodnejšie aproximácie. 

 Neužívajte ukazovatele, ktoré pôvodne neboli vyvinuté na účely financovania (napr. 

rebríčky vysokých škôl či hodnotenie laboratórií), pretože to narúša celý systém. 

 Minimalizujte administratívne činnosti nevyhnutné na meranie, generovanie a zbieranie 

dát. 

 Dávajte pozor, aby jednotlivé ciele a ukazovatele neboli v rozpore. 

 Vyhnite sa ukazovateľom, na ktoré majú vysoké školy len malý vplyv (napr. 

zamestnanosť absolventov). 

Dopad: 

 Ako to je možné, vyhodnoťte možné nezamýšľané dôsledky ešte pred zavedením 

reformy. 

 Pamätajte, že dopad na jednotlivé inštitúcie značne závisí na ich profile a štruktúre. 

Realizácia: 

 Keď zavádzate nové opatrenia, počítajte so skúšobným / prechodným obdobím. 

 Plánujte pravidelnú spätnú väzbu (hodnotenie po určitom období) s možnosťou úprav. 

 Snažte sa vyvážiť úsilie s potrebami a navrhnite efektívne postupy riadenia a podávanie 

správ.  

Odporúčania pre vysoké školy  

Pri plánovaní:  

 Zapojte sa do návrhu pripravovaného opatrenia na úrovni vysokoškolského systému. 

 Koordinujte úsilie, napríklad na úrovni národnej organizácie vysokých škôl, aby ste 

vyjadrili svoje názory a prispeli konštruktívnymi vstupmi. 

 Veďte aktívny dialóg s verejnou správou a snažte sa čo najviac prepojiť kontraktové 

financovanie s prioritami inštitúcie. 

 Do návrhu kontraktu zapojte širšiu akademickú obec. 

Pri realizácii:  

 Určte priority inštitúcie a vypracujte stratégiu, ako sa vyrovnať so zmenami vo 

financovaní a ako im prispôsobiť interný systém alokácie prostriedkov. 

 Zaveďte interný systém alokácie prostriedkov založený na prioritách inštitúcie (môže sa 

líšiť od externého systému). 

 Vyhnite sa priamemu prepojeniu medzi odmeňovaním, kariérnym postupom pracovníkov 
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a výkonovými ukazovateľmi, podľa ktorých sa alokujú prostriedky, pretože to môže mať 

nežiaduce dôsledky (napr. lepšie známky alebo zníženie kvality výučby). 

 Zaveďte účinný systém interného zabezpečovania kvality a podporujte zvyšovanie 

kvality. 

 

 

5. Financovanie na podporu excelentnosti európskych 

vysokých škôl 

 

V rámci projektu DEFINE
15

, ktorý hľadá čo najefektívnejšie modely financovania vysokých 

škôl, vydala EUA tiež správu, ktorej témou je rozbor pomerne nového trendu financovania na 

podporu špičkovej kvality, excelentnosti vysokých škôl (Funding for Excellence). Iniciatívy 

excelentnosti, teda rôzne modely financovania špičkovej kvality z verejných prostriedkov, sú 

spolu s internacionalizáciou a s medzinárodnými rebríčkami vysokých škôl jednými z 

najvýraznejších prejavov hlbokej premeny, ktorou dnes prechádza vysoké školstvo aj 

jednotlivé vysokoškolské inštitúcie na celom svete, a teda aj v Európe. Aj keď nemožno ešte 

úplne zhodnotiť ich vplyv na vysokoškolské systémy, pretože tie sa prejavia až po dlhšej 

dobe, je možné na základe porovnania iniciatív excelentnosti v desiatich európskych 

krajinách formulovať určité zovšeobecnenia a odporúčania ako pre úroveň systému 

vysokého školstva, tak aj pre úroveň jednotlivých vysokoškolských inštitúcií. Správa je 

zaujímavá aj vďaka tomu, že obsahuje aj základné charakteristiky a parametre (ciele, 

rozsah, obdobie a formy) iniciatív excelentnosti, ktoré fungujú vo Fínsku, Francúzsku, 

Maďarsku, Nemecku, Nórsku, Poľsku, Rusku a Španielsku. 

EUA venuje celkovej úrovni, stratégiám aj metódam financovania vysokých škôl dlhodobo 

systematickú pozornosť. Usporiadala o ňom už dve medzinárodné fóra (EUA Funding 

Forum), prvé v Salzburgu v roku 2012 a druhé vlani v Bergame. Na financovanie vysokého 

školstva je tiež zameraný projekt EUA DEFINE, finančne podporovaný Európskou komisiou v 

rámci Programu celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme). Zahájený bol na 

jeseň 2012 a skončí tento rok na jar. Projekt DEFINE systematicky monitoruje a analyzuje 

rôzne opatrenia európskych krajín na zvýšenie efektivity a dlhodobej finančnej udržateľnosti 

vysokého školstva, ktorými sú predovšetkým výkonové financovanie, podpora excelentnosti 

vysokých škôl a rôzne formy ich koncentrácie a fúzií. Na projekte, ktorý skúma 25 

európskych vysokoškolských systémov (medzi nimi aj slovenské vysoké školstvo), 

spolupracuje EUA s portugalským výskumným centrom CIPES (Centre for Research in 

Higher Education Policies) a štyrmi univerzitami (s univerzitami v Oxforde a v Erlangen-

Norimbergu, Aalto university v Helsinkách a s dánskou Copenhagen Business School) a 

vybranými expertmi z niektorých európskych krajín. 

Tematickú správu Fundingfor Excellence na základe podkladov od expertov z jednotlivých 

krajín spracovali vedúci projektu EUA Enora Bennetot Pruvot a Thomas Estermann. 

Konštatujú v nej, že excelentnosť je síce heslo dňa, avšak jednotlivé modely podpory 

                                                 
15

 DEFINE - Designingstrategiesforefficientfunding of HE in Europe (http://www.eua.be/define.aspx). 
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excelentnosti majú dosť rozdielne ciele. V Anglicku je REF (Research Excellence 

Framework) nástrojom pre rozdeľovanie verejných prostriedkov na výskum. Vo Francúzsku 

majú Excellence Initiatives (s objemom 7,7 miliárd €) slúžiť na vytvorenie desiatich 

obrovských centier schopných súťažiť s najlepšími univerzitami na svete. Názov ruského 

Projektu 5-100 (s objemom 750 miliónov €) vypovedá o cieli dostať do roku 2020 aspoň 5 

ruských univerzít do prvej stovky svetových rebríčkov. Nemecko do roku 2017 vynaloží 4,6 

miliardy € na zvýšenie kvality a konkurencieschopnosti vysokého školstva a výskumu na 

základe svojej Exzellenzinitiative, v ktorej definovalo tri kategórie: rozvoj graduate schools, 

vytvorenie clusters of excellence a vypracovanie dlhodobej stratégie inštitúcie. 

Iniciatívy excelentnosti sa väčšinou zameriavajú na výskum, niektoré však aj na výučbu a na 

zlučovanie inštitúcií (príkladom je práve fínska Aalto University, ktorá vznikla zlúčením troch 

odborných vysokých škôl). Iniciatívy excelentnosti zvyšujú medzinárodnú viditeľnosť 

vysokoškolských inštitúcií, prispievajú k zladeniu ponuky a dopytu, usilujú o väčšiu účinnosť 

vynaložených prostriedkov ich koncentráciou na vybrané inštitúcie, a tým všetkým aj vysoké 

školy hierarchizujú. V niektorých prípadoch má krátkodobé poskytnutie dodatočných 

verejných prostriedkov pomôcť vysokej škole, aby získala ďalšiu podporu zo súkromných 

zdrojov. To je jasným cieľom napríklad v Nemecku aj v Španielsku. 

Prvým odporúčaním na systémovej úrovni je, že o iniciatívach excelentnosti sa má vždy 

uvažovať v rámci celkového modelu financovania, potrebné je premyslieť, aký majú vzťah k 

ostatným formám financovania, ako sú základné financovanie inštitúcie (block grants) a 

bežné formy výberového financovania (competitive funding). Iniciatívy excelentnosti majú byť 

teda predovšetkým zdrojom doplnkového financovania a nemajú základné financovanie 

obmedzovať. Autori upozorňujú, že v čase znižovania verejných výdavkov samozrejme 

existuje nebezpečenstvo, že sa prostriedky namiesto na zvyšovaní kvality a kapacity tých 

najlepších inštitúcií použijú na ich každodennú prevádzku. Napríklad, v Španielsku bolo v 

období 2008-2014 základné financovanie vysokých škôl plošne redukované o viac ako 1,1 

miliardy €, teda o 15 % a súčasne išlo v období 2009-2011 asi 700 miliónov € do programu 

Campus of International Excellence. Vždy je preto potrebné usilovať sa o synergiu s 

existujúcimi mechanizmami vrátane financovania zo súkromných zdrojov, o odstránenie 

nadmernej závislosti na finančných zdrojoch iniciatívy ao dlhodobú udržateľnosť 

financovaných aktivít. Keďže tie majú primárne podporovať dosiahnutie vedeckovýskumných 

cieľov, je nutné vo výdavkoch umožniť určitú flexibilitu. 

