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ÚVOD 

Financovanie vysokoškolského vzdelávania je cieľom mnohých aktuálnych 

diskusií nielen v Európe. Reálne existujúce či budúce obmedzenia, ktoré sa týkajúce 

verejných výdavkov smerujú k ohrozeniu plnenia nezastupiteľných funkcií vysokých 

škôl v sociálnom, politickom i hospodárskom kontexte. Financovanie škôl vo 

všeobecnosti, podľa môjho názoru, má tieto štyri odborné, vedecké a aplikačné 

komponenty: prvým sú osoby/mechanizmy/dokumenty s rozhodovacou právomocou na 

európskej úrovni, druhým sú osoby/mechanizmy/dokumenty s rozhodovacou 

právomocou na národnej úrovni, tretím sú osoby/mechanizmy/dokumenty s 

rozhodovacou právomocou na lokálnej/miestnej úrovni a štvrtým sú pedagógovia 

v priamej edukačnej praxi všetkých stupňov škôl. Všetky štyri konštrukty spája snaha 

hľadať spôsoby dostatočného množstvo finančných prostriedkov pre školy. Súčasne 

osoby/mechanizmy/dokumenty s rozhodovacou právomocou na európskej, národnej 

a miestnej/ lokálnej úrovni musia dohliadať na efektívne využívanie európskych a/alebo 

verejných zdrojov. Preto sa financovanie školstva dostáva do popredia nielen ako 

politický program, ale aj ako výskumný program či aplikačný program. 

V komuniké Európskej komisie1, venovanom prehodnoteniu vzdelávania a 

investovaniu do zručností pre lepšie sociálno-ekonomické výsledky Európska komisia  

upriamuje pozornosť na prioritu verejných investícii v oblasti vzdelávania a odbornej 

prípravy, ktoré sú cestou k zvýšeniu produktivity a hospodárskeho rastu a súčasne aj cieľ 

nájsť efektívnejšie spôsoby investovania dostupných finančných zdrojov aj na reformy v 

jednotlivých vzdelávacích systémoch.  Myslím si, aj napriek tomu, že od komuniké 

uplynulo osem rokov, jeho priority sú stále platné a procesy verejných investícii v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy hľadania efektívnejších spôsobov investovania 

dostupných finančných zdrojov do vzdelávania ešte nie sú zdarne ukončené. 

V kontexte stratégie Európa 20202  sú investície do vzdelávania považované za 

kľúčovú prioritu. Čiastkovou úlohou v rámci vyššie uvedenej stratégie je vypracovať a 

prijať inteligentné investičné politiky na podporu rozvoja ľudského kapitálu, na zlepšenie 

zamestnateľnosti a všeobecnú podporu hospodárskeho rastu a sociálneho začlenenia. V 

tejto súvislosti sa závery Rady o investíciách do vzdelávania a odbornej prípravy a na 

 
1 EUR-Lex. Prehodnotenie vzdelávania: investovanie do zručností pre lepšie sociálno-ekonomické výsledky. 2012. . 

[on-line]. [cit. 2020-04-30].  Dostupné na:   https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/sk/LSU/?uri=CELEX%3A52012DC0669 
2 Stratégia Európa 2020.  [on-line]. 2014. [cit. 2020-03-14]. Dostupné na: https://www.eesc.europa.eu/sk/sections-

other-bodies/other/europe-2020-steering-committee 
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prehodnotenie vzdelávania ako investície do zručností pre lepšie sociálno-ekonomické 

výsledky3 a súčasným  cieľom  Európskej únie  je  investovať  3  %  HDP  do  výskumu  

a  vývoja. Stanovený  cieľ teda upriamuje pozornosť na nutnosť navýšenia investícií do 

výskumu a vývoja ako zo strany verejného sektora, tak zo strany súkromného sektora so 

zameraním sa viac na vstupy ako na výsledky. Z doposiaľ  uvedeného, podľa mňa 

vyplýva potreba zlepšenia  podmienok  súkromného  výskumu  a  vývoja  v Európskej 

únii , čo je  cieľom  viacerých  opatrení, navrhovaných v citovanej stratégii. Je zrejmé, že  

spoluprácou v oblasti výskumu, vývoja a inovácií je možné  získať  viac  finančných  

prostriedkov  na  výdavky,  ktoré  budú  relevantnejšie  pre  podnikateľské činnosti  a  

hybné  sily  v  oblasti  produktivity.  Komisia  preto navrhuje dodržať cieľ a investovať 3 

% HDP do oblasti výskumu, vývoja a inovácií a súčasne sa aktívne zúčastňuje tvorbe 

ukazovateľa, odrážajúceho intenzitu výskumu, vývoja a inovácií. V súlade s citovanou 

stratégiou predpokladám, že vyššia úroveň vzdelávania prispeje k vyššej 

zamestnateľnosti  a pokrok  pri  zvyšovaní  miery  zamestnanosti významne ovplyvní   

znižovanie  chudoby. Ďalším vedecky podloženým argumentom, s ktorým súhlasím, je, 

že  vyššia  kapacita  v  oblasti  výskumu,  vývoja  a  inovácií  v  rámci  všetkých  odvetví  

hospodárstva,  v  spojení  s  efektívnejším  využívaním  zdrojov,  zlepší  

konkurencieschopnosť  a  podporí  vytváranie  pracovných   miest.  Aj keď Stratégia 

Európa 20204 nepredstavuje univerzálnu stratégiu, aj  napriek  rozdielom  v  úrovni  

rozvoja  a  životných  podmienok  sú  navrhované  ciele  relevantné  pre  všetky  členské  

štáty. Menej  ako  jeden  človek  z  troch  vo  veku  25-34  rokov  má  vysokoškolské  

vzdelanie v krajinách Európskej únie,  v  porovnaní  s  40  %  v  USA  a  viac  ako  50  %  

v  Japonsku.5   

Na úrovni Európskej únie v rámci podpory znalostných partnerstiev a 

posilňovania prepojenia medzi vzdelávaním, podnikaním, výskumom a   inováciou sa na 

vnútroštátnej úrovni od členských štátov vyžaduje zreformovať   vnútroštátne   (a   

regionálne)   systémy   v   oblasti   výskumu,   vývoja   a   inovácií   na   podporu   

excelentnosti  a  inteligentnej  špecializácie,  zlepšiť  spoluprácu  medzi  univerzitami,  

výskumnými  centrami  a  podnikmi,  realizovať  spoločné  programy  a  zintenzívniť  

cezhraničnú  spoluprácu  v  oblastiach,  ktoré  prinášajú  Európskej únii  pridanú  hodnotu. 

