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Z M L U V A 

o poskytnutí dotácie na rok 2022  

(ďalej len „zmluva“) 

 

uzatvorená podľa § 89 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých 

školách“) medzi zmluvnými stranami: 

 

1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Sídlo:     Stromová 1, 813 30 Bratislava 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK8081800000007000065236 

IČO:     00164381 

V zastúpení:                                 Mgr. Branislav Gröhling    

                           minister školstva, vedy, výskumu a športu SR  

ako poskytovateľ dotácií (ďalej len „ministerstvo“) 

 

a 

 

2. Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Sídlo:     Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica   

Číslo účtu:                                 SK7081800000007000133219 

IČO:     00397687     

V zastúpení:  Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík,  

                                                           rektor 

                                          

ako prijímateľ dotácií (ďalej len „verejná vysoká škola“)  

 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

Článok I 

 Predmet zmluvy 

 

Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácií na rok 2022 verejnej vysokej škole zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom rozpočtu ministerstva.  

 

Článok II 

Dotácie na rok 2022 a podmienky ich použitia 

 

(1) Ministerstvo poskytuje v súlade s § 89 zákona o vysokých školách a  v súlade 

so schválenou metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2022 (ďalej len 

„metodika rozpisu dotácií“) verejnej vysokej škole v roku 2022 dotácie na uskutočňovanie 

akreditovaných študijných programov z finančných prostriedkov podprogramu 07711, 
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na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť z finančných prostriedkov podprogramu 

07712, na rozvoj verejnej vysokej školy z finančných prostriedkov podprogramu 07713 

a na sociálnu podporu študentov z finančných prostriedkov podprogramu 07715. 

(2) Verejná vysoká škola sa zaväzuje použiť poskytnuté dotácie v súlade s podmienkami  

zmluvy, pri dodržaní záväzných ukazovateľov a ďalších podmienok ustanovených v  zmluve. 

Popis záväzných ukazovateľov je uvedený v článku III zmluvy. Osobitosti poskytovania 

finančných prostriedkov na kapitálové výdavky sú uvedené v článku IV  zmluvy.  

(3) Verejná vysoká škola je povinná používať poskytnuté dotácie účelne a hospodárne a ich 

použitie evidovať v účtovnej evidencii.  

(4) Zostatok poskytnutých finančných prostriedkov nevyčerpaný ku koncu kalendárneho roku 

môže verejná vysoká škola použiť v nasledujúcich kalendárnych rokoch, v súlade s § 89 

ods. 10 a 11 zákona o vysokých školách, ak dodržala podmienky uvedené v zmluve, ak nie je 

v zmluve uvedené inak.  

(5) V prípade viazania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na program 077 na základe 

rozhodnutia vlády Slovenskej republiky, alebo na základe rozhodnutia ministra financií 

po splnomocnení vládou Slovenskej republiky, ako aj v prípade zmeny právnych predpisov, 

má ministerstvo právo upraviť výšku dotácií. 

(6) Ministerstvo verejnej vysokej škole upraví výšku dotácií, ak pri ich určení vychádzalo 

z nesprávnych údajov poskytnutých verejnou vysokou školou. Dotácia bude upravená 

dodatkom k dotačnej zmluve o čiastku, ktorá vznikla v dôsledku nesprávnych údajov. 

V prípade, ak úprava znamená zvýšenie dotácie, bude sa vychádzať z finančných možností 

ministerstva. 

(7) Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie v pravidelných mesačných 

splátkach v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bezhotovostne na osobitný bankový účet 

verejnej vysokej školy (ďalej len „dotačný účet“). V odôvodnených prípadoch môže byť 

dotácia poskytnutá jednorazovo alebo v iných ako pravidelných mesačných splátkach. 

Dotačný účet slúži verejnej vysokej škole na vedenie finančných prostriedkov, ktoré jej 

v zmysle § 8a ods. 2 zákona  č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) poskytne ministerstvo zo štátneho rozpočtu. Ak sa verejná 

vysoká škola rozhodne poukázať časti dotácií svojim fakultám alebo ďalším súčastiam (ďalej 

len „vnútorná organizačná jednotka“), aby s nimi priamo disponovali, zriaďuje pre tieto 

vnútorné organizačné jednotky osobitné dotačné účty. Verejná vysoká škola, resp. jej 

vnútorné organizačné jednotky, ktorým vytvorila dotačné účty, uhrádzajú výdavky priamo 

z týchto účtov.  

(8) Pri uzatváraní zmlúv na dodanie tovaru, zmlúv na uskutočnenie prác, alebo zmlúv 

na poskytnutie služieb postupuje verejná vysoká škola podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

(9) Neúčelové prostriedky z poskytnutej dotácie môže verejná vysoká škola použiť 

na spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov a projektov z iných schém 

a programov EÚ. 



 3 

(10) Verejná vysoká škola1) uchováva všetky písomnosti a podklady, ktoré preukážu 

použitie finančných prostriedkov v súlade s uvedenými podmienkami, najmenej po dobu 

desiatich rokov. 

