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3. zasadnutie AS STU, 30.05.2022 
Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU na rok 2022 

                                                                                 Dr.h.c., prof.h.c., prof.Dr.Ing. Oliver Moravčík  

Rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ podľa § 89 
zákona o vysokých školách na súčasti STU 

  
(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len 

„MŠVVaŠ SR“) Zmluvou o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu 

MŠVVaŠ SR na rok 2022 (ďalej len „dotačná zmluva“) v zmysle úprav 

prostredníctvom Dodatku č. 1 k dotačnej zmluve poskytlo Slovenskej 

technickej univerzite v Bratislave (ďalej len „STU“) dotáciu na bežné výdavky 

na rok 2022 zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom 

rozpočtu MŠVVaŠ SR v nasledovnej výške: 

 

Program 077  - dotácia na vysokoškolské vzdelávanie a veda vo výške 
66 745 525 €  

Z toho: 

Podprogram 077 11 - dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov a zabezpečenie prevádzky verejnej vysokej 

školy vo výške 36 470 940 € 

Podprogram 077 12  - dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 

činnosť vo výške 24 583 934 € 

Prvok 077 12 01 - prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 

vo výške 24 583 934 € 

Podprogram 077 13  - dotácia na rozvoj verejnej vysokej školy vo výške 0 € 

Podprogram 077 15  - dotácia na sociálnu podporu študentov verejnej 

vysokej školy vo výške 5 691 796 € 

Prvok 077 15 01 - sociálne štipendiá a tehotenské štipendiá vo výške 

228 818 € 

Prvok 077 15 02 - motivačné štipendiá vo výške 1 685 227 € 

Prvok 077 15 03 - podpora stravovania, ubytovania, športových 

a kultúrnych aktivít študentov a pastoračných centier 

vo výške 3 777 751 € 

 

Podmienky použitia dotácie, popis záväzných ukazovateľov a ďalšie 

osobitosti poskytnutia dotácie sú určené MŠVVaŠ SR v citovanej dotačnej 

zmluve.  
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(2) Rozdelenie dotácie na súčasti STU, a to fakulty STU, Ústav manažmentu a 

UVP_Centrum STU pre nanodiagnostiku, Rektorát STU a Účelové zariadenia 

Študentské domovy a jedálne STU, vychádza z interného predpisu Metodika 

rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly MŠVVaŠ SR podľa § 89 

zákona o vysokých školách na súčasti STU (ďalej len „metodika“).  

 

 

 

BEŽNÉ VÝDAVKY - PROGRAM 077 – 66 746 670 € 

 

 

1. Podprogram 077 11 – dotácia na uskutočňovanie akreditovaných 

študijných programov a zabezpečenie prevádzky verejnej vysokej školy vo 

výške 36 470 940 € 

 

(3) Dotácia na mzdy a poistné predstavuje sumu 22 562 759 € na mzdy a sumu 

7 942 091 € na poistné. 

  

(4) Pri výpočte dotácie na mzdy a poistné pre jednotlivé súčasti STU sa podľa 

bodu (8) metodiky odčlenili: 

a) mzdové prostriedky zamestnancov Rektorátu STU a centrálne 

financovaných súčastí vo výške 1 300 000 € na mzdy a 457 600 €  

na poistné; 

b) mzdové  prostriedky integrátorov AIS a personálneho zabezpečenia 

SIVVP vo výške 166 296 € na mzdy a 58 536,20 € na poistné; 

c) mzdové prostriedky určené na tvorbu fondu rektora vo výške 40 000 €  

na mzdy a 14 080 € na poistné. 

Zvyšné finančné prostriedky z dotácie na mzdy a poistné sa výkonovo rozpíšu 

medzi súčasti STU podľa bodu (8) metodiky. 

 

(5) Dotácia na tovary a služby predstavuje sumu 5 966 090 €. 