Ďalšie odporúčania sa týkajú evaluácie a výberového konania. Predovšetkým je potrebné 

jasne definovať ciele a kritériá výberu a usilovať o maximálnu transparentnosť. Vysoké školy 

väčšinou dávajú prednosť dvojkolovému výberovému konaniu, pretože obmedzuje písanie 

podrobných projektov, a teda aj zbytočnú stratu vynaložených kapacít a prostriedkov, pokiaľ 

inštitúcia neuspeje. Spôsob výberu má byť kontrolovateľný a vyvážený, aby sa zabezpečilo 

spravodlivé posudzovanie rôznych odborov a interdisciplinárnych aplikácií (napríklad tým, že 

panel hodnotiteľov bude zložený tak zo špecialistov, ako aj expertov so širším zameraním). 

Hodnotitelia musia byť dôkladne poučení a ich práca sledovaná, inštrukcie, ako posudzovať 

predložené projekty, musia byť zrozumiteľné a jednoznačné a musí byť dopredu jasné, či a 

podľa akých kritérií sa majú okrem predloženého projektu posúdiť aj doterajšie výsledky 

danej inštitúcie. 

Čo sa týka celkového poňatia a zamerania iniciatív excelentnosti, správa EUA odporúča, aby 

sa vyhli priamemu prepojeniu s medzinárodnými rebríčkami vysokých škôl, predovšetkým 
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preto, že metodiky rebríčkov sa líšia a kritériá, ktorými rebríčky merajú výskum, sa môžu líšiť 

od cieľov iniciatívy excelentnosti. Iniciatívy excelentnosti majú tiež podporovať inovatívne, 

rizikové alebo experimentálne projekty vysokých škôl. Verejná správa i hodnotitelia nemajú 

postupovať konzervatívne a opatrne, čo by len posilňovalo a rozširovalo existujúce rozdiely 

medzi vedúcimi inštitúciami, aktérmi a tými ostatnými. Majú tiež podporovať rozvoj tímov 

mladých odborníkov, teda nastupujúcej generácie vedcov, výskumníkov a vysokoškolských 

učiteľov. 

Rad odporúčaní sa vzťahuje na riadenie a monitorovanie celého procesu na úrovni 

vysokoškolského systému i jednotlivých inštitúcií. Verejná správa, financujúce orgány i 

vedenie vysokých škôl by nemali podceniť náročnosť riadenia, mali by dôkladne posudzovať 

ako vyvolané náklady, tak aj očakávané prínosy. Financujúci orgán musí mať spätnú väzbu a 

sledovať mechanizmus výberu. Neustále monitorovanie projektu pomôže vyhodnocovať, ako 

sa plnia ciele a dodržiavajú náklady. Administratívne postupy by mali byť čo najjednoduchšie, 

aby sa písanie správ a plnenie ďalších požiadaviek nestalo dôležitejšie ako dosahovanie 

stanovených cieľov. 

Väčšina analyzovaných iniciatív excelentnosti je časovo obmedzená na obdobie piatich až 

siedmich rokov. Je preto nutné zabezpečiť udržateľnosť činností a dosiahnutých výsledkov aj 

v čase, keď dodatočné financovanie skončí, napríklad tým, že sa začlenia do bežného 

mechanizmu financovania a využije sa spolupráca s externými (predovšetkým privátnymi) 

partnermi vysokých škôl. Pripraviť vhodný postup, vhodnú stratégiu ďalšieho vývoja po 

skončení iniciatívy excelentnosti a potrebné zdroje doplnkového financovania, je úlohou ako 

pre financujúce orgány, tak aj pre vysokoškolské inštitúcie. 

Správa nakoniec uvádza odporúčania na úrovni vysokej školy. Jej vedenie by malo 

anticipovať možné nezamýšľané dôsledky iniciatívy na rôzne skupiny akademických a 

ostatných pracovníkov, aj na niektoré oblasti činnosti inštitúcie, doplniť takúto analýzu 

plánom opatrení na zmiernenie nežiaducich dôsledkov, formulovať stratégiu inštitúcie a 

znovu vyhodnotiť jej priority. V rámci stratégie vysokej školy sa potom môžu napríklad 

presúvať finančné prostriedky na stanovené ciele, inštitúcia môže investovať do tzv. internej 

iniciatívy excelentnosti, ktorá je navrhnutá podľa jej špecifických potrieb. 

Ciele iniciatívy excelentnosti musia byť jasné a musia sa efektívne komunikovať ako vo vnútri 

inštitúcie, aby sa zmeny vyvolané účasťou na iniciatíve prijímali pozitívne, tak i voči externým 

partnerom, aby sa posilnila vzájomná dlhodobá spolupráca. Komunikácii so svojimi 

externými partnermi by mala inštitúcia venovať osobitnú pozornosť, zoznamovať ich s tým, 

aké aktivity v rámci iniciatívy excelentnosti rozvíja. Pomôže to nielen k ďalšiemu rozvoju 

vzájomných vzťahov s externými partnermi vysokej školy, ale prispeje aj k udržateľnosti 

dosiahnutých výsledkov aj po skončení iniciatívy. 

Nasledujúca tabuľka ukazuje základné charakteristiky jednotlivých programov excelentnosti v 

ôsmich európskych krajinách, ktoré boli analyzované v rámci projektu DEFINE Európskej 

asociácie univerzít (EUA). 
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6. Porovnanie financovania vysokých škôl v SR a v ČR 

v roku 2015 

 

Financovanie vysokého školstva v SR je (rovnako ako v ČR) realizované prevažne z 

verejných zdrojov. Finančnú podporu / príspevok vysokým školám zo štátneho rozpočtu je v 

SR možné členiť do 4 základných dotácií poskytovaných na základe zmluvy. Prvou a 

rozhodujúcou dotáciou (zaisťujúcou napĺňanie jedného zo základných poslaní vysokých škôl) 

je dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov. Druhou významnou 

dotáciou, orientovanou na výskumné aktivity je dotácia na výskumnú, vývojovú a 

umeleckú činnosť. Treťou je dotácia na rozvoj vysokých škôl a štvrtou samostatne 

vykazovanou je dotácia na sociálnu podporu študentov. 

Ak uvažujeme o národných verejných prostriedkoch smerujúcich do vysokého školstva zo 

štátneho rozpočtu SR (bez kapitálových výdavkov a operačných programov EÚ), v roku 2015 

ide o čiastku približne 442 mil. €, ktorá je alokovaná prevažne do oblasti vzdelávacej 

činnosti, ktorá predstavuje 53,6 % objemu týchto finančných prostriedkov. Ďalej nasledujú 

výskumná, vývojová a umelecká činnosť na vysokých školách (33,3 %), sociálna podpora 

študentov (12,8 %) a rozvoj vysokých škôl (0,3 %). 

 

 

 

Pre porovnanie, v ČR sa v roku 2015 (pri rovnakom vymedzení, teda bez kapitálových 

výdavkov a operačných programov EÚ) jedná približne o sumu 994 mil. € z národných 

verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Táto suma takisto v SR smeruje prevažne do 
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oblasti vzdelávacej činnosti (tzv. rozpočtový okruh I, čiže inštitucionálna časť rozpočtu 

vysokých škôl), ktorá predstavuje 58,9 %. Ďalej nasledujú výskumná, vývojová a inovačná 

činnosť na vysokých školách (27,4 %), sociálne záležitosti študentov (7,7 %), rozvoj 

vysokých škôl (4,2 %) a medzinárodná spolupráca a ďalšie ukazovatele (1,7 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z porovnania štruktúr poskytovaných finančných prostriedkov z hľadiska oblastí, do ktorých 

sú alokované, vyplýva, že v SR smeruje väčší podiel finančných prostriedkov do vzdelávacej 

činnosti (o 5,3 percentuálneho bodu) a na rozvoj vysokých škôl (o 3,9 percentuálneho bodu), 

v SR naopak väčší podiel do výskumnej činnosti (o 5,9 percentuálneho bodu) a na sociálne 

záležitosti študentov (o 5,1 percentuálneho bodu). 

 

6.1 Výskumná činnosť 

Rozpočet vysokého školstva na financovanie výskumnej činnosti VVS (dotácia na 

výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť) tvorí v SR v roku 2015 približne 147mil. € (pre 

porovnanie, v ČR takmer 273 mil. €). V aktuálne platnej metodike rozpisu dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám v SR je rozpočet členený do 6 častí - dotácie na 

prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj, Vedecká grantová agentúra 

MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA), Kultúrne a edukačné grantová agentúra MŠVVaŠ SR 

(KEGA), pokrytie vplyvu valorizácie platov, účelové dotácie VVS na vedu a techniku a 

dobiehajúca účelová dotácia na doktorandské štipendiá (pričom ako z hľadiska 
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programového rozpočtovania, tak z hľadiska celkovej logiky rozpočtu, spadajú posledné 3 

časti rozpočtu do prvej menovanej dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a 

vývoj). 