 
3 EUR-Lex. Prehodnotenie vzdelávania: investovanie do zručností pre lepšie sociálno-ekonomické výsledky. 2012. . 

[on-line]. [cit. 2020-04-30].  Dostupné na:   https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/sk/LSU/?uri=CELEX%3A52012DC0669 
4 Stratégia Európa 2020.  [on-line]. 2014. [cit. 2020-03-14]. Dostupné na: https://www.eesc.europa.eu/sk/sections-

other-bodies/other/europe-2020-steering-committee 
5 Podľa  Šanghajského  indexu  sa  iba  dve  európske  univerzity dostali medzi dvadsať najlepších svetových univerzít. 
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V rámci citovanej stratégie je tiež potrebné  primerane  prispôsobiť  vnútroštátne  postupy  

financovania  s  cieľom  zabezpečiť  šírenie  technológií na území Európskej únie.6 

Ďalším relevantným cieľom, uvedeným v citovanej stratégii7, ktorý súvisí s témou 

dizertačnej práce  je - na úrovni Európskej únie - posilnenie   programu,   zameraného   na   

modernizáciu   vyššieho   vzdelávania   (učebných   osnov,   riadenia   a  financovania)  

vrátane  referenčného  porovnávania  kvality  vzdelávania  na  univerzitách  a  výsledkov  

v  oblasti  vzdelávania v globálnom kontexte. Deklarovaným cieľom je tiež na 

vnútroštátnej úrovni zabezpečiť efektívne  investície  do  systémov  vzdelávania  a  

odbornej  prípravy  na  všetkých  úrovniach  (od  predškolského až po vysokoškolské 

vzdelávanie). Taktiež skladba  a  kvalita  vládnych  výdavkov by mali zodpovedať 

stanoveným cieľom -  rozpočtové  konsolidačné  programy  by  mali  uprednostňovať 

„položky   podporujúce   rast“,   napríklad   vzdelávanie   a   zručnosti,   výskum,   vývoj   

a   inovácie. Dosiahnuť  cieľ  investovať  do  výskumu  a  vývoja  3%  HDP  najmä  

zlepšovaním  podmienok  pre  investície  súkromného  sektoru  do  výskumu  a  vývoja  

a vytvoriť nový ukazovateľ na sledovanie inovácie, zvýšiť  podiel  obyvateľstva  vo  veku  

30–34  rokov,  ktorí  majú  ukončené vysokoškolské vzdelanie, z 31% na minimálne 

40%.8  

V Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania, zameranom na kvalitné 

a dostupné vzdelanie pre Slovensko (2018)9 k prioritným cieľom stratégie patrí zvýšenie 

kvality systému výchovy a vzdelávania, rozšírenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu 

pre všetkých a modernizácia systému výchovy a vzdelávania po obsahovej stránke, ako 

aj v oblasti riadenia, financovania a hodnotenia.  

V dizertačnej práci sa budem zaoberať témou právnych aspektov financovania 

vysokých škôl vo vybraných krajinách Európy, najmä však krajín Európskej únie, pričom 

zo širokého diapazónu vysokých škôl sa budem sústreďovať primárne na štátne/verejné 

vysoké školy. Výber témy dizertačnej práce vyplynul z môjho záujmu o túto špecifickú 

problematiku, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou finančného práva a finančnej vedy ako 

významného odvetvia práva ako vednej disciplíny. Finančné právo je v portfóliu krajín, 

na ktoré som sa primárne zamerala, samostatným, nekodifikovaným a dynamicky sa 

rozvíjajúcim odvetvím práva a predstavuje súhrn finančno-právnych noriem, ktoré 

 
6 Stratégia Európa 2020.  [on-line]. 2014. [cit. 2020-03-14]. Dostupné na: https://www.eesc.europa.eu/sk/sections-

other-bodies/other/europe-2020-steering-committee 
7 Stratégia Európa 2020.  [on-line]. 2014. [cit. 2020-03-14]. Dostupné na: https://www.eesc.europa.eu/sk/sections-

other-bodies/other/europe-2020-steering-committee 
8 tamtiež 
9 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (MŠVVaŠ SR). Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania - kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. 2018.  [on-line]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné na: 

https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf 
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upravujú spoločensko-ekonomické vzťahy. Spomínané spoločensko-ekonomické vzťahy  

vznikajú v súvislosti s plánovitým sústreďovaním peňažných prostriedkov do štátnych 

peňažných fondov a iných verejných peňažných fondov, v súvislosti s ich rozdeľovaním 

a používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb a funkcií štátu, obcí a iných 

verejnoprávnych subjektov10.  

Ciele dizertačnej práce som stanovila v súlade s  teoreticko-empiricko-

aplikačným charakterom dizertačnej práce. Hlavným cieľom dizertačnej práce je 

podrobne analyzovať právne aspekty financovania vysokých škôl v krajinách Európskej 

únie a ďalších krajinách Európy, pričom budem uvádzať aj nevyhnutné súvislosti 

v kontexte témy, ktoré sa týkajú aj súkromných vysokých škôl. Problematiku právnych 

aspektov financovania vysokých škôl budem podrobne rozpracovávať najmä v Českej 

republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike11, samozrejme tému 

rozpracujeme z hľadiska špecifík aj v ďalších krajinách Európy práve s dôrazom na 

oblasť financovania vysokých škôl zo všetkých existujúcich, možných i potenciálnych 

zdrojov.  