 

(6) Z dotácie na tovary a služby sa odčlenili účelovo určené finančné prostriedky: 

a) príspevok na podporu študentov so špecifickými potrebami vo výške 

45 320 €; 

b) príspevok na prevádzku pracoviska PCA Slovakia vo výške 44 000 €  

pre Strojnícku fakultu STU; 

c) príspevok pre študentskú formulu STUBA Green Team vo výške 15 000 €. 
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(7) Pri výpočte dotácie na tovary a služby pre jednotlivé súčasti STU sa podľa 

bodu (9) metodiky odčlenili: 

a) základná dotácia na prevádzku vysokej školy vo výške 100 000 €; 

b) finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky Rektorátu STU a 

centrálne financovaných súčastí STU vo výške 628 000 €; 

c) finančné prostriedky na zabezpečenie celouniverzitných účelových 

projektov, a to: 

- 40 000 € na materiálnotechnické a organizačné zabezpečenie 

vzdelávacích činností pre STU; 

- 60 000 € na súdne spory a poplatky spojené s nimi, audity vybraných 

činností; 

- 509 045 € na zabezpečenie celouniverzitných informačných systémov; 

- 4 000 € na zabezpečenie ročnej licencie celouniverzitného softvéru na 

verejné obstarávanie e-BIZ, 

- 26 000 € na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou Akademického 

senátu STU; 

- 5 000 € na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou Vedeckej rady 

STU; 

- 20 000 € na pokrytie nákladov súvisiacich s činnosťou Správnej rady 

STU; 

- 50 000 € na činnosť Vydavateľstva STU. 

- 40 000 € na rozvoj medzinárodných vzťahov STU zahrňujúci 

zahraničné pracovné cesty zamestnancov Rektorátu STU; 

- 105 000 € na zabezpečenie externej a internej komunikácie STU 

včítane pokrytia nákladov súvisiacich s účasťou STU na veľtrhoch, 

zabezpečením propagačných materiálov, novej webstránky STU; 

- 14 000 € na podporu spolupráce s praxou včítane implementácie 

Gender Balance Strategy a adaptácie novely vysokoškolského zákona; 

Zvyšné finančné prostriedky z dotácie na tovary a služby sa výkonovo rozpíšu 

medzi súčasti STU podľa bodu (9) metodiky. 

 

(8) Objem dotácie pre jednotlivé súčastí STU je určený na zabezpečenie ich 

vlastnej prevádzky. V prípade realizovania prác alebo služieb medzi 

súčasťami STU súčasť, ktorá objedná tieto práce alebo služby, požiada 

prostredníctvom Rektorátu STU o úpravu dotácie v prospech zložky 

realizujúcej práce alebo služby, príp. bude úhrada realizovaná refundáciou za 

vykonané práce alebo služby.  
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V priebehu roka 2022 fakulty prostredníctvom Rektorátu STU môžu požiadať 

ministerstvo o účelovú dotáciu na úhradu nákladov spojených s účasťou 

študentov na medzinárodných študentských súťažiach, ktoré sa týkajú 

predmetu ich štúdia. Dotácie sa budú poskytovať najviac do 80% výdavkov na 

cestovné náhrady spojené s účasťou študenta a do vyčerpania finančných 

prostriedkov určených na tento účel. Žiadosť je možné podávať do 

31.10.2022.  

 

 

2. Podprogram 077 12  - dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú 

činnosť vo výške 24 583 934 € 

 

(9) Dotácia na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj predstavuje 

sumu 24 583 934 €. 

 

(10) Z dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj sa odčlenili 

účelovo určené finančné prostriedky: 

a) pre špičkové vedecké tímy: 

- Špičkový tím biotechnologických separácií vo výške 19 253 € pre 

Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU; 

- Fyzikálno – chemické vlastnosti a štruktúry látok vo výške 52 947 € 

pre Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU; 

- Inovatívne materiály, technológie a štruktúry pre progresívne 

mikro/nano elektronické a fotonické prvky a systémy vo výške 

24 066 € pre Fakultu elektrotechniky a informatiky STU; 

- Regionálna inžinierska hydrológia a hydraulika pre vodné staviteľstvo 

vo výške 24 066 € pre Stavebnú fakultu STU; 

- Modelovanie neurčitosti a jeho aplikácie vo výške 24 066 € pre 

Stavebnú fakultu STU; 

b) pre excelentné výskumné súčasti:  

- tím 224 zamestnancov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 

STU zaradených do oblasti M1 – Prírodné vedy vo výške 161 356 €; 