 

 

 

Z hľadiska objemu finančných prostriedkov poskytovaných na výskumnú činnosť vysokých 

škôl je najvýznamnejšou dotácia na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a 

vývoj vo výške takmer 130 mil. € (88,1 %), ktorá je poskytovaná v rámci inštitucionálnej 

formy financovania. Zvyšné finančné prostriedky (11,9 %) sú poskytované v rámci účelovej 

formy financovania, pričom najvýznamnejšími položkami je financovanie projektov v rámci 

vnútorných grantových schém VEGA (6,4 %) a KEGA (1,7 %). Významným zdrojom 

účelového financovania výskumných projektov vysokých škôl v SR je tiež Agentúra na 

podporu výskumu a vývoja. 

V ČR sú finančné prostriedky na výskumnú činnosť poskytované aj v inštitucionálnej a 

účelovej forme. Rozhodujúcim ukazovateľom pre výpočet inštitucionálnej časti rozpočtu na 

výskumnú činnosť vysokých škôl je podiel vysokej školy na bodovej hodnote výsledkov 

výskumu, vývoja a inovácií evidovaných v Registri informácií o výsledkoch (RIV) všetkých 

vysokých škôl stanovenej podľa platnej Metodiky hodnotenia výsledkov výskumných 

organizácií a výsledkov ukončených programov. Zdrojom dát sú výsledky hodnotenia 

výskumu a vývoja schválené Radou pre výskum, vývoj a inovácie zahŕňajúce päťročné 

obdobie. Najvýznamnejšie súčasťou účelovej časti rozpočtu na výskumnú činnosť vysokých 

škôl je financovanie projektov prostredníctvom Grantovej agentúry Českej republiky (GA 

ČR). 
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6.2 Vzdelávacia činnosť 

Ak sa pozrieme bližšie na financovanie vzdelávacej činnosti vysokých škôl v SR (dotácie na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov), rozpočet vysokého školstva na 

túto oblasť v SR v roku 2015 tvorí necelých 244 mil. € (bez sociálnych záležitostí študentov a 

rozvoja vysokých škôl) a v aktuálne platnej metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám je členený do 4 čiastkových dotácií - dotácie na mzdy a poistné, 

dotácie na výrobky a služby, dotácie na špecifické potreby a dotácie na kapitálové 

výdavky. Po odpočítaní kapitálových výdavkov tvorí v SR rozpočet vysokého školstva na 

vzdelávaciu činnosť približne 237 mil. € v nasledujúcej štruktúre: 

 

 

 

Dotácie na mzdy a poistné: 

Z hľadiska objemu finančných prostriedkov poskytovaných na vzdelávaciu činnosť v SR (237 

mil. €) je najvýznamnejšou dotácia na mzdy a poistné vo výške takmer 180 mil. € (75,9 %). 

Z tejto sumy je 3,6 mil. € použitých na zabezpečenie zvýšenia platov vysokoškolských 

pracovníkov z titulu valorizácie platov v roku 2015 a zostávajúca časť je rozdelená podľa 

nasledujúcich kritérií (u ktorých sú zároveň uvedené absolútne sumy, ktoré sú podľa daného 

kritéria v SR rozdeľované) : 

85,00 % - počet študentov a absolventov (výkon vysokej školy) 150 mil. € 

14,25 % - publikačná činnosť                25 mil. € 
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  0,75 % - umelecká činnosť     1,3 mil. € 

 

Výpočet výkonu vysokých škôl SR je definovaný ako súčet prepočítaného počtu študentov 

(PPS), koeficientu odboru (KO), koeficientu kvalifikačnej štruktúry vysokej školy (KKS), 

koeficientu začlenenia vysokej školy a koeficientu zohľadňujúceho uplatnenie absolventov 

vysokej školy podľa odboru (KAP). Do výkonu vysokej školy sa navyše započítava časť 

odvodená od prepočítaného počtu absolventov v predchádzajúcom akademickom roku 

násobená koeficientom odboru (KO) a koeficientom zohľadňujúcim uplatnenie absolventov 

vysokej školy podľa odboru (KAP). Podľa výkonu vysokej školy je v SR rozdeľovaných 

63,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

V kritériu publikačnej činnosti je v SR sledovaný podiel jednotlivých vysokých škôl na 

celkovej publikačnej činnosti vysokých škôl. Pre rok 2015 sa zohľadňuje publikačná činnosť 

zamestnancov a doktorandov vysokej školy zaznamenaná v centrálnom registri publikačnej 

činnosti (CREPC) za roky 2012 a 2013 (kategóriu publikačnej činnosti upravuje vyhláška 

MŠVVaŠ SR č. 456/2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a o centrálnom 

registri evidencie umeleckej činnosti a ich váhy každoročne aktualizovaná metodika rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám). Na základe publikačnej činnosti 

vysokej školy je v SR rozdeľovaných 10,6 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

V kritériu umeleckej činnosti je v SR sledovaný podiel jednotlivých vysokých škôl na celkovej 

umeleckej činnosti vysokých škôl. Pre rok 2015 sa zohľadňuje umelecká činnosť 

zaznamenaná v centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (CREUČ) za roky 2012 a 

2013. Podľa umeleckej činnosti vysokej školy je v SR rozdeľovaných 0,6 % rozpočtu 

na vzdelávaciu činnosť. 

 

Dotácie na výrobky a služby: 

Druhou najvýznamnejšou, z hľadiska objemu finančných prostriedkov poskytovaných na 

vzdelávaciu činnosť, je dotácia na výrobky a služby vo výške takmer 42 mil. € (17,7 %), 

ktorá je rozdeľovaná podľa nasledujúcich kritérií (u ktorých sú zároveň uvedené absolútne 

sumy, ktoré sú podľa daného kritéria v SR rozdeľované): 

64,60 % - prepočítaný počet študentov dennej formy štúdia  27 mil. € 

23,10 % - prepočítaný počet študentov x KO (koeficient odboru) 10 mil. € 

  4,80 % - základná dotácia na prevádzku100 tis. € pre každú VVŠ 2 mil. € 

  2,77 % - počet študentov vo vybraných odboroch (KAP > 0,95)       1,2 mil. € 

  2,39 % - objem grantov získaných zo zahraničia (2012-2013) 1 mil. € 

  0,80 % - podiel študentov s cudzím štátnym občianstvom 0,3 mil. € 

  0,80 % - podiel prepočítaného počtu vyslaných študentov 0,3 mil. € 

  0,80 % - podiel prepočítaného počtu prijatýchštudentov 0,3 mil. € 
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Relatívne vzhľadom k veľkosti rozpočtu na vzdelávaciu činnosť v SR (237 mil. €) to 

znamená, že ďalších (vedľa 63,2 % v rámci dotácie na mzdy a poistné) približne 16 % 

rozpočtu je rozdeľovaných podľa počtu študentov prepočítaného zvolenými koeficientmi 

bližšie definovanými v metodike rozpisu dotácií VVS SR na rok 2015. Celkovo je teda podľa 

rozlične definovaného počtu študentov či absolventov vysokých škôlv SR 

rozdeľovaných 79,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa objemov grantov získaných vysokými školami zo zahraničia je v SR 

rozdeľovaných 0,4 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa podielu študentov s cudzím štátnym občianstvom je v SR rozdeľovaných 0,1 % 

rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa podielu prepočítaného počtu študentov vyslaných v rámci akademickej mobility 

je v SR rozdeľovaných 0,1 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa podielu prepočítaného počtu študentov prijatých v rámci akademickej mobility 

je v SR rozdeľovaných 0,1 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

 

Dotácia na špecifiká: 

Nezanedbateľný objem finančných prostriedkov je rozdeľovaný rovnako v prostredníctvom 

tzv. dotácie na špecifiká (približne 15 mil. €), ktorá predstavuje 6,4 % finančných 

prostriedkov poskytovaných na vzdelávaciu činnosť. 

V osobitne odôvodnených prípadoch možno, na základe žiadosti verejnej vysokej školy 

obsahujúcej kalkuláciu nákladov (pokiaľ nie je uvedené inak), v rámci rozpisu výdavkov na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov poskytnúť verejnej vysokej škole aj 

finančné prostriedky potrebné na pokrytie jej aktivít, ktoré nie sú zohľadnené v sumách 

určených podľa dotácií na mzdy a poistné a na výrobky a služby. Zvlášť sa zohľadňujú: 

a) výdavky na špeciálne pracovisko, ktoré použitá metodika nezohľadňuje, 

b) výdavky na praktickú výučbu, 

c) podpora študentov so špecifickými potrebami, 

d) mzdy a odvody zahraničných lektorov. 