  

Článok III 

Popis záväzných ukazovateľov 

 

(1) Záväzné ukazovatele týkajúce sa finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej 

škole v rámci dotácií podľa článku II  ods. 1 zmluvy sú nasledovné: 

a) Celkový objem finančných prostriedkov poskytnutý  na rok 2022 verejnej vysokej škole 

na bežné výdavky a celkový objem finančných prostriedkov poskytnutý verejnej 

vysokej škole na rok 2022 na kapitálové výdavky v rámci dotácií podľa článku IV ods.1 

zmluvy. Poskytnuté finančné prostriedky na bežné výdavky môže verejná vysoká škola 

použiť podľa § 17 ods. 3 zákona o vysokých školách v rozsahu fondu reprodukcie aj 

na obstaranie hmotného a nehmotného majetku vrátane jeho technického zhodnotenia.  

b) Celkový objem finančných prostriedkov z dotácií vynaložený v roku 2022 na mzdy 

a odvody do poistných fondov. Tento objem nesmie prekročiť 80 % objemu finančných 

prostriedkov poskytnutých na rok 2022 verejnej vysokej škole podľa zmluvy na bežné 

výdavky. 

c) Objemy finančných prostriedkov poskytnuté na rok 2022 verejnej vysokej škole v rámci 

programu 077 na podprogramy 07713, 07715 a na jednotlivé projekty v rámci prvkov 

0771202,  0771205. 

d) Objemy ostatných účelovo určených finančných prostriedkov poskytnuté na rok 2022 

verejnej vysokej škole. U týchto prostriedkov môže ministerstvo určiť termín, 

do ktorého je ich verejná vysoká škola oprávnená použiť. 

(2) Dodržanie záväzného ukazovateľa podľa odseku 1, s výnimkou záväzných ukazovateľov 

uvedených v odsekoch 3 až 18 znamená, že verejná vysoká škola vyčerpá v roku 2022 

z dotácií na daný podprogram, prvok, projekt, alebo iný určený účel (podľa odseku 1 

písm. d)) výdavky najmenej vo výške záväzného ukazovateľa. Prípadné nedočerpanie 

výdavkov v roku 2022 musí byť obsiahnuté vo vykazovaných finančných prostriedkoch 

prenášaných do roku 2023. 

(3) Verejná vysoká škola má právny nárok na finančné prostriedky na úhradu sociálnych  

štipendií, ktoré sú priznané jej študentom v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých 

škôl v znení neskorších predpisov. Ministerstvo poskytuje dotácie na úhradu sociálnych 

štipendií formou preddavku v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov. Verejná vysoká 

škola je zodpovedná za posúdenie nároku študentov na sociálne štipendiá, stanovenie výšky 

nároku študentov na sociálne štipendiá, ako aj za kontrolu dokladov potrebných 

na rozhodnutie o priznaní sociálneho štipendia. Verejná vysoká škola vedie evidenciu 

študentov, ktorým bolo priznané sociálne štipendium  a evidenciu všetkých dokladov 

súvisiacich s priznaním a vyplácaním sociálnych štipendií. Verejná vysoká škola 

zaznamenáva údaje o poskytovaní sociálnych štipendií jednotlivým študentom v Centrálnom 

registri študentov prostredníctvom registra študentov verejnej vysokej školy. Ministerstvo 

                                                 
1) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

 



 4 

môže znížiť dotáciu na sociálne štipendiá, ak poskytnutá dotácia verejnej vysokej škole 

presahuje jej aktuálnu potrebu. 

(4) Ministerstvo poskytne verejnej vysokej škole dotáciu na úhradu motivačných štipendií  

podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách na študentov vo vybraných študijných 

odboroch, pričom zoznam študijných odborov a vymedzenie použitia štipendia je uvedené 

v Prílohe č. 3 zmluvy, a štipendií podľa § 96a ods. 1 písm. b) zákona o vysokých školách, 

t. j. za vynikajúce plnenie študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti 

štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti. 

(5) Celkový objem finančných prostriedkov určený na motivačné štipendiá ministerstvo 

poskytne verejnej vysokej škole najneskôr do konca mája 2022.Verejná vysoká škola použije 

dotáciu poskytnutú na úhradu motivačných štipendií v súlade s § 96a ods. 1 zákona 

o vysokých školách do konca kalendárneho roka 2022. 

(6) Ministerstvo poskytne verejnej vysokej škole dotáciu na úhradu tehotenských štipendií 

v súlade so zákonom o vysokých školách. Ministerstvo poskytuje dotácie na úhradu 

tehotenských štipendií formou preddavku v rámci dotácie na sociálnu podporu študentiek. 

Verejná vysoká škola je zodpovedná za posúdenie nároku študentiek na tehotenské štipendiá 

ako aj za kontrolu dokladov potrebných na rozhodnutie o priznaní tehotenského štipendia. 