- tím 23 zamestnancov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 

STU zaradených do oblasti M2 – Technické vedy vo výške 88 867 €; 

- tím 172 zamestnancov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU 

zaradených do oblasti M2 – Technické vedy vo výške 1 566 999 €; 

- tím 19 zamestnancov Ústavu manažmentu STU zaradených do oblasti 

M5 – Spoločenské vedy vo výške 61 504 €. 
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(11) Pri výpočte na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj pre 

jednotlivé súčasti STU sa podľa bodu (13) metodiky odčlenili: 

a) mzdové prostriedky zamestnancov Rektorátu STU včítane poistného vo 

výške 1 020 760 €; 

b) finančné prostriedky na zabezpečenie celouniverzitných účelových 

projektov, a to: 

- 124 800 € na ročné celouniverzitné licencie programových systémov 

ANSYS, MATLAB, ARL, LabView, e-Porady; 

- 100 000 € na upgrade hardvéru Centra výpočtovej techniky STU; 

-  25 000 € na energie SIVVP; 

- 161 000 € na odborné databázy (EIZ) s celouniverzitným zameraním;  

- 11 820 € na elektronické publikovanie článkov Sciendo (de Gruyter); 

- 120 000 € na zabezpečenie činnosti Rady VSK, nových modulov do AIS 

potrebných pre novovytvorený vnútorný systém kvality a poplatok 

pre zosúladenie vnútorného systému kvality STU SAAVŠ; 

-  10 000 € na podporu medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce; 

- 10 000 € na zabezpečenie doktorandskej školy;  

- 20 000 € na zabezpečenie agendy univerzitnej knižnice; 

- 40 000 € na zabezpečenie činnosti študentskej formule STUBA Green 

Team; 

- 5 000 € na zabezpečenie všeobecných aktivít študentov STU; 

-  9 500 € na zabezpečenie činnosti Univerzitného vedeckého 

inkubátora, 

- 15 000 € na podporu Centra akademického športu; 

- 45 000 € na zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva; 

- 6 760 € na finančné ohodnotenie laureátov súťaže Vedec roka; 

- 13 520 € na finančné ohodnotenie laureátov súťaže o najlepšie 

výstupy tvorivej činnosti; 

- 32 000 € na podporu tímov H2020, ktoré dosiahli nadprahové 

hodnotenie, avšak nie sú financované; 

- 135 000 € na programy Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých  

výskumníkov; 

- 74 579,78 € na dobeh postdoktorandského programu; 

- 110 000 € na spolufinancovanie projektu H2020 SASPRO 2; 

- 20 000 € na spolufinancovanie celouniverzitných projektov Interreg 

SK-AT CARLiS a Dig Vil; 

- 150 000 € na členské poplatky v KIC EIT, EFRA, EULIST a CEASAR; 

- 500 000 € na 5 % spolufinancovanie projektu ACCORD za rok 2022, 
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- 35 000 € na poistenie prístrojov zakúpených zo štrukturálnych 

fondov. 

Zvyšné finančné prostriedky z dotácie na prevádzku a rozvoj infraštruktúry 

pre výskum a vývoj sa výkonovo rozpíšu medzi súčasti STU podľa bodu (13) 

metodiky. 

 

(12) V rámci Dodatku č. 1 k dotačnej zmluve boli poskytnuté aj finančné 

prostriedky v rámci podprogramu 077 12 prvkov 077 12 02 úlohy základného 

výskumu na verejnej vysokej škole iniciované riešiteľmi (grantová agentúra 

VEGA) a 077 12 05 úlohy výskumu a vývoja na verejnej vysokej škole pre 

rozvoj školstva v stanovených oblastiach (grantová agentúra KEGA). Tieto 

prostriedky boli automaticky prevedené zodpovedným riešiteľom 

jednotlivých projektov. 

 

3. Podprogram 077 13  - dotácia na rozvoj verejnej vysokej školy vo výške 0 €  

 

4. Podprogram 077 15  - dotácia na sociálnu podporu študentov verejnej vysokej 

školy vo výške 5 691 796 €  

 

(13) Dotácia na sociálne a tehotenské štipendiá predstavuje sumu 228 818 €. Pri 

delení na súčasti STU sa postupuje podľa bodu (18) metodiky. 