Aby bolo možné realizovať korektné porovnanie podielov finančných prostriedkov 

rozdeľovaných podľa jednotlivých kritérií v SR a v ČR, bolo potrebné definovať základ, na 

ktorý sa budú rozdeľované čiastky v oboch porovnávaných krajinách vzťahovať. K nemu sa 

dospelo tak, že v SR aj v ČR boli z celkového rozpočtu VVS odpočítané finančné prostriedky 

poskytované na sociálnu podporu študentov a tiež finančné prostriedky na rozvoj vysokých 

škôl. V SR boli naviac odpočítané finančné prostriedky rozdeľované v rámci rozpočtového 

okruhu IV (medzinárodná spolupráca a ostatné) a v SR kapitálové výdavky v rámci dotácie 

na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov. V oboch krajinách je tak sledovaný 

podiel finančných prostriedkov rozdeľovaných podľa daného porovnávaného kritériá na 
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rozpočte krajiny na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja 

vysokých škôl a kapitálových výdavkov. 

 

V ČR v roku 2015 činí rozpočet verejného vysokého školstva na financovanie vzdelávacej 

činnosti (bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých škôl a kapitálových 

výdavkov) približne 586 mil. € a v aktuálne platných pravidlách pre poskytovanie príspevku a 

dotácií verejným vysokým školám MŠMT je členený do 2 hlavných rozpočtových 

ukazovateľov - Ukazovateľ A (76 % finančných prostriedkov v roku 2015) a Ukazovateľ K 

(24 % finančných prostriedkov v roku 2015). 

Ukazovateľ A je konštruovaný ako súčin základného normatívu a normatívneho počtu 

študentov k 31.10. roka predchádzajúceho roku financovania. Normatívny počet študentov je 

definovaný ako súčin prepočítaného počtu študentov a koeficientov ekonomickej náročnosti 

(KEN) akreditovaných študijných programov, v ktorých študenti študujú. Jedná sa o obdobu 

výkonu vysokých škôl, podľa ktorého je v SR rozdeľovaných 79,2 % rozpočtu na vzdelávaciu 

činnosť. 

Ukazovateľ K zahŕňa sadu indikátorov kvality a výkonu, ktorých cieľom je podpora 

kvalitných výstupov vysokých škôl. Každá vysoká škola získava v sledovanom období určitý 

podiel na celkových výsledkoch všetkých škôl v jednotlivých indikátoroch a tento podiel 

potom zodpovedá podielu vysokej školy na finančných prostriedkoch alokovaných v tomto 

ukazovateli. Vysoká škola, ktorá medziročne zlepšuje svoje výsledky a zvyšuje svoj podiel na 

celkových výsledkoch všetkých škôl, získava viac finančných prostriedkov. 
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Nasledujúca schéma dokumentuje, akým spôsobom sa vyvíjala definícia kvalitatívneho 

ukazovateľa K v ČR od jeho vzniku až do súčasnej podoby pre rok 2015, a to ako z hľadiska 

zaradených indikátorov kvality a výkonu (vždy sa jedná o podiel danej vysokej školy na 

výsledkoch všetkých škôl), tak z hľadiska ich váh v rámci ukazovateľa K: 

 

Prehľad kritérií v rámci kvalitatívneho rozpočtového ukazovatele K v ČR rokoch 2010-

2015: 
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V roku 2015 zahŕňa rozpočtový ukazovateľ K  spolu 10 indikátorov kvality a výkonu 

s nasledujúcimi váhami (a zároveň absolútnymi čiastkami, ktoré sú podľa daného kritéria 

v ČR rozdeľované): 

Indikátory kvality a výkonu pre ukazovateľ K (v roku 2015) 100,0% 

Výsledky výskumu, vývoja a inovácií 34,3% 

Výsledky umeleckej činnosti 3,5% 

Účelová neinvestičná podpora výskumu, vývoja a inovácií 4,0% 

Vlastné príjmy 4,0% 

Kvalifikačná štruktúra akademických pracovníkov 2,6% 

Zamestnanosť absolventov 16,0% 

Zahraniční študenti 2,6% 

Samoplatcovia 4,0% 

Študenti vyslaní v rámci mobilitných programov 14,5% 

Študenti prijatí v rámci mobilitných programov 14,5% 
 

34,3 %  - Výsledky výskumu, vývoja a inovácií (RIV)   48 mil. € 

16,0 %  - Absolventi (prepočítaní koef. zamestnateľnosti)  22 mil. € 

14,5 %  - Študenti vyslaní v rámci mobilitných programov  20 mil. € 

14,5 %  - Študenti prijatí v rámci mobilitných programov  20 mil. € 

  4,0 %  - Účelová neinvestičná podpora VaVaI   5,6 mil. € 

  4,0 %  - Vlastné príjmy       5,6 mil. € 

  4,0 %  - Samoplatcovia     5,6 mil. € 

  3,5 %  - Výsledky umeleckej činnosti  (RUV)    5 mil. € 

  2,6 %  - Kvalifikačná štruktúra akademických pracovníkov 3,7 mil. € 

  2,6 %  - Zahraniční študenti     3,7 mil. € 

 

Relatívne vzhľadom k veľkosti rozpočtu na vzdelávaciu činnosť v ČR (586 mil. €) to znamená 

nasledovné: 

Podľa výsledkov výskumu, vývoja a inovácií (počet bodov v RIV) je v ČR rozdeľovaných 

8,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa počtu absolventov prepočítaných koeficientom zamestnateľnosti je v ČR 

rozdeľovaných 3,8 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa počtu študentov vyslaných v rámci mobilitných programov je v ČR 

rozdeľovaných 5 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 
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Podľa počtu študentov prijatých v rámci mobilitných programov je v ČR rozdeľovaných 

5 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa účelovej neinvestičnej podpory výskumuje v ČR rozdeľované 1,0 % rozpočtu na 

vzdelávaciu činnosť. 

Podľa príjmov z vlastnej činnosti vysokých škôl v ČR rozdeľované 1,0 % rozpočtu na 

vzdelávaciu činnosť. 

Podľa počtu samoplatcov je v ČR rozdeľované 1,0 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa výsledkov umeleckej činnosti (počet bodov v RUV) je v ČR rozdeľovaných 0,8 % 

rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa kvalifikačnej štruktúry akademických pracovníkov je v ČR rozdeľovaných 0,6 % 

rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Podľa podielu zahraničných študentov je v ČR rozdeľovaných 0,6 % rozpočtu na 

vzdelávaciu činnosť. 

Z porovnania financovania vzdelávacej činnosti vysokých škôl v SR a v ČR vyplýva, že podľa 

rôzne definovaného výkonu vysokých škôl (celkový počet študentov a / alebo absolventov 

prepočítaný vybranými koeficientmi) je v SR aj v ČR rozdeľovaná približne rovnaká časť 

finančných prostriedkov. Kým v SR je podľa celkového počtu študentov a absolventov 

rozdeľovaných 79,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť (63,2 % v rámci dotácie na mzdy a 

poistné + 16,0 % v rámci dotácie na výrobky a služby), v ČR ide o 79,8 % rozpočtu na 

vzdelávaciu činnosť (76,0 % v rámci rozpočtového ukazovatele A + 3,8 % v rámci 

rozpočtového ukazovatele K). 

Z ďalších kritérií je v SR najvýznamnejšou publikačnú činnosť (10,6 % rozpočtu na 

vzdelávaciu činnosť) a až s odstupom umelecká činnosť (0,6 %) a objem grantov 

získaných zo zahraničia (0,4 %). V SR je medzi ďalšími kritériami najvýznamnejšia takisto 

publikačná činnosť (8,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť), ďalej počet študentov 

vyslaných a prijatých v rámci mobilitných programov (zhodne 3,5 %), účelové finančné 

prostriedky na výskum, príjmy z vlastnej činnosti vysokých škôl a počet samoplatcov 

(zhodne 1,0 %). 
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7. Rozbor vplyvu miery zamestnateľnosti absolventov na 

rozpočty VVŠ v SR a v ČR 

 

Cieľom predkladaného materiálu je realizovať rozbor vplyvu miery zamestnateľnosti 

absolventov VVS na výšku finančných príspevkov v SR a v ČR. Ako podklad boli využité 

rozpisy rozpočtu vysokých škôl SR, ktoré sa stali súčasťou rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR a 

sú zároveň verejne dostupné na webových stránkach MŠVVaŠ SR16 a rozpisy rozpočtu 

vysokých škôl ČR, ktoré sa stali súčasťou rozpočtu kapitoly 333 MŠMT ČR17  a sú zároveň 

verejne dostupné na webových stránkach MŠMT ČR. 

Otázka, ktorú sme si položili, znie: „Aký je vplyv zaradenia miery zamestnateľnosti 

absolventov VVS (do výpočtu príspevku) na rozpočty príspevkov VVS v SR a v ČR?". 