Verejná vysoká škola vedie evidenciu študentiek, ktorým bolo priznané tehotenské 

štipendium  a evidenciu všetkých dokladov súvisiacich s priznaním a vyplácaním 

tehotenských štipendií. Verejná vysoká škola zaznamenáva údaje o poskytovaní tehotenských 

štipendií jednotlivým študentkám v Centrálnom registri študentov prostredníctvom registra 

študentov verejnej vysokej školy. Ministerstvo môže znížiť dotáciu na tehotenské štipendiá, 

ak poskytnutá dotácia verejnej vysokej škole presahuje jej aktuálnu potrebu. 

(7) Ministerstvo vykoná zúčtovanie štipendií (sociálnych, tehotenských a motivačných) 

podľa údajov vedených v Centrálnom registri študentov.    

(8) Ministerstvo poskytuje v rámci dotácie na sociálnu podporu študentov verejnej vysokej 

škole príspevok na stravovanie študentov. Príspevok na stravovanie je od 1. januára 2022 

stanovený vo výške 1,40 Euro na jedno vydané jedlo. 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 verejnú vysokú školu najmenej 30 dní vopred. Príspevok sa 

poskytuje formou preddavku maximálne na dve jedlá v jeden deň vydané denným študentom 

v stravovacom, respektíve v zmluvnom zariadení verejnej vysokej školy (za stravovacie 

zariadenie sa na tieto účely  nepokladá bufet alebo obdobné zariadenie). Príspevok nie je 

možné uplatniť pri nákupe potravín systémom ako sa využívajú „gastrolístky“. Verejná 

vysoká škola na požiadanie ministerstva oznámi priebežný zostatok preddavku k určenému 

dátumu. Ak tento zostatok vyplývajúci z údajov o stravovaní sa študentov k určenému dátumu 

presahuje potreby verejnej vysokej školy na rok 2022, je verejná vysoká škola na požiadanie 

ministerstva povinná čiastku presahujúcu jej potreby ministerstvu vrátiť. 

(9) Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole v rámci účelovo určenej dotácie 

z podprogramu 07711 príspevok na zabezpečenie praktickej výučby študentov v lekárskych 

a zdravotníckych študijných  odboroch (uvedených v metodike rozpisu dotácií) 

na klinických pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a na súdnolekárskych 

a  patologickoanatomických pracoviskách iných inštitúcií. Tieto finančné prostriedky sú 

poskytnuté zálohovo v závislosti od predpokladaného počtu študentov, ktorí budú vykonávať 

v príslušnom  polroku praktickú výučbu, a v závislosti od jej rozsahu a  náročnosti. Verejná 

vysoká škola, resp. jej fakulta poskytuje tieto finančné prostriedky, alebo ich časť, 

zdravotníckemu zariadeniu alebo pracovisku iných organizácií, vrátane súdnolekárskych 

a patologickoanatomických  pracovísk v súlade s § 35 ods. 1 písm. c) zákona o vysokých 
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školách, podľa zmluvy uzatvorenej v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejná 

vysoká škola môže použiť časť týchto účelovo určených prostriedkov aj na úhradu iných 

nákladov súvisiacich s praktickou výučbou študentov. Príspevok podlieha zúčtovaniu 

za každý polrok podľa počtu študentov a hodín praktickej výučby (príspevok sa nezúčtováva 

voči zazmluvneným výdavkom verejnej vysokej školy na zabezpečenie praktickej výučby 

študentov, ale s ohľadom na počet hodín praktickej prípravy). Údaje k zúčtovaniu poskytne 

verejná vysoká  škola na požiadanie ministerstva osobitne za prvý a druhý polrok. Zohľadňuje 

sa len praktická príprava, ktorá je súčasťou študijného programu. V prípade, že nebudú 

dodržané stanovené termíny, nebudú verejnej vysokej škole poskytnuté ďalšie finančné 

prostriedky na zabezpečenie praktickej výučby. 

(10) Ministerstvo poskytuje v rámci účelovo určenej dotácie z podprogramu 07711 verejnej 

vysokej škole dotáciu na pedagogickú prax, na formačnú prax a na rozbory v rámci študijných 

odborov sociálna práca.  

(11) Vymedzenie použitia dotácie na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami je 

účelovo viazané na zabezpečenie podporných služieb študentom so špecifickými potrebami 

vrátane personálnych výdavkov spojených so zabezpečením týchto služieb. 

(12) Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov na pedagogickú prax je uvedené 

v Prílohe č. 4 zmluvy. Tieto finančné prostriedky sa poskytujú zálohovo a podliehajú 

zúčtovaniu. 

(13) Vymedzenie použitia dotácie na formačné praxe je uvedené v Prílohe č. 5 zmluvy. 

(14) Vymedzenie použitia dotácie na rozbory v rámci študijných programov v študijnom 

odbore sociálna práca je uvedené v Prílohe č. 6 zmluvy.  

(15) Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole v rámci účelovo určenej dotácie 

z podprogramu 07711 dotáciu na špeciálne pedagogické pracoviská na podporu štúdia 

študentov so špecifickými potrebami podľa § 100 ods. 8 zákona o vysokých školách. 