V empirických častiach dizertačnej práce budem hľadať odpoveď na otázky, aký 

je rozsah ďalších možností právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl 

primárne v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky, aká je existujúca 

právna úprava financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie a ďalších 

európskych krajinách, aké sú vhodné perspektívne alternatívy a modely financovania 

vysokých škôl, ako je možné znižovať náklady na chod vysokých škôl, ktoré sú 

financované zo štátneho rozpočtu. Spôsoby a možnosti financovania vysokých škôl sú 

neustále v popredí záujmu právnej teórie, ekonomickej teórie a praxe, sú taktiež aj 

neoddeliteľnou súčasťou štátneho rozpočtu a neoddeliteľnou súčasťou zreteľa všetkých 

pripravovaných legislatívnych a s tým súvisiacich zmien. 

Po roku 2000 bolo v rámci analyzovaných krajín Európy realizovaných mnoho 

zmien takmer vo všetkých oblastiach existencie a fungovania vysokých škôl, tieto sa 

prejavili aj v zásadných zmenách financovania vysokých škôl ako takých. Aktuálne aj 

tomto období sa hľadajú pre oblasť vysokého školstva  - v rámci realizácie rôznych 

reforiem verejnej správy - optimálne modely  financovania verejných vysokých škôl, 

pričom sa stále opakovane zdôrazňuje požiadavka na reálne zvýšenie kvality všetkých 

vysokých škôl, vrátane verejných vysokých škôl.  

 
10 MARKOVÁ, Hana. – BOHÁČ, Radim. Rozpočtové právo. 1 vydanie. Praha: C.H. Beck, 2007. 248 s. ISBN 978-80-

7179-551-3. 
11 V úvode dizertačnej práce budem používať oficiálne tzv. dlhé názvy pre podrobnejšie analyzované štáty, okrem 

Maďarska, ktorého dlhý názov sa, podľa platného zákona, už od roku 2012 nepoužíva. 
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 Myslím si, že téma dizertačnej práce je súčasťou stále aktuálnejšej problematiky 

právnych aspektov financovania vysokých škôl, ktorú spracujem aj prostredníctvom 

finančno-právnych aspektov financovania verejných vysokých škôl. Vlády jednotlivých 

krajín sa to snažia riešiť rastúcimi verejnými výdavkami do vzdelania, hľadaním nových 

partnerov a investorov, ktorí by mohli byť nápomocní pri získavaní ďalších finančných 

zdrojov. Niektoré krajiny zaviedli povinnosť študentov platiť za vysokoškolské 

vzdelanie. Ako príklad spomedzi európskych krajín môžem uviesť Anglicko, kde sa 

všetci študenti podieľajú na financovaní svojej vysokoškolskej edukácie.  

Významný vplyv – či už pozitívny alebo negatívny - na súčasti fungovania 

vysokoškolského systému v podmienkach mnohých krajín Európskeho priestoru  malo 

napr. rozdelenie vysokoškolského štúdia (zväčša) na tri stupne (bakalársky, 

magisterský/inžiniersky, doktorandský), zrušenie právnej subjektivity fakúlt (táto prešla 

na univerzity), procesy pravidelnej komplexnej akreditácie či reakreditácie a pod.   

Na základe výdavkov na vysokoškolské vzdelávanie - z hľadiska úrovne HDP - 

patria Česká republika i Slovenská republika, žiaľ, dlhodobo k  štátom Európskej únie, 

ktoré do vzdelávania ako takého investujú najmenej finančných prostriedkov, pričom sú 

opakovane vo všetkých  strategických vládnych dokumentoch v dlhodobom horizonte 

deklarované - medzi kľúčovými prioritami - aj priority v oblasti rozvoja, dofinancovania 

a skvalitňovania vzdelávania vo všetkých stupňoch, vrátane celoživotného vzdelávania, 

ktorého neoddeliteľnou súčasťou sú aj vysoké školy. Výdavky na vzdelávanie ako 

percento HDP je ukazovateľom toho, ako prioritné je  vzdelávanie pre jednotlivú krajinu 

vo vzťahu k celkovému rozdeleniu finančných prostriedkov medzi jednotlivé rezorty. 

V terminologických východiskách dizertačnej práce sa budem sústrediť na 

ustálené slovné spojenia a platnú terminológiu v jednotlivých oblastiach u nás i v 

zahraničí a budem si všímať, či je táto terminológia (ne)jednotná, sporná, nejednoznačná 

a pod. Z hľadiska teoretického vymedzenia a teoretických východísk problematiky sa 

zameriam na to, aké sú známe a relevantné teoretické vymedzenia danej oblasti 

v Slovenskej republike, v Českej republike i v ďalších krajinách a v akom vzájomnom 

vzťahu sú – antagonisticky, kooperatívne, nadväzujúco a pod. Ďalej sa oboznámim ešte 

podrobnejšie s publikovanými vedeckými a odbornými prácami významných autorov a 

odborníkov, ktorí sa v predmetných oblastiach teórie či praxe v Slovenskej republike, 

v Českej republike i v ďalších zahraničných krajinách prostredníctvom prác 

renomovaných odborníkov, ktorí sa vybranej problematike venovali a budem vychádzať 

z ich najvýznamnejších teoretických, empirických či aplikačných vedeckých a odborných 

prác a pod. 
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V ďalšej etape vypracovávania dizertačnej práce budem podrobnejšie rozoberať 

najaktuálnejšie a  najvýznamnejšie teoretické, empirické či aplikačné vedecké a odborné 

problémy a otázky, ktoré sa viažu k téme predloženej dizertačnej práce.  