Rozbor spočíva v porovnaní skutočných finančných príspevkov MŠVVaŠ (SR) a MŠMT (ČR) 

jednotlivým vysokým školám s tzv. teoretickými finančnými príspevkami za predpokladu, ak 

sa vo výpočte neberie do úvahy miera zamestnateľnosti absolventov VVS. Ide teda o 

porovnanie skutočných rozpočtov VVS s tzv. teoretickými, ktoré sú očistené o mieru 

zamestnateľnosti absolventov. 

 

7.1 Miera zamestnateľnosti absolventov v rozpočte VVŠ SR 

V SR v roku 2015 vstupuje miera zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce 

do výpočtu finančného príspevku MŠVVaŠ SR jednotlivým vysokým školám prostredníctvom 

tzv. koeficientu uplatnenia absolventov vysokej školy podľa odboru (KAP). Koeficient 

KAP je odvodený od počtu absolventov vysokej školy v dennej forme štúdia (v kalendárnych 

rokoch 2012 a 2013) a od počtu evidovaných nezamestnaných absolventov VŠ podľa údajov 

ÚPSVaR (k 31.12. 2013) a je definovaný nasledovne: 

KAP = (počet absolventov - počet nezamestnaných absolventov) / počet absolventov; 

teda ako podiel rozdielu medzi celkovým počtom absolventov VŠ a počtom evidovaných 

nezamestnaných absolventov VŠ na celkovom počte absolventov VŠ v sledovanom období. 

Počty absolventov a počty nezamestnaných na úrovni vysokých škôl sa zohľadňujú zvlášť 

pre jednotlivé podskupiny študijných odborov podľa štatistickej klasifikácie odborov vzdelania 

a stupňa vzdelania. V prípade interdisciplinárnych študijných programov sa KAP určí podľa 

zaradenia študijného programu v rámci štatistickej klasifikácie odborov vzdelania. 

Koeficient KAP je v SR uplatňovaný v rámci rozpočtu vysokého školstva na vzdelávaciu 

činnosť (dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov), konkrétne v 

rámci čiastkovej dotácie na mzdy a poistné, a to po odpočítaní sumy na valorizáciu 

(zabezpečenie zvýšenia platov vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov 

                                                 
16

 Zdroj: https://www.minedu.sk/677-sk/financovanie/. 
17

 Zdroj: https://www.minedu.sk/677-sk/financovanie/. 
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vykonávajúcich práce vo verejnom záujme) a sumy rozdeľovanej podľa publikačnej a 

umeleckej činnosti.  Takto vymedzená časť rozpočtu vysokých škôl v SR (na ktorej je KAP 

uplatňovaný) je označovaná ako výkon vysokých škôl a v roku 2015 je na ňu alokovaná 

suma takmer 150 mil. €, čo zodpovedá objemu 61,4 % rozpočtu vysokého školstva na 

vzdelávaciu činnosť. 

Výpočet výkonu vysokých škôl SR je definovaný ako súčin prepočítaného počtu študentov 

(PPS), koeficientu odboru (KO), koeficientu kvalifikačnej štruktúry vysokej školy (KKS), 

koeficientu začlenenia vysokej školy a práve koeficientu KAP zohľadňujúceho uplatnenie 

absolventov vysokej školy podľa odboru. Do výkonu vysokej školy sa navyše započítava 

časť odvodená od prepočítaného počtu absolventov v predchádzajúcom akademickom roku 

násobeného koeficientom odboru (KO) a koeficientom KAP. Koeficientom KAP je teda v SR 

zohľadňovaný ako počet študentov, tak počet absolventov VŠ. 

 

7.2 Miera zamestnateľnosti absolventov v rozpočte VVŠ ČR 

V ČR v roku 2015 vstupuje miera zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl na trhu práce 

do výpočtu finančného príspevku MŠMT ČR jednotlivým vysokých školám prostredníctvom 

jedného z tzv. kvalitatívnych indikátorov v rámci (kvalitatívneho) rozpočtového ukazovateľa 

K. Konkrétne sa jedná o bonifikáciu za absolventov, ktorých počet je upravený mierou 

zamestnateľnosti na rovnakom princípe ako v SR: 

Miera zamestnateľnosti = (počet absolventov - počet nezamestnaných absolventov) / počet 

absolventov; 

(miery sú navyše štandardizované pomocou koeficientov náročnosti regionálnych trhov 

práce na úrovni okresov) 

Miera zamestnateľnosti absolventov je v ČR uplatňovaná v rámci rozpočtového ukazovateľa 

K (do roku 2014 bola miera zamestnateľnosti absolventov uplatňovaná tiež aj vo výpočte 

limitov počtu študentov) na absolvované štúdiá všetkých akreditovaných študijných 

programov za obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2014 podľa SIMS, u ktorých bola aspoň jedna 

časť histórie štúdia hradená z prostriedkov MŠ SR. 

Normatívny počet absolventov = 

= počet absolventov násobený koeficientom ekonomickej náročnosti (KEN) u B, M, N a P 

štúdií 

+ násobený multiplikatívnymi koeficientmi podľa typu študijného programu (u B štúdií = 1; v 

M štúdií = 1,5; u N štúdií = 0,5 a u P štúdií = 2 až do SDS + 1 vrátane a v každom ďalšom 

polročnom období nad touto dĺžkou klesne o 0,25 (nadobudne teda hodnotu 1,5 pri dĺžke 

štúdia SDS + 2 a ďalej až hodnotu 1 pri dĺžke štúdia SDS + 3 a viac) 

+ násobený štandardizovanými mierami zamestnateľnosti absolventov u B, M, N a P štúdií 

(vážený priemer za posledné 3 roky - váhy: 50 % pre rok t, 30 % pre rok t-1, 20 % pre rok t-

2) 
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7.3 Porovnanie vplyvu miery zamestnateľnosti absolventov na 

rozpočty VVŠ v SR a ČR 

Výsledkom rozboru vplyvu miery zamestnateľnosti absolventov na rozpočty VVS v SR a v 

ČR v roku 2015 sú nižšie pripojené obrázky, ktoré názorne prezentujúce finančné dôsledky 

uplatnenia miery zamestnateľnosti absolventov VVS do rozpočtov jednotlivých VVS v SR a v 

ČR jednak v absolútnom (tisíce €) a ďalej v relatívnom (podiel z rozpočtu na vzdelávaciu 

činnosť) vyjadrení. Pre lepšiu názornosť porovnania, sú v obrázkoch pre SR i pre ČR 

ponechané osi v rovnakej mierke. 

 

 

Kým v ČR je v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti do výpočtu finančných 

príspevkov VVS prerozdeľovaných iba približne 120 tis. € (čo predstavuje 0,02 % rozpočtu 

na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých škôl a 

kapitálových výdavkov), v SR je v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti do 

výpočtu finančných príspevkov VVS prerozdeľovaných 1 222 tis. € (čo predstavuje 0,5 % 

rozpočtu na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých škôl 

a kapitálových výdavkov). V absolútnej výške ide teda v SR o približne o 10 krát väčší objem 

finančných prostriedkov prerozdelených vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti ako v 
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ČR. A relatívne, vzhľadom na výšku rozpočtu na vzdelávaciu činnosť v porovnávaných 

krajinách, je rozdiel dokonca 25-krát väčší. 

Rozdiel medzi SR a ČR spočíva taktiež v sledovanom období, keďže v SR sú zohľadňované 

menej aktuálne údaje. Kým v SR sa pre rozpočet na rok 2015 vychádza z počtu absolventov 

vysokých škôl v kalendárnych rokoch 2012 a 2013 az počtu evidovaných nezamestnaných 

absolventov vysokých škôl k 31.12.2013, v ČR sa pre rozpočet na rok 2015 vychádza z 

počtu absolvovaných štúdií za obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2014 a z váženého priemeru 

evidovaných nezamestnaných absolventov za roky 2012 až 2014. 

 

 

 

Ďalší rozdiel medzi SR a ČR je z hľadiska definovania absolventa z pohľadu výpočtu miery 

zamestnateľnosti. Kým v ČR sa berú do úvahy všetci absolventi bez ohľadu na vek (predtým 

obmedzenia veku existovalo), v SR je absolventom iba občan vo veku do 26 rokov (§ 8 ods. 

1 písm. A) zákona 5/2004 o službách zamestnanosti). Podľa štatistiky UIPŠ bolo v roku 2009 

medzi prvýkrát zapísanými na vysokej školy takmer 25 % študentov vo veku 21 rokov a viac 

- títo sú teda v SR (na rozdiel od ČR) automaticky mimo štatistiky nezamestnaných 

absolventov. 
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Na základe vykonaného rozboru je napríklad (ako ukážka možného náhľadu a interpretácie 

výsledkov) možné povedať, že pri pohľade na zvýšení príspevku MŠVVaŠ SR vplyvom 

zaradenia miery zamestnateľnosti absolventov do výpočtu finančných príspevkov si v roku 

2015 v SR v absolútnom vyjadrení polepšili najviac UK - Univerzita Komenského v Bratislave 

(o 672 tis. €) a STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave (o 439 tis. €). 