(16) Ministerstvo poskytne v rámci účelovo určenej dotácie z podprogramu 07712 dotáciu 

na podporu špičkových vedeckých kolektívov. Vymedzenie použitia dotácie na podporu 

špičkových tímov je uvedené v Prílohe č. 7 zmluvy.  

(17) Ministerstvo poskytne v rámci účelovo určenej dotácie z podprogramu 07713 dotáciu 

na rozvoj prostredníctvom rozvojových projektov.  

(18) Ministerstvo poskytne verejnej vysokej škole v rámci účelovo určenej dotácie 

z podprogramu 07712 dotáciu na podporu excelentných výskumných súčastí verejných 

vysokých škôl. Vymedzenie použitia dotácie na podporu excelentných výskumných súčastí 

verejných vysokých škôl je uvedené v Prílohe č. 8 zmluvy.  

 

Článok IV 

Osobitosti pri poskytovaní  finančných prostriedkov na kapitálové výdavky  

 

(1) Dotácie na kapitálové výdavky sa prideľujú účelovo, ak táto zmluva neustanovuje inak. 

Postup pri začínaní obstarávania stavieb financovaných z kapitálových výdavkov štátneho 

rozpočtu a aktualizácii údajov Registra investícií Ministerstva financií Slovenskej 

republiky  v roku 2022 upravuje Príloha č. 3 k uzneseniu vlády Slovenskej republiky 

č. 577/2021 zo 14. októbra 2021 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024. 

 

 



 6 

Článok V  

Výška dotácii na rok 2022 a časový harmonogram ich poskytovania 

 

(1) Ministerstvo poskytne v priebehu roka 2022 verejnej vysokej škole dotácie 

podľa článku II zmluvy v celkovom objeme 66 757 793 Eur a  v štruktúre podľa prílohy č. 1  

zmluvy. 

(2) Hodnoty záväzných ukazovateľov, ktoré sú určené v článku III ods. 1 písm. d)  zmluvy sú 

uvedené v prílohe  č. 2 zmluvy.  

(3)  Verejná vysoká škola predkladá finančné výkazy FIN 1-12 Ministerstvu financií 

Slovenskej republiky prostredníctvom systému štátnej pokladnice v zmysle Opatrenia 

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. januára 2022 č. MF/004791/2022-313, 

ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 

č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, 

termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely 

hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení opatrenia z 22. februára 2021 

č. MF/005583/2021-31. 

(4)  Zúčtovanie poskytnutých dotácií a účelových finančných prostriedkov vykoná verejná 

vysoká škola podľa požiadaviek a v termínoch určených ministerstvom.  Výročnú správu 

o hospodárení predloží verejná vysoká škola ministerstvu za účelom predbežnej kontroly 

do 30. apríla 20232) vo forme určenej usmernením ministerstva. Termín predloženia výtlačku 

výročnej správy ministerstvu je najneskôr do  31. mája 2023. Riadne a včasné vyúčtovanie 

poskytnutých finančných prostriedkov je jednou z podmienok pre poskytnutie dotácií 

v nasledujúcom rozpočtovom roku.  

 

Článok VI 

Porušenie finančnej disciplíny a sankcie 

 

Použitie finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole podľa zmluvy 

v rozpore s jej ustanoveniami sa pokladá za porušenie finančnej disciplíny v zmysle zákona 

o rozpočtových pravidlách. Za porušenie finančnej disciplíny zodpovedá verejná vysoká škola 

v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách. Ak verejná vysoká škola poruší niektoré 

z ustanovení zmluvy, je povinná vrátiť poskytnutú dotáciu alebo jej časť, na ktorú sa uvedené 

porušenie vzťahuje, a to bez zbytočného odkladu na účet ministerstva. 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Meniť a dopĺňať zmluvu možno len po vzájomnej dohode zmluvných strán formou 

písomných očíslovaných dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

Zmluvné strany sa k návrhu dodatku vyjadria v lehote do 30 dní odo dňa jeho doručenia.  

(2) Prílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

(3) Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) originálnych rovnopisoch, z ktorých po podpise 

dva (2) rovnopisy dostane ministerstvo a jeden (1) rovnopis verejná vysoká škola. 

                                                 
2) s prihliadnutím na § 49 ods. 3 zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 
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(4) V ostatnom, výslovne neupravenom zmluvou, platia ustanovenia zákona o vysokých 

školách a zákona o rozpočtových pravidlách a ďalších súvisiacich predpisov platných 

na území Slovenskej republiky. 

(5) Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že jej obsahu porozumeli a tento 

zodpovedá skutočnému prejavu ich vôle a na znak vzájomného súhlasu ju podpisujú. 

(6) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

V Bratislave dňa  ..............................                                        .............................. 

Za ministerstvo: 

 

 

 

 

 

Za verejnú vysokú školu: 

  

 

...................................................... ...................................................... 

