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Uznesenia Rady vysokých škôl SR zo dňa 6. 12. 2022 

Uznesenia k Metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu VVŠ na rok 2023: 

1. RVŠ SR oceňuje predloženie návrhu Metodiky a rozpisu dotácií v časovom predstihu a víta navýšenie 
finančných prostriedkov z dôvodu valorizácie miezd, ktoré aspoň čiastočne zohľadňuje vysokú 
infláciu. 

2. RVŠ SR opakovane dôrazne upozorňuje na dlhodobo nedostatočný objem finančných prostriedkov 
pre verejné vysoké školy, ktorý neumožňuje ich rozvoj a výrazne obmedzuje ich medzinárodnú 
konkurencieschopnosť. Zníženie dotácie v ostatných dvoch rokoch spolu s rastúcou infláciou 
predstavujú kritické ohrozenie plnenia poslania vysokých škôl a vedú k ich kolapsu. RVŠ SR opakovane 
žiada vládu SR o urýchlené riešenie tejto neudržateľnej situácie zásadným navýšením finančných 
prostriedkov s cieľom dorovnať intenzitu financovania vysokých škôl na úroveň ČR.  

3. RVŠ SR žiada, aby sa pri výpočte koeficientu intenzity výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti 
KIVČ (odsek 23 Metodiky) a pri určovaní dotácie pre excelentné pracoviská (odsek 50h) medzi 
akademických zamestnancov nezapočítavali lektori, podľa možností už pre rok 2023. 

4. RVŠ SR žiada, aby pri určovaní výšky dotácie boli zohľadnené zvýšené náklady na jej činnosť. 

5. RVŠ SR súhlasí s finančnou podporou excelentných pracovísk, no dôrazne žiada, aby táto podpora 
bola realizovaná navýšením celkovej dotácie pre verejné vysoké školy.  

6. RVŠ SR žiada overiť metodiku výpočtu pri identifikácii excelentných pracovísk a určovaní výšky 
príslušnej dotácie tak, aby pracoviská s menším počtom zamestnancov a vysokou intenzitou 
výskumnej činnosti neboli diskriminované oproti väčším pracoviskám (napr. prepočítať hodnoty 
parametrov z_index23 a z_granty v Prílohe A na 1 zamestnanca). RVŠ SR žiada, aby metodika výpočtu 
bola prekonzultovaná s odborníkmi v príslušnej oblasti analytických metód – s doc. Sotákom, doc. 
Tiňom a doc. Neográdym. 

7. RVŠ SR žiada MŠVVaŠ SR o včasnú diskusiu k novo koncipovanej metodike rozdelenia dotácie na roky 
2024 a nasledujúce. 

Ostatné uznesenia: 

8. RVŠ SR podporuje vyhlasovanie doplnkových programov a schém na vytváranie nových 
doktorandských a postdoktorandských pozícií nad rámec dotácie zo štátneho rozpočtu VVŠ. 

9. RVŠ SR žiada MŠVVaŠ SR, aby pri transformácii agentúr VEGA a KEGA: 
a. boli navrhované zmeny vopred prerokovávané s VŠ reprezentáciami,  
b. boli plne zachované možnosti získavania projektových zdrojov v oblastiach uvedených 

v štatútoch týchto agentúr, 
c. zostali  pôvodné finančné prostriedky týchto agentúr rozpočtované v rámci podprogramu 

07712. 
 

10. RVŠ SR vyzýva vysoké školy v zastúpení rektora alebo člena Predsedníctva RVŠ, aby predložili návrhy 
s odôvodnením na člena výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry vysokých škôl. Navrhovaný 
člen musí byť medzinárodne uznávaným odborníkom v oblasti svojho pôsobenia a musí spĺňať kritériá 
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podľa §7 ods. (5) zákona 269/2018. Termín na predloženie návrhov v elektronickej forme je 16. 1. 
2023 a v písomnej forme s dátumom podania do 16.1.2023. 

11. RVŠ SR schvaľuje novelu Štatútu RVŠ SR v predloženom znení. 

12. RVŠ SR schvaľuje novelu Rokovacieho poriadku RVŠ SR v predloženom znení. 

 
 

d plnenie 

V Banskej Bystrici 6. 12. 2022 

 
 
 

 

                                                                                                                        doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
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