Pre porovnanie, v ČR si vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti absolventov do výpočtu 

finančných príspevkov v roku 2015 v absolútnom vyjadrení polepšili najviac UK - Univerzita 

Karlova v Prahe (o 50 tis. €) a ČVUT - České vysoké učení technické v Prahe (o 22 tis. €). 

 

 

 

Pri pohľade na zvýšenie príspevku v relatívnom vyjadrení (voči rozpočtu jednotlivých VVS) je 

však situácia odlišná. V SR si v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti 

absolventov vysokých škôl do výpočtu finančného príspevku MŠMT vzhľadom na výšku 

svojho rozpočtu na vzdelávaciu činnosť (bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja 

vysokých škôl a kapitálových výdavok) polepšili najviac VŠVU - Vysoká škola výtvarných 

umení v Bratislave ( o 2,14 %), STU - Slovenská technická univerzita v Bratislave (o 1,57 %) 
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a UK - Univerzita Komenského v Bratislave (o 1,38 %). V ČR si v roku 2015 vplyvom 

zaradenia miery zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl do výpočtu finančného 

príspevku MŠMT vzhľadom na výšku svojho rozpočtu na vzdelávaciu činnosť (bez 

sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých škôl a kapitálových výdavok) polepšili 

najviac VŠE - Vysoká škola ekonomická v Prahe, VŠCHT - Vysoká škola chemicko-

technologická v Prahe, UK - Univerzita Karlova v Prahe a AMU - Akadémia múzických umení 

v Prahe (zhodne o 0,05 %). 

Zatiaľ čo v ČR teda miera zamestnateľnosti absolventov vo výpočte finančných príspevkov 

zohráva veľmi slabú úlohu (vzhľadom k rozpočtu na vzdelávaciu činnosť sa vplyv pohybuje 

na úrovni maximálne desatín percenta), v SR v niektorých prípadoch ovplyvňuje rozpočty 

vysokých škôl aj v jednotkách percent vzhľadom k rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 
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8. Koeficienty ekonomickej a personálnej náročnosti 

študijných programov v SR
18

 

 

Ekonomická náročnosť študijných programov je na rozpočtové účely vyjadrená v SR 

koeficientmi príslušných študijných odborov (KOSR) a v ČR koeficientmi ekonomickej 

náročnosti (KENCR). Hoci oba koeficienty sa používajú pri výpočte vzdelávacieho výkonu 

obdobným spôsobom, v ich nastavení existujú medzi obomi krajinami isté rozdiely. 

V SR je koeficient KOSR odvodený od normatívneho počtu študentov na jedného učiteľa 

a normatívneho počtu neučiteľov na jedného učiteľa v danom študijnom odbore. Tieto 

normatívne hodnoty boli nastavené v roku 2001 na základe vtedajšej situácie na slovenských 

vysokých školách a sú s minimálnymi zmenami používané dodnes.  

Vstupnými údajmi pre výpočet koeficientu odboru súštandardný počet študentov pripadajúci 

na jedného učiteľa (A) a štandardný počet zamestnancov-neučiteľov pripadajúci na jedného 

učiteľa (B).  

Označme T, NT a S počty učiteľov, neučiteľov a študentov na študijnom programe 

v študijnom odbore s parametrami A a B. Potom A = S/T a B = NT/T. To znamená, že podiel 

jedného študenta na plate učiteľov sa rovná T/S = 1/A, a podiel jedného študenta na plate 

neučiteľov sa rovná NT/S = B/A.  

Keďže priemerný plat odborného zamestnanca - neučiteľa je uvažovaný na úrovni 90 % 

platu učiteľa bez akademického titulu PhD., príspevok F jedného študenta na platy všetkých 

učiteľov a neučiteľov pôsobiacich v danom študijnom odbore možno vypočítať podľa vzorca: 

F = (T + 0,9NT)/S = 1/A + 0,9B/A 

Najnižšia hodnota F zodpovedá študijnému odboru s najnižšou ekonomickou a personálnou 

náročnosťou. Študijným odborom s najnižšou hodnotou F je Právo (s parametrami A = 19, 

B = 0,2 a C = 0,0621, viď [5]).  

Koeficienty jednotlivých odborov KOSR následne dostaneme použitím normalizácie 

vypočítaných hodnôt F, pričom minimálna hodnota KOSR sa rovná 1. Postup výpočtu 

koeficientov odborov v jednotlivých skupinách financovania na základe daných vstupných 

údajov je uvedený v prílohe na konci dokumentu. Normalizované hodnoty koeficientovKOSR 

sú uvedené v Tab. 3 a porovnané s príslušnými koeficientmi ekonomickej náročnosti KENCR 

používanými pre dané študijné odbory v ČR.  

Každému študijnému programu v ČR je po posúdení jeho ekonomickej náročnosti priradený 

jeden zo siedmich štandardných koeficientov KENCR. Najnižšia hodnota KENCR je tiež 1, 

ďalšie štandardné hodnoty sú 1,20, 1,65, 2,25, 2,80, 3,50 a 5,90 (viď Tab. 3). Koeficienty boli 

publikované v [8], no bez určenia východiskových parametrov a postupu výpočtu. 

                                                 
18

 Zdroj: Hužvár, M. (2015), Komparatívna analýza financovania študijných programov a odborov na verejných 

VŠ v SR a ČR (pracovná verzia), IPN KREDO) 
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Hodnota KOSR pre interdisciplinárny študijný program v SR sa vypočíta ako aritmetický 

priemer koeficientov príslušných dvoch študijných odborov. V ČR sa interdisciplinárny 

charakter študijného programu berie do úvahy pri pridelení jedného zo štandardných 

koeficientov KENCR. 

Doktorandským študijným programom v ČR sú pridelené rovnaké koeficienty ako príslušným 

bakalárskym a magisterským programom. V SR majú doktorandské študijné programy 

vypočítané vlastné koeficienty, ktoré sú vyššie ako koeficienty príslušných bakalárskych 

resp. doktorandských študijných programov (Medicína - 5,39; Prírodné vedy, Technické 

vedy, Farmácia, Poľnohospodárstvo, Lesníctvo, Informačné technológie - 3,37;  ostatné 

odbory - 1,74).  

Spearmanov korelačný koeficient 𝜌 = 0,841 ukazuje silnú pozitívnu súvislosť medzi poradím 

uvedených študijných odborov resp. skupín odborov podľa daných koeficientov v oboch 

krajinách. No z prehľadu v Tab. 3 vidno významné a ťažko vysvetliteľné rozdiely medzi 

hodnotami KENCR a KOSR pre viaceré študijné odbory. Napríklad, študijné programy 

v odboroch Pôrodníctvo, Ošetrovateľstvo, Farmácia a Učiteľstvo technických disciplín 

a prírodných vied sú týmto spôsobom výrazne preferované v SR. Na druhej strane, 

ekonomická a personálna náročnosť študijných odborov Umenie, Chémia a Matematika je 

hodnotená podstatne vyššie v ČR. 

Uvedené porovnanie naznačuje, že problematike ohodnotenia ekonomickej a personálnej 

náročnosti študijných programov je potrebné venovať náležitú pozornosť. Spresnenie 

východiskových parametrov a sprehľadnenie výpočtu je výzvou pre obe krajiny. 

Hužvár, M., Rigová, Z.: Financing of Accredited Study Programmes from Public Sources at 

Universities in the Czech and Slovak Republic. Proceedings of the 13th International 

Scientific Conference AMSE 2010, pp. 168-175. Banská Bystrica: Občianske združenie 

Financ (2010). - ISBN 978-80-89438-02-0. - s. 168-175: 

Študijný odbor KOSR KENCR 

Poľnohospodárstvo, Lesníctvo  2,52 2,25 

Architektúra 2,38 2,25 

Umenie  5,11 5,90 

Biológia 2,33 2,25 

Chémia 2,33 2,80 

Zubné lekárstvo 4,96 3,50 

Dizajn 5,11 3,50 

Ekonómia a manažment, Cestovný ruch 1,64 1,00 

Geografia 1,64 1,65 

Humanitné vedy, Spoločenské vedy 1,58 1,00 
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Študijný odbor KOSR KENCR 

Informatika, Informačné technológie 2,33 1,65 

Jazyky  1,73 1,20 

Právo 1,00 1,00 

Matematika  2,09 2,25 

Medicína  4,96 2,80 

Pôrodníctvo 4,96 1,65 

Ošetrovateľstvo 3,41 1,65 

Pedagogika, Učiteľstvo pre prvý stupeň základných škôl, 

Učiteľstvo pre špeciálne školy, Psychológia, Žurnalistika  

1,88 1,20 

Farmácia 4,96 2,25 

Šport, Telesná výchova  1,88 1,65 

Učiteľstvo – matematika, informatika  1,88 1,20 

Učiteľstvo – prírodné vedy, technické disciplíny 2,27 1,20 

Technické vedy 2,33 1,65 

Veterinárstvo 6,99 3,50 
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9. Zhrnutie a závery 

V porovnaní s krajinami EÚ či OECD je slovenské vysoké školstvo dlhodobo hlboko 

podfinancované a nič zásadné na tom nemení ani drobné zlepšenie, ktoré sa objavilo v 

posledných rokoch. Potvrdzuje to hneď niekoľko významných a predovšetkým medzinárodne 

porovnateľných (metodicky "vyladených") ukazovateľov z databáz OECD, Eurostatu a EUA. 