Mgr. Branislav Gröhling  
minister školstva, vedy, výskumu 

a športu SR 

Dr.h.c. prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver 

Moravčík,  

rektor 
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Príloha č. 1 – Rozpis dotácií Slovenskej technickej univerzite v Bratislave 

na rok 2022 podľa programovej štruktúry 

 

Programová štruktúra 
Dotácia na bežné 

výdavky 

(v Eur) 

 

Podprogram 077 11 - dotácia na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov a zabezpečenie prevádzky verejných vysokých škôl 

v tom: 

36 470 940 

- na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a zabezpečenie prevádzky 

verejnej vysokej školy 

36 470 940 

- na klinické pracoviská  0 

Podprogram 077 12 - dotácia na výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť 24 583 934 

 Prvok 077 12 01 - prevádzka a rozvoj infraštruktúry pre výskum a vývoj 24 583 934 

 Prvok 077 12 02 - úlohy základného výskumu na verejnej vysokej škole 

iniciované riešiteľmi (grantová agentúra VEGA) 

0 

 Prvok 077 12 05 - úlohy výskumu a vývoja na verejnej vysokej škole pre rozvoj 

školstva v stanovených oblastiach (grantová agentúra KEGA) 

0 

Podprogram 077 13 - dotácia na rozvoj verejnej vysokej školy 0 

Podprogram 077 15 - dotácia na sociálnu podporu študentov verejnej vysokej školy 5 702 919 

 Prvok 077 15 01 - sociálne štipendiá a tehotenské štipendiá 228 818 

 Prvok 077 15 02 - motivačné štipendiá [§ 96a, ods.1, písm. a) zákona] 1 199 700 

 Prvok 077 15 02 - motivačné štipendiá [§ 96a, ods.1, písm. b) zákona] 496 650 

 Prvok 077 15 03 - podpora stravovania, ubytovania, športových a  kultúrnych 

aktivít študentov a pastoračných centier 

v tom: 

3 777 751 

- príspevok na ubytovanie a  prevádzku študentských domovov 3 527 576 

- príspevok na stravovanie študentov 134 635 

- príspevok na kultúrnu, umeleckú a športovú činnosť a UPC 

- príspevok na činnosť telovýchovných jednôt a športových klubov 

62 087 

53 453 

Program 077 - dotácia na vysokoškolské vzdelávanie a vedu, sociálnu podporu 

študentov verejnej vysokej školy - celkom 

66 757 793 



VVŠ

Program, 

podprogram, 

prvok

Označenie 

položky pre 

potreby 

zmluvy 

o dotácii 

Typ 

položky

Názov položky / oblasť_výskumu_počet zamestnancov / názov 

pracoviska

Bežná 

dotácia

STU 077 11 špec účelová Príspevok na podporu študentov so špecifickými potrebami 45 320,00

STU 077 11 špec účelová PCA Slovakia 44 000,00

STU 077 11 špec účelová Študentská formula 15 000,00

STU 077 15 01 SPS_SS účelová Sociálne štipendiá 228 818,00

STU 077 15 02 SPS-MSz účelová Motivačné štipendiá podľa §96a, ods.1, písm.b) 496 650,00

STU 077 15 02 SPS-MSv účelová Motivačné štipendiá podľa §96a, ods.1, písm.a) 1 199 700,00

STU 077 15 03 SPS_STR účelová Príspevky na stravu študentom 134 635,00

STU 077 15 03 SPS_SDaJ účelová Príspevok na  ŠDaJ - mzdy,odvody,TaS 3 527 576,00

STU 077 15 03 SPS_KSU účelová Príspevok na kultúrne a športové aktivity VVŠ a UPC 62 087,00

STU 077 15 03 SPS_IND účelová

TJ Slávia STU:

Samuel Beladič, atletika, 800,

Adam Igaz, atletika, 800,

Natália Bučíčová, atletika, 800,

Mário Hanic, atletika, 700

3 100,00

STU 077 15 03 SPS_TJ účelová TJ Slávia STU Bratislava 13 933,00

STU 077 15 03 SPS_TJ účelová VŠK FEI STU Bratislava 4 698,00

STU 077 15 03 SPS_TJ účelová ZO TŠ, Strojnícka fakulta STU 824,00

STU 077 15 03 SPS_TJ účelová VŠK Strojár 20 324,00

STU 077 15 03 SPS_TJ účelová PLAVECKÝ KLUB TRNAVA STU 10 574,00

STU 077 12 01
VaV_špičk

ový tím
účelová Špičkový tím biotechnologických separácií 19 253,00

STU 077 12 01
VaV_špičk

ový tím
účelová Fyzikálno - chemické vlastností a štruktúry látok 52 947,00

STU 077 12 01
VaV_špičk

ový tím
účelová

Inovatívne materiály, technológie a štruktúry pre progresívne 

mikro/nano elektronické a fotonické prvky a systémy
24 066,00

STU 077 12 01
VaV_špičk

ový tím
účelová

Regionálna inžinierska hydrológia a hydraulika pre vodné 

staviteľstvo
24 066,00

STU 077 12 01
VaV_špičk

ový tím
účelová Modelovanie neurčitosti a jeho aplikácie 24 066,00

STU 077 12 01 VaV_ExcP účelová
M1_PRIR_ počet 224 Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie
161 356,00