Právne vedy sa zaraďujú k spoločenským vedám, preto mnohé východiskové 

pramene pre metodologické vymedzenia budú pre všetky vedy, zaradené do 

spoločenských vied, spoločné. Celý postup pri práci s informačnými zdrojmi a proces 

informačnej prípravy predloženej dizertačnej práce podriadim týmto metodologickým 

východiskám. Z hľadiska metodologických postupov a prístup sa oboznámim s tým, aké 

boli našimi i zahraničnými odborníkmi vybrané metodologické postupy a prístupy v 

sledovaných a riešených problémoch teórie či praxe, či už z hľadiska teoretických, 

empirických či aplikačných vedeckých a odborných problémov a otázok, aká bola 

formulácia problémov, otázok, aký bol výber postupov, metód, nástrojov, ako autori 

spracovali údajov, aké boli prezentované získané výsledky a aká bola ich interpretácia v 

riešenom kontexte, aké mali následné použitie týchto získaných údajov, aké z toho 

vyplynuli odporúčania pre prax a či vôbec boli formulované, aké boli návrhu opatrení či 

aké bolo vymedzenie nových problémov a otázok a pod. 

V prvej kapitole dizertačnej práce uvádzam ciele dizertačnej práce, rozpracovanie 

metodológie dizertačnej práce spolu s metódami vedeckej práce a ich spôsobom 

aplikácie. Z teoretických metód vedeckej práce v dizertačnej práci použijem najmä 

literárnu rešerš, analýzu, syntézu a analyticko-syntetické postupy, indukciu, dedukciu a 

induktívno-deduktívne postupy, abstrakciu, komparáciu, generalizáciu, idealizáciu, 

získavanie údajov z objektívnych situácií a materiálov, obsahovú analýzu textu, vybrané 

historické metódy, klasifikáciu a konštrukciu. 

V dizertačnej práci, venovanej právnym aspektom financovania vysokých škôl, 

budem rozpracovávať štyri kľúčové oblasti – finančné právo ako vednú disciplínu, 

sústavu vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie, modely financovania vysokých 

škôl vo vybraných krajinách Európy s najvýraznejším zreteľom na všetky krajiny 

Európskej únie a ostatnú kľúčovú oblasť, ktorou sú právne aspekty financovania 

vysokých škôl vo všetkých krajinách Európskej únie. 

V druhej kapitole dizertačnej práce sa budem venovať téme finančného práva ako 

vednej disciplíny s podrobnejším zameraním na portfólio finančného práva  v Českej 

republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike.   

V tretej kapitole graduačnej práce budem charakterizovať existujúcu sústavu 

vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie (v aktuálnej  sústave vysokých škôl budú 

uvedené aj verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy 
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univerzitného i neuniverzitného typu). Vzhľadom k téme pri jej spracovávaní poukážem 

na aktuálnu situáciu v jednotlivých krajinách z hľadiska riešenej problematiky.  

Pozornosť zameriam na sústavu vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie, najmä 

však na  sústavu vysokých škôl v Českej republike a sústavu vysokých škôl v Slovenskej 

republike, v Maďarsku a v Poľskej republike. 

Do štvrtej kapitoly dizertačnej práce zaradím stručnú charakteristiku novodobej 

histórie financovania vysokých škôl a historického kontextu financovania vysokých škôl 

vo vybraných krajinách Európskej únie.  Zároveň uvediem a analyzujem právne aspekty 

aj prostredníctvom právnych úprav modelov financovania vysokých škôl v krajinách 

Európskej únie a v ďalších krajinách európskeho priestoru, ešte podrobnejšie opíšem 

modely financovania  vysokých škôl v Českej republike a modely financovania vysokých 

škôl v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike.  

Piata kapitola dizertačnej práce bude obsahovať rozpracovanie podrobnej analýzy 

právnych aspektov financovania vysokých škôl vo všetkých krajinách Európskej únie 

a ďalších vybraných krajinách Európy so zrejmým zreteľom najmä na právne aspekty 

financovania verejných vysokých škôl v Českej republike, v Slovenskej republike, 

v Poľskej republike a v Maďarsku. Súčasťou poslednej kapitoly dizertačnej práce teda 

bude analýza a hodnotenie právnych aspektov a systémov financovania všetkých typov 

vysokých škôl z hľadiska právnych, ekonomických a spoločenských konceptov. 

Ťažiskom v tejto časti budú právne aspekty financovania vysokých škôl s dôrazom na 

verejné vysoké školy vo vybraných krajinách, prioritne však v Českej republike, v 

Slovenskej republike, v Poľskej republike a v Maďarsku s návrhmi, smerovanými k 

efektívnejšiemu modelu financovania verejných a štátnych vysokých škôl. Na základe 

preštudovaných relevantných prameňov k spracovávanej téme som dospela k zisteniu, že 

efektívny model financovania vysokých škôl tvorí dlhodobo jednu z najdiskutovanejších 

tém v oblasti reformy terciárneho vzdelávania. Žiaľ, podľa môjho názoru, aj napriek 

dlhodobým snahám, aktuálne aplikovaný systém financovania vysokých škôl sa 

v analyzovaných krajinách ukazuje ako priveľmi zameraný na kvantitu a nepostačujúco 

na kvalitu. 

 

 

 



 

14 

 

 

1. CIELE DIZERTAČNEJ PRÁCE, METODOLÓGIA 

DIZERTAČNEJ PRÁCE A METÓDY VEDECKEJ PRÁCE 

 

V prvej kapitole dizertačnej práce vymedzím hlavný cieľ dizertačnej práce 

a ďalšie čiastkové ciele, prostredníctvom ktorých bude splnený hlavný zámer  dizertačnej 

práce a tým sú právne aspekty financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie 

a ďalších vybraných krajinách Európy.  

Témou dizertačnej práce sú právne aspekty financovania vysokých škôl, na 

základe toho som stanovila hlavný cieľ, ktorým je podrobná analýza právnych aspektov 

(aj prostredníctvom právnej úpravy) financovania vysokých škôl v krajinách Európskej 

únie ďalších vybraných krajín Európy a najmä v Českej republike, v Slovenskej 

republike, v Maďarsku a v Poľskej republike. Tému dizertačnej práce rozpracujem aj z 

hľadiska špecifík v krajinách Európskej únie práve s dôrazom na oblasť právnych 

aspektov financovania vysokých škôl zo všetkých existujúcich, možných i potenciálnych 

zdrojov, pričom budem hľadať odpoveď aj na otázku, aké sú existujúce právne úpravy 

financovania vysokých škôl vo všetkých  krajinách Európskej únie a v ďalších vybraných 

krajinách Európy.  