Ide najmä o jednotkové výdavky na vysokoškolského študenta v pomere k HDP na 

obyvateľa, alebo jednotkové výdavky (verejné i súkromné) pripadajúce na jedného študenta 

s prihliadnutím na cenovú úroveň každej krajiny (prepočítané podľa tzv. parity kúpnej ceny 

na porovnateľnú cenovú úroveň v amerických $), ale aj o podiel všetkých výdavkov na 

vysoké školstvo na celkovom HDP. Potvrdzuje to aj umiestnenie Slovenska až na 41. mieste 

(z 50 porovnávaných krajín sveta) v dimenzii zohľadňujúcej verejné a súkromné výdavky na 

vyššie vzdelávanie a výskum a podobné ukazovatele – v dimenzii zdroje (Resources) podľa 

medzinárodne rešpektovaného a nezávislého hodnotenia rebríčka vysokoškolských 

systémov U21 (U21 Ranking of National Higher Education Systems).  

Podrobnejšie porovnanie finančnej situácie a rôznych zdrojov príjmov jednotlivých 

slovenských vysokých škôl so školami napríklad v Dánsku, Holandsku, Švédsku alebo v 

Belgicku ukazuje, že dokonca aj tie najlepšie slovenské univerzity sú v porovnaní s týmito 

krajinami financované horšie, alebo približne na úrovni ich vyšších odborných škôl, alebo 

profesijných akadémií. Rozpočtové príjmy slovenských univerzít sú ale v porovnaní s 

univerzitami týchto krajín približne len tretinové. 

Nepriaznivá finančná situácia slovenských vysokých škôl je však spojená s niekoľkými 

dôležitými vývojovými okolnosťami, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené v iných podkladových 

štúdiách. Tie pre ňu vytvárajú podstatný a nie celkom jednoznačne interpretovateľný kontext. 

Ide predovšetkým o fakt, že sa v priebehu veľmi krátkej doby (zhruba medzi rokmi 1993 – 

2007) zmenil prístup Slovákov na vysoké školy – z elitného, kedy je prijímaných menej ako 

25 % populácie, cez tzv. masifikovaný na všeobecný (univerzálny) model, v rámci ktorého je  

na vysoké školy prijímaná viac ako polovica populačného ročníka. Konkrétne na Slovensku 

zo situácie, kedy ešte v prvej polovici 90. rokov začínala študovať menej ako štvrtina 

mladých ľudí zodpovedajúceho veku a vysokoškolský titul získavala menej ako pätina, do 

situácie, kedy na konci minulého desaťročia nastupujú na vysoké školy viac ako dve tretiny 

mladých ľudí a diplom si odnáša každý druhý z populačného ročníka. Tento absolútne 

mimoriadny vývoj mal však svoje následky. 

Po prvé, počet študentov vysokých škôl sa len v priebehu pätnástich rokov zvýšil na viac ako 

trojnásobok (približne na 350 %). Vývoj slovenského hospodárstva však samozrejme také 

tempo reálneho rastu nedosahoval, čím sa prirodzene nemohol zväčšovať ani štátny 

rozpočet, či rozpočet celej školskej kapitoly, alebo samotného vysokého školstva. Podiel 

výdavkov na vysoké školstvo sa z celkového slovenského HDP dokonca mierne zvyšoval, 

ale v žiadnom prípade nebol schopný čeliť rýchlosti zvyšovania počtu študentov. To 

pochopiteľne viedlo k dramatickému poklesu jednotkových nákladov (výdavkov na jedného 

študenta), a to ako v absolútnej hodnote, tak aj v podiele jednotkových výdavkov 

vztiahnutých k HDP na obyvateľa. 

 

http://www.universitas21.com/article/projects/details/152/u21-ranking-of-national-higher-education-systems
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S tým však súvisí ďalšia skutočnosť. Hoci z hľadiska kvantitatívneho počtu študentov a 

absolventov a ich podielu v populácii prešlo slovenské vysoké školstvo do univerzálnej etapy 

rozvoja, z hľadiska systémových charakteristík v podstate ustrnulo v elitnom modeli, ktorý je 

charakteristický tradičnými univerzitnými hodnotami, cieľmi i konkrétnym obsahom a 

organizáciou vysokoškolského štúdia. To je napríklad dobre vidieť na často iba formálnej 

transformácii dlhého štúdia na trojstupňovú štruktúru (Bc. – Mgr. – PhD.). 

Nielen, že to samozrejme nezodpovedá ani oveľa rozmanitejším predpokladom, 

schopnostiam, motiváciám a záujmom dnešnej rôznorodej študentskej populácie, ale ani 

podstatne rozmanitejšiemu uplatneniu absolventov. Z ekonomického hľadiska je to zbytočne 

nákladné a mimoriadne neefektívne. Na jednej strane totiž nie je dostatok prostriedkov na 

podporu a rozvoj špičkových pracovísk s vysoko kvalifikovanými a kompetentnými 

odborníkmi, ktoré pripravujú budúcich lídrovi slovenskej vedy, ekonomiky a kultúry a na 

druhej strane sa zasa zbytočne vynakladajú prostriedky na dlhú a neadekvátne prípravu inej 

(väčšej) časti študentov, ktorí túto prípravu nielen nikdy prakticky nevyužijú, ale veľakrát sa 

dokonca stáva, že ju počas svojho štúdia ani neabsolvujú. 

To už však súvisí aj s ďalším systémovým nedostatkom financovania slovenského vysokého 

školstva. Časť slovenskej verejnosti sa domnieva, že tzv. bezplatné štúdium je súčasťou 

sociálnych výhod, od ktorých sa nemá ustupovať. Bohužiaľ, tento povrchný pohľad im 
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znemožňuje vidieť to, ako negatívne to dnes pôsobí na neefektívne správanie všetkých 

zúčastnených: študentov, učiteľov,  ale aj samotných vysokoškolských inštitúcií. Nehľadiac 

na to, že vysokoškolské štúdium samozrejme nie je zadarmo a náklady naň sú hradené 

z prostriedkov vybraných  na daniach. 

Porovnanie súčasnej slovenskej situácie so severskými krajinami, kde sa neplatí školné, 

alebo s Nemeckom, kde bolo školné, ktoré zaviedli v roku 2007 do roku 2014 postupne 

zrušené, a to vo všetkých spolkových krajinách, považujeme za nerelevantné. Po prvé, v 

týchto krajinách dlhodobo existuje silný spoločenský konsenzus, že vysoké školy sú 

súčasťou nielen spotreby, ale aj produktívnych síl spoločnosti a že je nevyhnutné, aby ich 

štát dostatočne podporoval, pričom má na to prostriedky (Dánsko dáva na vysoké školstvo 

1,90 % HDP, Fínsko 1,85% a Švédsko 1,69 % HDP). Po druhé, vysoké školy sú výrazne 

prepojené s celou podnikateľskou sférou, s inováciami a ťahom na konkurencieschopnosť, 

takže sa prirodzene stávajú súčasťou veľkých projektov a programov – či už financovaných 

z verejných, alebo súkromných zdrojov. Ani jedna z oboch podmienok však na Slovensku 

neplatí (napriek tomu, že prišlo v posledných rokoch k zvýšeniu, Slovensko dáva na vysoké 

školstvo stále len 1,04 % HDP). 

Aj vďaka tomu patrí Slovensko medzi krajiny, v ktorých tvoria prostriedky z iných zdrojov ako 

zo štátneho rozpočtu (respektíve z verejných rozpočtov), len malý podiel z celkových 

výdavkov vysokého školstva, pričom ich nemalá časť prichádza z niekedy pomerne 

vysokého školného, ktoré platia študenti súkromných vysokých škôl. To vytvára nie veľmi 

presvedčivo zdôvodniteľnú nerovnováhu medzi tými, ktorých štúdium je plne hradené zo 

štátneho rozpočtu a tými, ktorých štúdium sa naopak musí zaobísť takmer bez akejkoľvek 

verejnej podpory. 
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Pritom neplatí, že vďaka tzv. bezplatnému štúdiu je vysokoškolské vzdelanie na Slovensku 

prístupnejšie všetkým sociálnym vrstvám, než keby sa školné platilo. Pretrvávajúce 

nerovnosti v prístupe k vysokoškolskému vzdelaniu majú totiž tiež na Slovensku (a 

samozrejme nielen tam) oveľa hlbšiu a komplexnejšiu povahu a stoja za nimi mnohé iné, než 

len finančné dôvody. Výskumy potvrdzujú, že vysokoškolské vzdelanie sa na Slovensku 

stalo významnou súčasťou spoločenskej reprodukcie: získavajú ho predovšetkým deti z 

vyšších vrstiev spoločenosti; k vysokoškolskému titulu sa dokáže prepracovať len skutočne 

obmedzený podiel detí z rodín, ktoré im nedokážu a nemôžu poskytnúť dostatočnú 

ekonomickú, sociálnu aj kutúrnu podporu. 