STU 077 12 01 VaV_ExcP účelová M2_TECH_ počet 172 Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 566 999,00

STU 077 12 01 VaV_ExcP účelová
M2_TECH_ počet 23 Fakulta chemickej a potravinárskej 

technológie
88 867,00

STU 077 12 01 VaV_ExcP účelová M5_SPOL_ počet 19 Ústav manažmentu STU 61 504,00

Príloha č. 2 - Zoznam účelovo určených finančných prostriedkov pridelených v rámci dotácií zo štátneho 

rozpočtu na rok 2022 (v Eur)

9
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Príloha č. 3 - Vybrané študijné odbory na motivačné štipendiá  

 a vymedzenie použitia štipendia 

 

1. Motivačné štipendium podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách verejná 

vysoká škola priznáva najviac 50 % študentov vo vymedzených študijných odboroch. 

Výška motivačného štipendia môže byť pre študentov v jednotlivých študijných odboroch 

rôzna. Pri priznaní motivačného štipendia zohľadňuje verejná vysoká škola študijné 

výsledky z predchádzajúceho štúdia.  

2. Zoznam študijných odborov, ktorých študentom je možné priznať motivačné štipendium 

podľa § 96a ods. 1 písm. a) zákona o vysokých školách: biológia, biotechnológie, 

drevárstvo, ekologické a environmentálne vedy, elektrotechnika, fyzika, chémia, chemické 

inžinierstvo a technológie, informatika, kybernetika, matematika, ošetrovateľstvo 

(bakalárske programy), potravinárstvo, pôrodná asistencia (bakalárske programy), 

stavebníctvo, strojárstvo, vedy o Zemi, získavanie a spracovanie zemských zdrojov. 

Predmety v rámci učiteľstva: fyzika, chémia, geografia, biológia, informatika, matematika. 

3. Verejná vysoká škola môže pri priznávaní motivačného štipendia podľa § 96a ods. 1 

písm. a) zákona o vysokých školách znížením priznanej výšky motivačného štipendia 

zohľadniť, že študent je študentom v študijnom programe, v ktorom len jeden študijný 

odbor alebo jeden aprobačný predmet patrí medzi vybrané študijné odbory.  

4. V prípade, ak je pri študijnom odbore uvedené „bakalárske programy“, motivačné 

štipendium sa prizná len študentovi, ktorý študuje bakalársky študijný program. 

5. Na účely priznávania motivačných štipendií študentom vo vybraných študijných odboroch 

sa za študijný odbor, v ktorom študent získava vysokoškolské vzdelanie absolvovaním 

príslušného študijného programu, považuje študijný odbor podľa sústavy študijných 

odborov platnej k 31. januáru 2022 a nezohľadňuje sa prípadné vypustenie študijného 

odboru zo sústavy študijných odborov po tomto termíne. 

 

Príloha č. 4 - Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov 

na pedagogickú prax v roku 2022 

 

1. Pedagogická prax sa realizuje najmä v cvičných školách a cvičných školských  

zariadeniach uvedených v § 37 zákona o vysokých školách (ďalej len „cvičné školy“). 

2. Účelové finančné prostriedky sa prideľujú na pedagogickú prax študentov dennej formy 

štúdia len v študijných programoch v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, 

v rámci ktorých sa získava kvalifikácia pedagogického zamestnanca a v študijnom odbore 

logopédia a liečebná pedagogika, v študijných programoch zameraných na liečebnú 

pedagogiku. 

3. Pedagogické praxe sa rozdeľujú na 3 druhy:   

a) hospitačná - úvodná, náčuvová, klinická, pedagogické praktikum,  

b) výstupová - priebežná, bloková, 

c) výstupová - súvislá. 

4. Verejná vysoká škola uzavrie s cvičnou školou zmluvu o spolupráci. Finančné prostriedky 

poskytuje verejná vysoká škola priamo cvičnej škole, ktorá odmeňuje učiteľov. Spôsob 

odmeňovania učiteľov je súčasťou zmluvy medzi verejnou vysokou školou a cvičnou 
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školou. V prípade, že nie je uzatvorená zmluva medzi verejnou vysokou školou a cvičnou 

školou, odmenu učiteľom vypláca verejná vysoká škola spravidla na základe dohôd 

 o vykonaní práce. Odmenu učiteľom a dotáciu cvičným školám za zabezpečenie 

pedagogickej praxe uhrádza verejná vysoká škola spravidla na konci semestra alebo 

podľa dohody. 

5. Verejná vysoká škola poskytuje príspevok z účelových finančných prostriedkov na jednu 

hodinu rozboru najviac vo výške 10,63 Eur, z toho je pre učiteľa určené 10 Eur 

a 0,63 Eur pre cvičnú školu na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických 

praxí. Verejná vysoká škola môže túto sumu navýšiť z neúčelových finančných 

prostriedkov alebo z vlastných zdrojov. 

6. Učitelia sú odmeňovaní za realizované hodiny rozborov vyučovacích hodín, nie za nimi 

odučené hodiny, resp. hodiny, ktoré odučí praxujúci študent. 

