
Rozpis dotácie pre  VŠ na rok 2022 a návrh rozpisu dotácie STU na r. 2022 

 

 

 

Dotácia na rok 2022 pre VŠ je rozpísaná podľa Metodiky, ktorá vychádza z ustanovení zákona o VŠ 

a vznikla úpravou metodiky na rok 2021. 

V porovnaní s rokom 2021 nastávajú pre rok 2022 v metodike rozpisu finančných prostriedkov najmä 

nasledujúce zmeny;  

a) zníženie dotácie pre rok 2022 oproti roku 2021 v oblasti osobných výdavkov, ktoré zohľadňuje 
opatrenia z Revízie výdavkov zamestnanosti a odmeňovania vo verejnej správe (UHP) ;  

b) kapitálové výdavky sa nachádzajú v rozpočte verejných vysokých škôl;   

c) rušia sa garantované minimá; 

d) v rámci dotácie na rozvoj dochádza k zníženiu  alokácie finančných prostriedkov na 11 mil. Eur; 

e) v rámci dotácie na zahraničné mobility dochádza k navýšeniu finančných prostriedkov o 1 mil. Eur; 

f) zmeny z dôvodu vstupných údajov, ktoré majú vplyv na samotný rozpočet 

g) v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť sa ďalej znižuje váha, ktorou je 
zohľadňované hodnotenie tvorivej činnosti v poslednej komplexnej akreditácii činností vysokých škôl 
na 30 % príslušnej alokácie a zvyšná časť (70 % alokácie) sa rozpíše účelovo podľa excelentného 
vedeckého výkonu v súlade s Prílohou č. 8 tejto metodiky. Rozpisovanie podľa šesť ročného 
priemerného podielu na časti dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť zostáva 
zachovaný, zmena reflektuje, že výsledky komplexnej akreditácie v súčasnosti nedostatočne 
zohľadňujú aktuálny stav tvorivej činnosti na jednotlivých vysokých školách a keďže táto časť dotácie 
mala zohľadňovať dlhšie časové obdobie, zohľadňuje sa naďalej šesťročný priemer; 

    Dotácie na rok 2022  pre VŠ je vo výške 561,167 mil. €, čo je pokles  vo  výške 18,9 mil. € v porovnaní 

s rokom 2021. V rámci zníženia bežné výdavky sú nižšie o 26,8 mil. € a na kapitálové výdavky MŠVVaŠ 

SR vyčlenilo, t. j. zvýšilo dotáciu o 7,9 mil. €. V súvislosti s avizovaným zvýšením cien energií 

a v konečnom dôsledku s premietnutím zvýšených cien energií do ostatných komodít, potrebných  na 

zabezpečenie chodu VŠ môže byť taký rozpočet likvidačný pre VŠ. 

Zníženie sa najviac prejaví na podprograme 07711 – VŠ vzdelávanie vo výške 14,2 (pôvodne o 15,2) 

mil.€, z toho 15,099 ( pôvodne o 15,106) mil. € na osobné náklady (MP + odvody). Túto skutočnosť 

MŠVVaŠ SR zdôvodňuje opatrením spočívajúcich v optimalizácii počtu nepedagogických zamestnancov 

a postupné znižovanie počtu vysokoškolských učiteľov.   

V rámci podprogramu 07712 – veda a výskum zníženie je vo výške 3,12 mil. €. Navrhovaný rozpísaný 

objem na KEGA, VEGA projekty, špičkové tímy a zabezpečenie prístupov k elektronickým informačným 

zdrojom je na úrovni rozpisu na uvedené aktivity v roku 2021.  Uvedený návrh rozpisu  v značnej miere 

podporuje špičkové a excelentné tímy. Na uvedený účel sú rozpísané finančné prostriedky vo výške 

19,818 mil. € ako účelovo určené, čo je navýšenie oproti roku 2021 o 18,658 mil. €. 



      Čo sa týka výkonového rozdelenia dotácie, t. j. na vzdelávaní MP +odvody +TaS + veda; pre VŠ 

v porovnaní s rokom 2021 je nižšie o 35,820 (pôvodne o 36,828) mil. €. STU vo výkonovom rozpise išla 

dole o 3,725 (pôvodne o 3,219 ) mil. €. 

      Rozpis bežných dotačných prostriedkov na rok 2022  pre STU v porovnaní s rokom 2021 je nižší 

o 2,366 (pôvodne o 1,703) mil. € . Na podprograme 07711 – vzdelávanie je pokles o 1,452 (pôvodne o 

1,206) mil. €. Na MP je nižšia dotácia o 867,177 (pôvodne o 620,496) tis. €; odvody sú nižšie o 305,246 

(pôvodne218,41) tis. €. Na TaS je rozpísaná dotácia nižšia o 279,437  (pôvodne o 366,791) tis. €. 

 Na podprograme 07712 –  VaV je pokles o 708,461 (pôvodne o 291,547) tis. €. 

Na podprograme 07715 je pokles oproti roku 2021 o 205,638 tis. €(aj pôvodne): v tom: sociálne 

štipendiá  sú vyššie o 16,149 tis. €, motivačné štipendiá sú nižšie o 13,900 tis. €, motivačné odborové 

štipendiá o 166,320 tis. €. Dotácia na ŠD je nižšia o 41,567 tis. €. 

  Rozdelenie dotácie v rámci STU 

Podľa návrhu V-3 v rámci STU FEI má zvýšenú dotáciu o 894 929 €, t. j. o 7,24%, UM o 47 207 €, t. j. 

o 4,67 %. Celkové zníženie pre STU je o 2 365 960 €, po pripočítaní  zvýšenia pre tieto fakulty zníženie 

pre ostatné fakulty je vo výške 3 368 601 €, t. j. 5,9% z objemu navrhnutej dotácie  pre fakulty v roku 

2022. 

Podľa návrhu V-3 najvyšší pokles je na SjF STU – vo výške 477 858 €,t. j. 10,19 %, UVP_NC vo výške 

24 536 €, t.j. 10,07 %, MTF STU vo výške 778 381 €, t. j. 8,91 %, SvF STU vo výške 1 058 285 €, t. j. 8,85 

%, FChPT o 570 023 €, t. j. o 4,67 %, FIIT STU o 293513 €, t. j. o 7,11% a FAD o 166 004 €, t. j. o 3,94%. 

  Podľa návrhu V-3 rozpis pre SjF STU v porovnaní s rokom 2021 je nižší o 477 858 €. 

  Na podprograme 07711 – vzdelávanie navrhovaný objem je nižší o 174 335 €: v tom: MP o 95 064 €, 

odvody o 33 463 €, TaS o 45 808 €. 

  Na podprograme 07712 – VaV je navrhovaný objem nižší o 321 143  €. 

  Zníženie na dvoch podprogramoch je vo výške 495 478 €. 

  Na podprograme 07715 je navrhovaný objem vyšší o 17 619 €, v tom: sociálne štipendiá sú vyššie 

o 28 528 €, motivačné štipendiá nižšie o 120€ a motivačné odborové štipendiá nižšie o 10 789 € .  
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