V empirických a aplikačných častiach dizertačnej práce budem hľadať odpoveď 

na otázky, aký je rozsah ďalších možností financovania vysokých škôl v podmienkach 

Českej republiky a Slovenskej republiky, aké sú vhodné perspektívne alternatívy a 

modely financovania vysokých škôl a ako je možné znižovať náklady na chod vysokých 

škôl v rámci ich financovania zo štátneho rozpočtu. 

 

1.1. Ciele dizertačnej práce 

 

Hlavných cieľom dizertačnej práce je podrobne analyzovať právne aspekty 

financovania vysokých škôl najmä v Českej republike, v Slovenskej republike, 

v Maďarsku a v Poľskej republike a hľadať odpoveď na otázky, aký je rozsah ďalších 

možností financovania vysokých škôl v podmienkach Českej republiky a Slovenskej 

republiky, aká je existujúca právna úprava financovania vysokých škôl v krajinách 

Európskej únie a v ďalších  vybraných krajinách Európy a aké sú vhodné perspektívne 

alternatívy a modely financovania vysokých škôl. V neposlednom rade sa budem 

zaoberať tým,  ako je možné znižovať náklady na chod vysokých škôl v rámci ich 

financovania zo štátneho rozpočtu. 
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Prvým čiastkovým cieľom, ktorý som si vytýčila, je interpretovať finančné právo 

ako vednú disciplínu najmä v Českej republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku 

a v Poľskej republike. 

Druhým čiastkovým cieľom je podrobnejšie charakterizovať sústavu vysokých 

škôl krajín Európskej únie a ďalších vybraných krajín Európy.  

Tretí čiastkový cieľ je charakteristika, analýza a hodnotenie právnych aspektov 

(modelov) financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie (ku dňu vzniku 

dizertačnej práce sú to krajiny Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, 

Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 

Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko12).  

Ďalší  čiastkový cieľ som si stanovila zosumarizovať, komentovať, porovnať, 

uviesť klady a zápory právnej úpravy financovania vysokých škôl v týchto krajinách.  

Posledným čiastkovým cieľom je sumarizovať špecifiká právnych aspektov (aj 

prostredníctvom právnej úpravy) financovania vysokých škôl aj v ďalších vybraných 

krajinách Európy (ktoré sú čakateľmi v procese prijatia do štruktúr Európskej únie alebo 

aktívnymi participantmi Európskeho hospodárskeho priestoru či medzinárodných 

vysokoškolských výmenných programov) práve s dôrazom na oblasť ich financovania zo 

všetkých existujúcich, možných i potenciálnych zdrojov.  

Vo empirických a aplikačných častiach dizertačnej práce budem hľadať odpoveď 

na otázky, aký je rozsah ďalších možností právnej úpravy financovania vysokých škôl v 

podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky, aké sú vhodné perspektívne 

alternatívy a modely financovania vysokých škôl, ako je možné znižovať náklady na chod 

vysokých škôl v rámci financovania zo štátneho rozpočtu. 

 

1.2. Metodológia dizertačnej práce a vedecké metódy 

 

V teoretických častiach textu dizertačnej práce budem z vedeckých postupov 

využívať najmä literárnu rešerš ako vedecký postup získavania a spracovania 

relevantných zdrojov na získanie smerodajných informácií z vedeckých a odborných 

informačných zdrojov na základe analýzy textov, zákonov a dokumentov a 

syntetizujúcimi postupmi a zovšeobecnením vyvodím aktuálne platné teoretické 

 
12 V dizertačnej práci v príslušných častiach budem používať oficiálne  aj tzv. krátke názvy pre podrobnejšie 

analyzované štáty z dôvodu väčšej prehľadnosti a jednotnosti jazyka. 
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východiská pri analýze aktuálneho stavu témy a pri hodnotení aktuálnych východísk v 

domácich a zahraničných súvislostiach, analyticko-syntetické postupy aplikujeme pri 

historickom kontexte, v sumarizovaní historických a aktuálnych súvislostí s dôrazom na 

právnu úpravu až po súčasnosť. 

V dizertačnej práci sformulujem základné teoretické východiská, budem v texte 

práce analyzovať známe fakty o téme právnych aspektov financovania vysokých škôl vo 

vybraných krajinách Európskej únie, budem aplikovať získané zistenia napr. aj 

v príkladoch dobrej praxe. Argumentáciu ako jednu z myšlienkových operácii použijem 

najmä v prípadoch skúseností a  systémotvorných prvkov financovania verejných 

vysokých škôl v sledovaných  krajinách Európskej únie. Na základe dostupných 

prameňov budem dedukovať možné dôsledky zavedenia alternatívnych foriem 

financovania vysokých škôl.  V príslušných častiach textu dizertačnej práce budem 

diskutovať o identifikovaných paralelách medzi významne nefunkčným a medzi 

funkčným postupom financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách. V príslušných 

častiach textu graduačnej práce tiež uvediem klady a zápory návrhov a riešení na základe 

realizovanej pregnantnej analýzy, induktívno-deduktívnych postupov, komparácie, 

klasifikácie a anticipácie. 

V dizertačnej práci hodnotiace stanovisko zaujmem k východiskám právnych 

aspektov i k právnej úprave financovania vysokých škôl vybraných európskych krajín a k 

(finančno)právnym aspektom financovania vysokých škôl najmä na základe 

aplikovaných analyticko-syntetických postupov, induktívno-deduktívnych postupov, 

komparácie, idealizácie a anticipácie 

Ďalej v dizertačnej práci vymedzím a analyzujem štyri kľúčové oblasti – finančné 

právo ako vednú disciplínu,  sústavy vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie, 

modely financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európy a aktuálne právne 

aspekty financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európy s dôrazom na krajiny 

Európskej únie, pričom v tomto procese budem aplikovať najmä metódu literárnej 

rešerše, metódu analýzy, syntézy a hodnotenia. Logickými metódami sumarizácie a 

generalizácie spresním, vymedzím a vyšpecifikujem tému finančného práva ako vednej 

disciplíny s podrobnejším zameraním na portfólio finančného práva v Českej republike,  

portfólio finančného práva v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike.   