Pre jednotlivé druhy praxe sa počet odmeňovaných hodín rozborov stanovuje takto:  

- hospitačná prax:   počet  hodín rozborov ≤ počet hodín praxe 

- výstupová - priebežná prax:  počet  hodín rozborov ≤ počet hodín praxe 

- výstupová - súvislá prax:  počet hodín rozborov ≤ 2 hodiny denne na jedného 

študenta. 

7. Výpočet odmeňovania učiteľov sa uskutočňuje podľa vzorca: 

S = H x 10 Eur,  H = Š x R x K 

 S - suma v Eur  

 H - počet hodín rozborov  

 Š - počet študentov  

R - rozsah praxe podľa študijného programu v hodinách  

K - koeficient počtu študentov: 

- pre hospitačnú prax je K = 1/6 - skupiny študentov môžu byť najmenej 6-členné  

- pre výstupovú - priebežnú prax je K = 1/3 - skupiny študentov môžu byť najmenej 

3-členné 

- pre výstupovú - súvislú prax je K = 2/1 - 2 hodiny na jedného študenta. 

8. Výpočet pre cvičné školy sa uskutočňuje podľa vzorca: S = H x 0,63 Eur. 

9. Dotácia sa poskytuje zálohovo a podlieha zúčtovaniu. K 30. 6. 2022 verejná vysoká škola 

poskytne podklady k zúčtovaniu výdavkov na rozbory v rámci pedagogickej praxe 

za 1. polrok 2022, predpoklad ich čerpania do konca roka 2022 a zároveň ich predpoklad 

na rok 2022. Zúčtovanie výdavkov na rozbory v rámci pedagogickej praxe za celý rok 

2022 vykoná verejná vysoká škola do 30. 6. nasledujúceho roka v zmysle pokynov 

ministerstva. 

 

Príloha č. 5 - Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov 

na formačnú prax v roku 2022 

 

1. Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole účelovú dotáciu na realizáciu formačnej 

praxe študentov dennej formy štúdia pripravujúcich sa na povolanie kňaza alebo 

sociálneho diakona v rámci akreditovaného študijného programu. Formačná prax je 
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výchova študentov k hodnotám podporovaným príslušnou cirkvou v súlade s vnútornými 

predpismi príslušnej cirkvi. 

2. Ministerstvo poskytuje predmetnú dotáciu verejnej vysokej škole na základe tejto zmluvy 

v súlade s § 34 a § 35 ods. 2 písm. d) zákona o vysokých školách.  

3. Predmetná dotácia môže byť využitá len na mzdy vysokoškolských učiteľov - formátorov 

a povinné odvody zamestnávateľa, alebo na financovanie formačnej praxe v kňazskom 

seminári. Kňazský seminár je špecializované výučbové zariadenie verejnej vysokej školy 

alebo bohosloveckej fakulty a môže byť aj samostatnou právnickou osobou, s ktorou má 

vysoká škola uzatvorenú zmluvu.  

4. Výška finančného plnenia verejnej vysokej školy voči kňazskému semináru, ktorý je 

samostatnou právnickou osobou, upravená zmluvou medzi vysokou školou a kňazským 

seminárom, nie je obmedzená výškou dotácie na formačnú prax. 

5. Dotácia sa poskytuje zálohovo a podlieha zúčtovaniu. Zúčtovanie výdavkov na formačnú 

prax za celý rok 2022 vykoná verejná vysoká škola do 30. 6. nasledujúceho roka v zmysle 

pokynov ministerstva. 

 

Príloha č. 6 - Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov na praktickú 

výučbu v študijnom odbore sociálna práca v roku 2022 

 

1. Ministerstvo poskytne predmetnú dotáciu v súlade s § 35 zákona o vysokých školách 

na praktickú výučbu. Praktická výučba sa uskutočňuje v špecializovaných výučbových 

zariadeniach verejnej vysokej školy. 

2. Špecializované výučbové zariadenie (ďalej len „ŠVZ“) môže byť súčasťou verejnej 

vysokej školy, samostatná právnická osoba založená verejnou vysokou školou alebo 

samostatná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou má verejná vysoká škola 

uzatvorenú zmluvu o praktickej výučbe. 

3. Predmetná dotácia môže byť použitá na hodiny rozboru pre tútora odbornej praxe 

a pre ŠVZ. Dotácia na hodinu rozboru odbornej praxe je najviac 10,63 Eur, z toho 

10 Eur pre tútora, ktorý je zamestnancom ŠVZ alebo odmenu vypláca verejná vysoká 

škola na základe dohody o vykonaní práce (suma zahŕňa všetky náklady na odvody 

zamestnanca a zamestnávateľa) a 0,63 Eur pre ŠVZ. Verejná vysoká škola môže túto 

sumu navýšiť z neúčelových finančných prostriedkov alebo z vlastných zdrojov. Dotácia 

sa poskytuje na počet hodín rozboru maximálne do výšky 10 % z celkového počtu hodín 

odbornej praxe. Rozsah hodín odbornej praxe je zadefinovaný pre bakalárske 

 a magisterské štúdium v konkrétnom študijnom programe vysokej školy. 