 

(14) Dotácia na motivačné štipendiá predstavuje sumu 1 685 227 €.  Je určená na 

udelenie motivačných štipendií odborových podľa §96a, ods. 1, písm. a) 

vysokoškolského zákona vo výške 1 198 555 € a na udelenie motivačných 

štipendií základných podľa §96a, ods. 1, písm. b) vysokoškolského zákona vo 

výške 486 672 €. Pri ich delení na súčasti STU sa postupuje podľa bodov (20) 

a (21) metodiky. Keďže Dodatok č. 1 k dotačnej zmluve kráti dotáciu na 

motivačné štipendiá o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021, 

jednotlivým súčastiam, ktoré tieto finančné prostriedky nevyčerpali, sa kráti 

dotácia práve o sumu nevyčerpaných finančných prostriedkov. 

 

(15) Dotácia na podporu stravovania, ubytovania, športových a kultúrnych aktivít 

študentov predstavuje sumu 3 777 751 €. Dotácia na tento prvok zhŕňa 

príspevok na ubytovanie a prevádzku študentských domov, príspevok na 

stravovanie – príspevok na vydané jedno jedlo študentom v dennej forme 

štúdia, príspevok na kultúrnu, umeleckú a športovú činnosť a príspevok na 

činnosť telovýchovných jednôt a športových klubov. 
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(16) Príspevok na ubytovanie a prevádzku v roku 2022 predstavuje 3 527 576 €, 

z toho 1 892 025 € na mzdy, 665 993 € na poistné a 969 558 € na tovary 

a služby. Pri delení na súčasti STU, Účelové zariadenia Študentské domovy 

a jedálne STU a Materiálovotechnologickú fakultu STU, sa postupuje podľa 

bodu (23) metodiky. 

 

(17) Príspevok na stravovanie študentov predstavuje sumu 134 635 €. Pri delení 

na súčasti STU, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne STU 

a Materiálovotechnologickú fakultu STU, sa postupuje podľa bodu (22) 

metodiky. Výška zálohového príspevku na jedlá (študentom dennej formy 

vrátane doktorandov) sa poskytuje úmerne v závislosti od počtu vydaných 

jedál v období od 1.1.2021 do 30.10.2021. Korekcia na skutočnú potrebu sa 

vykonáva najmenej dvakrát ročne. Príspevok na stravovanie sa od 1.1. 2022 

určuje vo výške 1,40 €. Výšku príspevku môže ministerstvo v priebehu roka 

2022 upraviť v závislosti od disponibilných zdrojov a počtu vydaných jedál, na 

ktorý sa príspevok uplatní. O prípadnej zmene výšky príspevku na 

stravovanie bude ministerstvo informovať najmenej 30 dní vopred. 

 

(17) Dotácia na športové aktivity a kultúrne aktivity a činnosť športových klubov 

a telovýchovných jednôt predstavuje sumu 115 540 €. 

 

(18) Z dotácie na tovary a služby sa odčlenili účelovo určené finančné prostriedky 

na činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt: 

a) TJ Slávia STU vo výške 13 933 €; 

b) TJ Slávia STU jednotlivci vo výške 3 100 €; 

c) VŠK FEI STU Bratislava vo výške 4 698 €; 

d) ZO TŠ, Strojnícka fakulta STU vo výške 824 €; 

e) VŠK Strojár vo výške 20 324 €;  

f) Plavecký klub STU Trnava vo výške 10 574 €. 

 

(19) Zvyšná časť je z úrovne Vedenia STU určená: 

a) na činnosť umeleckého súboru Technik vo výške 32 087 €; 

b) na zabezpečenie aktivít študentov STU spojených s kultúrnymi 

a športovými činnosťami vo výške 15 000 € 

c) na podporu Centra akademického športu vo výške 15 000 €. 

 

(20) Výsledné rozdelenie dotácie na rok 2021 pre súčasti STU podľa 

podprogramov sa nachádza v Prílohe č.1 – Návrh rozpisu dotácie STU na rok 

2022. 
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Príloha 1: Návrh rozpisu dotácie STU na rok 2022  

Príloha 2: Metodika MŠVVaŠ SR na rok 2022 

Príloha 3: Dotačná zmluva STU na rok 2022 