V tretej kapitole graduačnej práce budem charakterizovať, analyzovať a hodnotiť 

existujúcu sústavu vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie (v aktuálnej  sústave 

vysokých škôl budú uvedené aj verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné 

vysoké školy univerzitného i neuniverzitného typu). Analýzu a hodnotenie zrealizujem 
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na základe literárnej rešerše, získavania údajov z objektívnych situácií a materiálov, na 

základe obsahovej analýzy textu a vybraných historických metód.  

 Vzhľadom k téme dizertačnej práce pri jej spracovávaní prostredníctvom 

analýzy, syntézy a generalizácie poukážem na aktuálnu situáciu v jednotlivých krajinách 

z hľadiska riešenej problematiky.  Pozornosť zameriam na sústavu vysokých škôl 

vybraných krajín Európskej únie, najmä však na aktuálnu podobu sústavu vysokých škôl 

v Českej republike, sústavu vysokých škôl v Slovenskej republike, sústavu vysokých škôl 

v Maďarsku a sústavu vysokých škôl v Poľskej republike. 

Súčasťou štvrtej kapitoly dizertačnej práce bude po vyhľadaní, určení a  rozbore  

stručná charakteristika novodobej histórie financovania vysokých škôl a historického 

kontextu právnej úpravy financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európy 

prostredníctvom vhodných metód vedeckej práce.  Zároveň použitím vhodných metód 

vedeckej práce (analyticko-syntetické a induktívno-deduktívne) uvedieme a analyzujeme 

právnu úpravu modelov financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európskej 

únie, najmä však právnu úpravu (modelov) financovania vysokých škôl v Českej 

republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike. 

Piata kapitola graduačnej práce bude obsahovať rozpracovanie témy právnych 

aspektov financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európskej únie so zrejmým 

zreteľom najmä na právnu úpravu financovania vysokých škôl v Českej republike, na 

právnu úpravu financovania vysokých škôl v Slovenskej republike, na právnu úpravu 

financovania vysokých škôl v Maďarsku a na právnu úpravu financovania vysokých škôl 

v Poľskej republike prostredníctvom aplikácie vhodných metód vedeckej práce. V 

poslednej kapitole dizertačnej práce teda analyzujem, porovnám, posúdim, vyčlením  

determinanty  právnych aspektov financovania vysokých škôl a zistenia interpretujem vo 

vzťahu k systému financovania všetkých typov vysokých škôl z hľadiska právnych, 

ekonomických a spoločenských aspektov. Aplikujem pritom najmä analyticko-syntetické 

postupy, induktívno-deduktívne postupy, abstrakciu, komparáciu, generalizáciu, 

idealizáciu a klasifikáciu. 

Ťažiskom v tejto časti budú právne aspekty a  (finančno)právne aspekty 

financovania vysokých škôl s dôrazom na verejné vysoké školy vo vybraných krajinách, 

prioritne však v Českej republike, v Slovenskej republike v Maďarsku a v Poľskej 

republike, kde si kladiem za cieľ navrhnúť riešenia a odporúčania, primerane ich 

vyhodnotiť, zdôvodniť, zhodnotiť a vyvodiť príslušné závery. 
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Z teoretických metód vedeckej práce v dizertačnej práci teda, ako som už 

konkretizovala vyššie, použijem najmä literárnu rešerš, analýzu, syntézu a analyticko-

syntetické postupy, indukciu, dedukciu a induktívno-deduktívne postupy, abstrakciu, 

komparáciu, generalizáciu, idealizáciu, získavanie údajov z objektívnych situácií a 

materiálov, obsahovú analýzu textu, vybrané historické metódy, klasifikáciu a 

konštrukciu. Pri všetkých použitých metódach vedeckej práce vychádzam z tézy, že 

právna úprava financovania vysokých škôl a efektívny model financovania (najmä) 

verejných a štátnych vysokých škôl zo štátneho rozpočtu tvoria dlhodobo 

najdiskutovanejšie témy v oblasti reformy terciárneho vzdelávania na celom svete. 
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2. FINANČNÉ PRÁVO AKO VEDNÁ DISCIPLÍNA 

 

Prvým čiastkovým cieľom predloženej dizertačnej práce, ktorý som si stanovila, 

je interpretovať finančné právo ako vednú disciplínu najmä v Českej 

republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike. V druhej kapitole 

dizertačnej práce sa budem venovať téme finančného práva ako vednej disciplíny s 

podrobnejším zameraním na portfólio finančného práva  v Českej republike, v Slovenskej 

republike, v Maďarsku a v Poľskej republike13 ako nevyhnutného predpokladu pre 

komplexné spracovanie tematiky právnej úpravy financovania vysokých škôl.   

Téma dizertačnej práce je súčasťou stále aktuálnejšej problematiky právnych 

aspektov a právnej úpravy financovania vysokých škôl a s tým súvisiacimi finančno-

právnymi aspektmi financovania vysokých škôl. Vlády jednotlivých krajín sa to snažia 

riešiť rastúcimi verejnými výdavkami do vzdelania, hľadaním nových partnerov a 

investorov, ktorí by mohli byť nápomocní pri získavaní ďalších finančných zdrojov. 

Niektoré krajiny zaviedli povinnosť študentov platiť si za vysokoškolské vzdelanie. Ako 

príklad spomedzi európskych krajín môžeme uviesť Anglicko, kde sa všetci študenti 

podieľajú na financovaní svojej vysokoškolskej edukácie.  