4. Verejná vysoká škola je na požiadanie povinná predložiť zoznam študentov, na ktorých 

odbornú prax použila dotáciu, preukázanie uskutočnenia odbornej praxe (najmä 

informácie o mieste, čase uskutočnenia a trvania, ako aj údaje o tútorovi odbornej praxe). 

5. Dotácia sa poskytuje zálohovo a podlieha zúčtovaniu. K 30. 6. 2022 verejná vysoká škola 

poskytne podklady k zúčtovaniu výdavkov na rozbory v rámci študijného odboru sociálna 

práca za 1. polrok 2022, predpoklad ich čerpania do konca roka 2022 a zároveň ich 

predpoklad na rok 2022. Zúčtovanie výdavkov na rozbory v rámci študijného odboru 

sociálna práca za celý rok 2022 vykoná verejná vysoká škola do 30. 6. nasledujúceho 

roka v zmysle pokynov ministerstva. 
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Príloha č. 7 - Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov  

pre špičkové vedecké kolektívy/tímy v roku 2022 

 

1. Použitie dotácie je účelovo viazané na aktivity špičkových tímov, ktoré boli 

identifikované Akreditačnou komisiou v rámci projektu „Identifikácia špičkových 

vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“ v zmysle uznesenia 76.9.1 z roku 2014 

(prvá a druhá výzva). 

2. Dotácia je určená najmä na finančné ohodnotenie členov tímu, na zvýšenie štipendií ich 

doktorandov, prijatie postdoktorandov, na pracovné cesty, na podporu usporiadania 

vedeckých, resp. umeleckých akcií a účasť členov tímu na takýchto akciách. 

3. Dotáciu je možné použiť na úhradu nákladov verejnej vysokej školy, ktoré jej vzniknú 

v čase od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.  

4. O použití pridelených prostriedkov budú, pri rešpektovaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov, rozhodovať členovia tímu. Vyúčtovanie poskytnutej účelovej 

dotácie a vyhodnotenie jej použitia je potrebné doručiť ministerstvu na sekciu vysokých 

škôl do 31.1. 2023. Prípadný zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov je vysoká 

škola povinná vrátiť ministerstvu na jeho samostatný účet SK68 8180 0000 0070 0006 

3900 s uvedením správy pre prijímateľa „spickove timy“ do 31. 3. 2023. Avízo o ich 

vrátení je verejná vysoká škola povinná zaslať ministerstvu na sekciu rozpočtu.  

5. Verejná vysoká škola uchováva všetky písomnosti a podklady, ktoré preukážu použitie 

finančných prostriedkov v súlade s uvedenými podmienkami najmenej po dobu desiatich 

rokov. 

 

Príloha č. 8 - Vymedzenie použitia účelových finančných prostriedkov pre excelentné 

výskumné súčasti verejných vysokých škôl v roku 2022 

 

1. Použitie dotácie je účelovo viazané na aktivity excelentných výskumných súčastí 

verejných vysokých škôl, ktoré boli identifikované podľa Prílohy č. 8 Metodiky rozpisu 

štátnej dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2022. 

2. Dotácia je určená najmä na finančné ohodnotenie zamestnancov excelentných pracovísk, 

identifikovaných súčasťou verejnej vysokej školy, na zvýšenie štipendií ich doktorandov, 

prijatie postdoktorandov, na pracovné cesty, na podporu usporiadania vedeckých, resp. 

umeleckých akcií a účasť týchto zamestnancov na takýchto akciách, ako aj na tovary 

a služby súvisiace s týmito aktivitami. 

3. Dotáciu je možné použiť na úhradu nákladov verejnej vysokej školy, ktoré jej vzniknú v 

čase od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. 

4. O použití pridelených prostriedkov budú, pri rešpektovaní všeobecne záväzných 

právnych predpisov, rozhodovať vedúci zamestnanci excelentných pracovísk (vedúci 

katedier, riaditelia ústavov, prípadne iní príslušní vedúci zamestnanci), identifikovaných 

súčasťou verejnej vysokej školy, a hlavní riešitelia medzinárodných výskumných 

grantov. Vyúčtovanie poskytnutej účelovej dotácie, identifikované súčasti a vyhodnotenie 

jej použitia je potrebné doručiť ministerstvu na sekciu vysokých škôl do 31. 1. 2023. 

Prípadný zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov je vysoká škola povinná vrátiť 

ministerstvu na jeho samostatný účet SK68 8180 0000 0070 0006 3900 s uvedením 

správy pre prijímateľa „excelentny vyskum“ do 31. 3. 2023. Avízo o ich vrátení je 

verejná vysoká škola povinná zaslať ministerstvu na sekciu rozpočtu. 
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5. Verejná vysoká škola uchováva všetky písomnosti a podklady, ktoré preukážu použitie 

finančných prostriedkov v súlade s uvedenými podmienkami najmenej po dobu desiatich 

rokov.  

 

 