Slovenské vysoké školstvo sa teda dostalo presne do tej finančnej pasce, pred ktorou varuje 

OECD. Po prvé totiž krajina nie je tak bohatá a nefunguje v nej dostatočná spoločenská 

zhoda, že vysoké školstvo má skutočne patriť medzi rozpočtové priority štátu. Po druhé sa 

však spoločnosť tiež zdráha vyžadovať účasť na financovaní vysokoškolského štúdia od 

tých, ktorí z neho majú najväčší prospech, teda od absolventov. Vzhľadom k prehlbujúcej sa 

globalizácii prostredia, v ktorom vysoké školstvo pôsobí a k rastúcej konkurencii takémuto 

systému vážne hrozí strata kvality a relevantnosti. Teda prehlbovanie začarovaného kruhu, v 

ktorom každý negatívny posun sám vyvoláva ďalší úpadok. 

Je však celkom zrejmé, že nie je možné prísť s požiadavkou na zavedenie školného alebo 

na radikálne zvýšenie rozpočtu vysokých škôl bez zodpovedajúcich krokov, ktoré presvedčia 

verejnosť a politikov, že ide o kroky, ktoré skutočne povedú k zlepšeniu kvality a zvýšeniu 

konkurencieschopnosti a medzinárodnej prestíže slovenského vysokého školstva . Existuje 

nepochybne viac ciest, ako to dosiahnuť. 

Významným trendom v oblasti financovania vysokých škôl je tzv. výkonové financovanie. V 

tomto ohľade sa významným podnetom a inšpiráciou môže stať viacero reforiem, ktoré sú 

realizované v mnohých rozvinutých krajinách. Prehľad o nich podáva napríklad správa EUA 

Performance-Based Funding of Universities in Europe spracovaná v rámci projektu DEFINE. 

Správa v skratke vysvetľuje systémy financovania vysokého školstva v Európe z verejných 

prostriedkov a aké miesto v nich zaujímajú prvky výkonového financovania. Analyzuje tiež 

dôsledky, ktoré výkonové financovanie má na celý vysokoškolský systém aj na jeho 

jednotlivé inštitúcie a uvádza aj možné nezamýšľané dôsledky. Na záver je uvedených 

niekoľko príkladov európskych krajín, ako začleniť výkonové financovanie do modelu 

financovania a tiež odporúčania pre postup štátu i vysokoškolských inštitúcií. 

Relatívne novým trendom je aj financovanie na podporu špičkovej kvality, excelentnosti 

vysokých škôl (Funding for Excellence). Iniciatívy excelentnosti, teda rôzne modely 

financovania špičkovej kvality z verejných prostriedkov, sú spolu s internacionalizáciou a s 

medzinárodnými rebríčkami vysokých škôl jednými z najvýraznejších prejavov hlbokej 

premeny, ktorou dnes prechádza vysoké školstvo aj jednotlivé vysokoškolské inštitúcie na 

celom svete, a teda aj v Európe. Aj keď nemožno ešte úplne zhodnotiť ich vplyv na 

vysokoškolské systémy, pretože tie sa prejavia až po dlhšej dobe, je možné na základe 

porovnania iniciatív excelentnosti v desiatich európskych krajinách formulovať určité 

zovšeobecnenia  a odporúčania ako pre úroveň systému vysokého školstva, tak aj pre 

úroveň jednotlivých vysokoškolských inštitúcií. 

Financovanie vysokého školstva je v SR je (rovnako ako v ČR) realizované prevažne z 

verejných zdrojov. Ak berieme do úvahy národné verejné prostriedky smerujúce do vysokého 
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školstva zo štátneho rozpočtu (bez kapitálových výdavkov a operačných programov EÚ), v 

roku 2015 ide v SR o sumu približne 442 mil. € (v ČR 994 mil. €). Z porovnania štruktúr 

poskytovaných finančných prostriedkov z hľadiska oblastí, do ktorých sú alokované, vyplýva, 

že v ČR smeruje väčší podiel finančných prostriedkov do vzdelávacej činnosti (o 5,3 

percentuálneho bodu) a na rozvoj vysokých škôl (o 3,9 percentuálneho bodu), v SR naopak, 

väčší podiel do výskumnej činnosti (o 5,9 percentuálneho bodu) a na sociálne záležitosti 

študentov (o 5,1 percentuálneho bodu). 

Z porovnania financovania vzdelávacej činnosti vysokých škôl v SR a v ČR vyplýva, že podľa 

rôzne definovaného výkonu vysokých škôl (celkový počet študentov a / alebo absolventov 

prepočítaný vybranými koeficientmi) je v SR aj v ČR rozdeľovaná približne rovnaká časť 

finančných prostriedkov. Kým v SR je podľa celkového počtu študentov a absolventov 

rozdeľovaných 79,2 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť (63,2 % v rámci dotácie na mzdy a 

poistné + 16,0 % v rámci dotácie na výrobky a služby), v ČR ide o 79,8 % rozpočtu na 

vzdelávaciu činnosť (76,0 % v rámci rozpočtového ukazovateľa A + 3,8 % v rámci 

rozpočtového ukazovateľa K). 

Z ďalších kritérií je v SR aj v ČR najvýznamnejšia publikačná činnosť (10,6 % rozpočtu na 

vzdelávaciu činnosť v SR a 8,2 % v ČR). V ČR je ďalej pomerne významná časť finančných 

prostriedkov na výskumnú činnosť rozdeľovaná podľa počtu študentov vyslaných a prijatých 

v rámci mobilitných programov (zhodne 3,5 %), účelových finančných prostriedkov na 

výskum, príjmov z vlastnej činnosti vysokých škôl a počtu samoplatcov (zhodne 1, 0 %). Až s 

odstupom nasleduje v ČR umelecká činnosť (0,8 %), podľa ktorej je v SR rozdeľovaných 0,6 

% rozpočtu na vzdelávaciu činnosť. 

Zatiaľ čo v ČR je v roku 2015 vplyvom zaradenia miery zamestnateľnosti do výpočtu 

finančných príspevkov VVS prerozdeľovaných  iba približne 120 tis. € (čo predstavuje  0,02 

% rozpočtu na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, rozvoja vysokých 

škôl a kapitálových výdavkov), v SR je v roku 2015 vplyvom zaradenia miery 

zamestnateľnosti do výpočtu finančných príspevkov VVS prerozdeľovaných 1 222 tis. € (čo 

predstavuje 0,5 % rozpočtu na vzdelávaciu činnosť bez sociálnych záležitostí študentov, 

rozvoja vysokých škôl a kapitálových výdavkov). 

Rozdiel medzi SR a ČR spočíva taktiež v sledovanom období, keďže v SR sú zohľadňované 

menej aktuálne údaje. Kým v SR sa pri rozpočte na rok 2015 vychádza z počtu absolventov 

vysokých škôl v kalendárnych rokoch 2012 a 2013 a z počtu evidovaných nezamestnaných 

absolventov vysokých škôl k 31.12.2013, v ČR sa pri rozpočte na rok 2015 vychádza z počtu 

absolvovaných štúdií za obdobie od 1.11.2013 do 31.10.2014 a z váženého priemeru 

evidovaných nezamestnaných absolventov za roky 2012 až 2014. 

Ďalší rozdiel medzi SR a ČR je z hľadiska definovania absolventa z pohľadu výpočtu miery 

zamestnateľnosti. Kým v ČR sa do úvahy berú všetci absolventi bez ohľadu na vek, v SR je 

podľa zákona absolventom iba občan vo veku do 26 rokov. Podľa štatistiky UIPŠ bolo v roku 

2009 medzi prvýkrát zapísanými na vysokú školu  takmer 25 % študentov vo veku 21 rokov a 

viac - títo sú teda v SR (na rozdiel od ČR) automaticky mimo štatistiky nezamestnaných 

absolventov. 

Hodnoty koeficientov ekonomickej náročnosti študijných programov na rozpočtové účely sa 

pohybujú v SR v rozmedzí od 1,00 (právo) do 6,99 (veterinárna medicína) a v ČR v rozmedzí 

od 1,00 (právo, humanitné a spoločenské vedy a ekonómia, management a cestovný ruch) 
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do 5,90 (umenie). V absolútnej výške koeficientov existujú medzi oborovými skupinami v SR 

a v ČR rozdiely, Spearmanov korelačný koeficient (ρ = 0,841) však poukazuje na pomerne 

silnú pozitívnu súvislosť medzi poradím uvedených skupín študijných odborov podľa daných 

koeficientov v oboch krajinách. 

 