Podľa viacerých citovaných autorov 14 15 16 17 všetky oblasti finančného práva a 

finančnej vedy poskytujú teoretický rozhľad v európskom kontexte, v rámci 

medzinárodných porovnaní a v širších spoločenskovedných súvislostiach analyzujú 

všeobecné a špecifické otázky tohto vedného odboru s potrebnou syntézou.  Spracovaná 

problematika ako súčasť finančného práva a finančnej vedy je v intenciách opisu, analýzy 

a hodnotenia spôsobov a možností financovania verejných vysokých škôl, ktoré je 

neustále v popredí záujmu právne teórie, ekonomickej teórie a praxe, a tieto spôsoby sú 

taktiež aj neoddeliteľnou súčasťou štátneho rozpočtu a neoddeliteľnou súčasťou zreteľa 

všetkých pripravovaných legislatívnych a s tým súvisiacich zmien. Adaptácia  krajín na  

nové finančno-právne systémy, či finančno-právne  normy  alebo  finančno-právne 

vzťahy, alebo významné  posilnenie finančno-právneho kompetenčného profilu 

 
13 V druhej kapitole dizertačnej práce budem používať oficiálne tzv. dlhé názvy pre podrobnejšie analyzované štáty, 

okrem Maďarska, ktorého dlhý názov sa, podľa platného zákona, už od roku 2012 nepoužíva. 
14 BOHÁČ,  Radim:  Účel  a  předmět  finančního  práva,  Subjekty  finančního  práva  a  Obsah  finančního práva  in  

KARFÍKOVÁ,  Marie  et al..  Teorie  finančního  práva  a  finanční  vědy.  Praha:  Wolters  Kluwer, 2018. 344 s. ISBN 

978-80-7552-935-0. s. 43-59 
15 KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-

80-7552-935-0. 
16 MRKÝVKA, Petr – PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Základy finančního práva. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2009. 

ISBN 978-80-210-4514-9. 
17 MRKÝVKA, Petr. et al. Finanční právo a finanční správa. 1. díl, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004.  ISBN 

80-210-3578-1, s. 14 - 15.  
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spoločnosti sú dôkazom legitimity existencie a ďalšieho rozvoja uvedeného odvetvia  

práva aj vo vzťahu k spracovávanej téme právnej úpravy financovania verejných 

vysokých škôl ako predmetu dizertačnej práce. 

 

2.1. Portfólio finančného práva  v Českej republike 

Finančnú vedu  definujú 18 ako  ucelený systém poznatkov o financiách a finančnej 

činnosti štátu, 19 20 definujú finančnú vedu ako spoločenské (a právne) vzťahy svojho 

druhu, ktorých objektom sú peniaze a peňažné prostriedky. Podľa citovaných autorov 21 

22 finančná veda má byť chápaná ako ekonomická veda, potom sa venuje obsahu (teda 

ekonomickej stránke) financií a finančnej činnosti, oproti finančnému právu, ktoré sa 

venuje forme financií a finančnej činnosti. Pri finančnej vede alebo finančných vedách 

odborná literatúra hovorí o trojakom prístupe: 

a) existuje iba jedna finančná veda; 

b) predpokladáme existenciu jednotnej finančnej vedy, ktorá je vnímaná ako 

ekonomická veda;. 

c) multidisciplinárny pohľad existencie viacerých finančných vied, previazaných 

predmetom svojho skúmania (podobne 23). 

Podľa  citovaných autorov 24 je finančné právo súborom právnych noriem, ktoré 

upravujú  spoločensko-ekonomické vzťahy, vznikajúce v procese tvorby, rozdeľovania a 

využívania centralizovaných a decentralizovaných peňažných fondov/finančných 

zdrojov v podmienkach štátu a samosprávnych celkov, v záujme finančného 

zabezpečenia/krytia plnenia ich úloh. 

Citovaná autorka25 v tejto súvislosti konštatuje, že finančné právo je samostatným, 

nekodifikovaným a dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím práva a predstavuje súhrn 

 
18 BAKEŠ, Milan - KOTÁB, Petr. Předmět a systém finančního práva. In: Bakeš, M. et al.: Finanční právo, 5. vydání, 

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 19, ISBN 978-80-7400-801-6. 
19 MRKÝVKA, Petr – PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Základy finančního práva. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2009. 

ISBN 978-80-210-4514-9. 
20 MRKÝVKA, Petr. et al. Finanční právo a finanční správa. 1. díl, Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004.  ISBN 

80-210-3578-1, s. 14 - 15.  
21 BAKEŠ, Milan – KARFÍKOVÁ, Marie - KOTÁB, Petr - MARKOVÁ, Hana et al.  Finanční právo. 6 upravené 

vydání.  Praha: C. H. Beck, 2012. 552 s. ISBN 978-80-7400-440-7. 
22 KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-

80-7552-935-0. 
23 KYNCL, Libor. Finanční vědy a správa daní v Evropské unii. In: Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno: 

Masaryk University, 2010. Dostupné na: 

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2010/files/prispevky/

04_finance/Kyncl.pdf 
24 BAKEŠ, Milan – KARFÍKOVÁ, Marie - KOTÁB, Petr - MARKOVÁ, Hana et al.  Finanční právo. 6 upravené 

vydání.  Praha: C. H. Beck, 2012. 552 s. ISBN 978-80-7400-440-7. 
25 MARKOVÁ, Hana. Některé právní problémy financování vysokých škol. In: Uwarunkowania i bariery v procesie 

naprawy finansov publicznych. Polsko, KUL Lublin, 2007. 524 s. ISBN 978-83-7363-633-0. 
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finančno-právnych noriem, ktoré upravujú spoločensko-ekonomické vzťahy, tieto  

vznikajú v súvislosti s plánovitým sústreďovaním peňažných prostriedkov do štátnych 

peňažných fondov a iných verejných peňažných fondov, v súvislosti s ich rozdeľovaním 

a používaním na finančné zabezpečenie verejných potrieb a funkcií štátu, obcí a iných 

verejnoprávnych subjektov. 

