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Mimoriadne spoločné  zasadnutie V STU a KR STU, 11.04.2022 
Metodika rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti STU  

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

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

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

„MŠVVaŠ SR“) v súlade s §89 zákona o vysokých školách a v súlade 

so schválenou metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným 

vysokým školám každoročne uzatvára zmluvu o poskytnutí dotácie.  

(2) MŠVVaŠ SR na základe zmluvy o poskytnutí dotácie poskytuje Slovenskej 

technickej univerzite (ďalej len „STU“) finančné podporu, a to:  

- dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov 

z finančných prostriedkov podprogramu 077 11; 

-  dotácie na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť finančných 

prostriedkov podprogramu 077 12; 

- dotácie na rozvoj verejnej vysokej školy z finančných prostriedkov 

podporgramu 077 13; 

- dotácie na sociálnu podporu študentov z finančných prostriedkov 

podprogramu 077 15. 

(3) V zmysle dotačnej zmluvy je STU viazaná použiť poskytnuté dotácie v súlade 

s podmienkami zmluvy pri dodržaní záväzných ukazovateľov a ďalších 

podmienok ustanovených v zmluve. 

(4) MŠVVaŠ SR môže STU upraviť výšku dotácií aj dodatočne, a to na základe 

dodatku k dotačnej zmluve. 

(5) Na základe tejto metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu na súčasti 

STU predkladá rektor každoročne rozpis dotácie zo štátneho rozpočtu 

z kapitoly MŠVVaŠ podľa § 89 zákona o vysokých školách na súčasti STU. 

(6) Z dotácie odčlenená suma spoločne (na mzdy a poistné, na tovary a služby 

a na prevádzku a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj) nesmie presiahnuť 

11 % dotácie. 

 

Podprogram 077 11 – dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov 

 

(7) STU dostáva dotáciu na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov ako: 

- dotáciu na mzdy a poistné; 

-  dotáciu na tovary a služby;  

-  dotáciu na špecifiká; 

-   dotáciu na kapitálové výdavky. 

(8) Z dotácie na mzdy a poistné sa odčlenia: 
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-  mzdové prostriedky zamestnancov Rektorátu STU a centrálne 

financovaných súčastí STU; 

-  mzdové prostriedky zamestnancov STU pracujúcich na celouniverzitných 

účelových projektoch  

tak, že táto odčlenená suma nesmie presiahnuť 7 % dotácie. Zvyšné finančné 

prostriedky sa výkonovo rozpíšu medzi súčasti STU na základe schválenej 

metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám, 

pričom sa používa pravidlo „50/30/20“. To znamená, že:  

- 50 % dotácie  sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielov na 

vypočítanej výkonovej dotácii pre kalendárny rok udelenia finančných 

prostriedkov, 

-  30 % dotácie sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielov na schválenej 

dotácii pre kalendárny rok pred rokom udelenia finančných prostriedkov, 

- 20 % dotácie sa rozdelí medzi súčasti STU podľa ich podielov na schválenej 

dotácii pre kalendárny rok dva roky pred udelením finančných 

prostriedkov. 

(9) Z dotácie na tovary z služby sa odčlenia: 

- základná dotácia na prevádzku vysokej školy; 

- zabezpečenie prevádzky Rektorátu STU a centrálne financovaných súčastí 

STU, 

- zabezpečenie celouniverzitných účelových projektov 

tak, že táto odčlenená suma nesmie presiahnuť 27 % dotácie. Zvyšné 

finančné prostriedky sa výkonovo rozpíšu medzi súčasti STU na základe 

schválenej metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám, pričom sa používa pravidlo „50/30/20“. 

(10) Dotácie na špecifiká a dotácie na kapitálové výdavky sú v plnom rozsahu 

určené priamo súčastiam STU, ktoré ich získali.  

(11) Jednotlivé súčasti STU sú povinné pri internom delení získanej dotácie 

na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov primerane 

zohľadniť metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám. 

 

Podprogram 07712 - dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť  

 

(12) Dotácie na výskumnú, vývojvú alebo umeleckú činnosť sú poskytované 

inštitucionálnou formou a účelovou formou. Dotácia na prevádzku a rozvoj 

infraštruktúry pre výskum a vývoj obsahujúca aj časť na osobné náklady 

učiteľov zodpovedajúce ich výskumnej a umeleckej činnosti a na štipendiá 

doktorandov, ktorá je zároveň súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácie, je 
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jednou z častí finančných prostriedkov poskytovaných v rámci 

inštitucionálnej podpory. Jednou z častí sú aj účelovo určené financie na 

podporu vysokej školy alebo jej súčastí. 

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

odčlenia: 

- mzdové prostriedky zamestnancov Rektorátu STU včítane poistného; 

- zabezpečenie celouniverzitných účelových projektov 

tak, že táto odčlenená suma nesmie presiahnuť 13 % dotácie. Zvyšné 

finančné prostriedky sa výkonovo rozpíšu medzi súčasti STU na základe 

schválenej metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám, pričom sa používa pravidlo „50/30/20“. 

(14) Účelovo určené finančné prostriedky z iných častí dotácie na výskumnú, 

vývojovú alebo umeleckú činnosť sú v plnom rozsahu určené priamo 

súčastiam STU, ktoré ich získali. 

(15) Jednotlivé súčasti STU sú povinné pri internom delení získanej dotácie 

na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť primerane zohľadniť 

metodiku rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám. 

 

Podprogram 07713 - dotácia na rozvoj verejnej vysokej školy 

 

(16) Dotácia na rozvoj vysokej školy sa určuje na základe výberového konania, 

v ktorého rámci vysoké školy predkladajú ministerstvu projekty 

na uskutočňovanie svojich rozvojových programov. Takto získané finančné 

prostriedky sú v plnom rozsahu určené priamo súčastiam STU, ktoré ich 

získali.  

 

Podprogram 07715 - dotácia na sociálnu podporu študentov 

 

(17) Sociálna podpora študentom sa poskytuje priamou a nepriamou formou. 

Priamou formou sociálnej podpory sú štipendiá - sociálne, tehotenské 

a motivačné. Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä stravovanie 

a ubytovanie podľa možností vysokej školy s poskytnutím príspevku 

na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním a finančná podpora 

a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností, 

univerzitných pastoračných centier a iných záujmových činností študentov. 

(18) Dotácie na sociálne a tehotenské štipendiá sú poskytované účelovo. Študent 

má na sociálne a tehotenské štipendium právny nárok, a preto sú obe 

štipendiá pokrývané v plnej výške. Poskytujú sa vo forme preddavkov. 

Na jednotlivé súčasti STU sa tieto dotácie delia s uvážením výšky čerpania 
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sociálnych a tehotenských štipendií v kalendárnom roku pred pridelením 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako aj zostatku dotácie na sociálne 

a tehotenské štipendiá na konci kalendárneho roku pred pridelením 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

(19) Dotácie na motivačné štipendiá sú poskytované účelovo a sú delené 

na dotácie na motivačné štipendiá pre študentov vybraných študijných 

odborov určených v metodike rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám (ďalej len „motivačné štipendiá odborové“) a na 

dotácie na motivačné štipendiá za vynikajúce plnenie študijných povinností, 

dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, 

umeleckej alebo športovej činnosti (ďalej len „motivačné štipendiá 

základné“).  

(20) Na jednotlivé súčasti STU sa dotácie na motivačné štipendiá odborové delia 

v zmysle čl. 11 bod. 4 Štipendijného poriadku STU v znení jeho dodatkov č. 1 

až 5 (ďalej len „Štipendijný poriadok STU“) úmerne celkovému počtu 

študentov študujúcich príslušný študijný odbor k 31. 10. akademického roka, 

ktorý končí v kalendárnom roku, pre ktorý boli prostriedky štátneho rozpočtu 

pridelené.  

(21) Dotácie na motivačné štipendiá základné delia v zmysle čl. 11 bod. 5 

Štipendijného poriadku STU v pomere 7 : 1 na motivačné štipendiá 

za vynikajúce študijné výsledky a na motivačné štipendiá za mimoriadne 

výsledky. Dotácie na motivačné štipendiá za vynikajúce študijné výsledky sa 

na jednotlivé súčasti STU delia úmerne celkovému počtu všetkých študentov 

k 31. 10. akademického roka, ktorý končí v kalendárnom roku, pre ktorý boli 

prostriedky štátneho rozpočtu pridelené. Dotácia na motivačné štipendiá 

za mimoriadne výsledky sa rozdelila v pomere 7 : 2 nasledovne: 

- 7/9 objemu dotácie sa delí na jednotlivé súčasti STU  úmerne podľa 

počtu všetkých študentov k 31. 10. akademického roka, ktorý končí 

v kalendárnom roku, pre ktorý boli prostriedky štátneho rozpočtu 

pridelené; 

- 2/9 objemu dotácie sú poskytnuté pre Rektorát STU na štipendiá 

priznávané rektorom do štipendijného fondu rektora. 

(22) Príspevok na stravovanie študentov sa poskytuje účelovo a je delený podľa 

metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 

medzi Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne STU (ďalej len “ÚZ 

ŠDaJ“) a Materiálovotechnologickú fakultu STU, ktoré zabezpečujú 

stravovanie pre študentov v študentských jedálňach.  

(23) Príspevok na ubytovanie sa poskytuje účelovo a je delený je delený podľa 

metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
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medzi ÚZ ŠDaJ a Materiálovotechnologickú fakultu STU, ktoré zabezpečujú 

ubytovanie pre študentov v študentských domovoch.  

(24) Dotácia na športové aktivity, kultúrne aktivity a záujmovú činnosť študentov 

obsahuje finančné prostriedky účelové aj neúčelové. Účelové finančné 

prostriedky sú v plnom rozsahu určené priamo súčastiam STU, ktoré ich 

získali. Neúčelové finančné prostriedky sa využijú podľa rozhodnutia Vedenia 

STU.  

 