Z vyššie uvedeného textu vychádza zhoda oboch autorov v tom, že predmetom 

finančného práva sú spoločensko-ekonomické vzťahy,  vznikajúce v procese  zámernej 

činnosti štátu a samosprávnych celkov pri tvorbe, rozdeľovaní a využívaní peňažných 

fondov/finančných zdrojov na realizáciu ich cieľov a ich úloh. 

Kolektív autorov 26definuje finančné právo ako samostatné právne odvetvie, ktoré  

zaraďujú odborníci do oblasti verejného práva. Súhrn noriem finančného práva upravuje 

vzťahy, vznikajúce v procese tvorby, rozdeľovania a používania peňažné masy a ich častí.  

Autori27 konštatujú, že sa finančné právo  člení na dve časti: na časť všeobecnú a osobitnú. 

Náplňou všeobecnej časti sú všeobecné poznatky o odbore, vymedzenie predmetu a 

systému, problematika realizácia noriem, problematika finančných orgánov ako 

subjektov finančno-právnych vzťahov, štátneho dozoru, finančnej kontroly. Osobitná 

časť je tvorená desiatkami zákonov a stovkami právnych predpisov nižšej právnej sily. 

Názory na to, čo radiť do osobitnej časti, nie sú v podrobnostiach jednotné, avšak podľa 

obsahovej príbuznosti noriem je možné osobitnú časť členiť na právnu úpravu verejných 

rozpočtov a štátnych fondov (rozpočtové právo), právnu úpravu daní, poplatkov, ciel a 

ďalších povinných dávok (daňové právo a poplatkové právo), právnu úpravu úverov, 

právne úpravu meny a peňažného obehu (menové právo), právnu úpravu devízového 

hospodárstva (devízové právo), právnu úpravu finančného trhu. 

V ďalšej publikácii autori28 píšu, že predmetom finančno-právnych vzťahov sú 

priamo alebo nepriamo peňažné prostriedky, alebo peňažné plnenie. Jedným zo subjektov 

býva štát, ktorý je spravidla predstavený orgánmi štátnej moci alebo štátnej správy či 

verejnoprávnym subjektom. Subjekty vystupujú spravidla ako nerovnoprávni partneri: 

štát a jeho reprezentujúce orgány sú nadradené, subjektom podradeným, podliehajúcim 

určitému plneniu či určitej činnosti sú fyzické osoby a právnické osoby. Prevažnú časť 

orgánov, ktoré zastupujú štát, je možné zahrnúť pod kategóriu finančné orgány, ktoré je 

nutné odlišovať od orgánov finančnej správy, čo je pojem užší. Finančné orgány sú 

 
26 HENDRYCH, Dušan et al. Právnický slovník. Praha : C.H. Beck, 2009.  1459 s. ISBN 978-80-7400-059-1. 
27 BAKEŠ, Milan – KARFÍKOVÁ, Marie – KOTÁB, Petr – MARKOVÁ, Hana et al.  Finanční právo. Praha, C. H. 

Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6. 
28 KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-

80-7552-935-0. 
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súčasťou celej finančnej sústavy a plnia úlohy k tejto sústave ako k celku. Orgány 

finančnej správy uskutočňujú výkon finančnej správy v medziach svojej pôsobnosti. Štát, 

ktorý vo finančno-právnych vzťahoch vystupuje nielen ako subjekt moci, ale aj ako  

majetkový subjekt a hospodársky subjekt, keď mobilizáciou peňažných prostriedkov 

uskutočňuje činnosť materiálneho charakteru a majetkového charakteru.  

Vo vyššie citovanej publikácii ďalej autori 29 uvádzajú, že finančná činnosť je 

vykonávaná nielen štátom, štátnymi orgánmi a verejnoprávnymi orgánmi, ale aj radom 

neštátnych inštitúcií (banky, poisťovne, dôchodkové fondy atď.). Tieto inštitúcie 

hospodária s peňažnými prostriedkami širokej verejnosti, ktorá sama v zásade nemôže 

sama účinne vykonávať kontrolu činnosti týchto inštitúcií a chrániť tak svoje majetkové 

záujmy. Ku kontrole a ochrane tak pristupuje štát úpravou vzniku, podmienok a pravidiel 

činnosti inštitúcií, ale aj ich činnosť podrobuje štátnemu dozoru. Obsahom štátneho 

dozoru je všeobecne dohľad nad dodržiavaním povinností, ktoré vyplývajú zo záväzných 

právnych predpisov, povinností a podmienok stanovených na výkon činnosti 

kontrolovaných inštitúcií v ich verejnoprávnom oprávnení na finančnú činnosť (licencie, 

povolenia a i.), Povinnosti uložené dozorovaným inštitúciám sú pre ne záväznými 

individuálnymi právnymi aktmi, ktoré vydal orgán štátneho dozoru. Zmyslom a účelom 

je zabezpečenie ochrany záujmov klientov týchto inštitúcií a zabezpečenia stability 

hospodárskeho sektoru, kde inštitúcie pôsobia, konštatujú citovaní autori 30. 

Do oblasti finančného práva sa premietajú aj ekonomické teórie a koncepcie, čo 

sa z časti odrazí aj pri analýze a hodnotení právnej úpravy financovania verejných 

vysokých škôl, ktoré sú súčasťou dizertačnej práce. Tie môžu byť v rámci legislatívnej 

činnosti preberané ako všeobecne platné a uznávané, avšak absencia presného 

vymedzenia môže spôsobiť nejednotnosť chápania a výkladu týchto pojmov. Okrem 

preberania sa tak dá v rámci legislatívnej činnosti vysledovať tiež existencia legálnych 

definícií či pomocného vysvetľovanie právnych pojmov. České právne predpisy sa k 

forme legálnych definícií v oblasti finančného práva uchyľujú skôr výnimočne. Stáva sa 

tak však vtedy, keď právny predpis mieni vymedziť obsah nejakého pojmu odlišne od 

všeobecne uznávaného.  Financie ako ekonomická kategória sú v českej právnej úprave 

prevedené do celého radu finančno-právnych inštitútov - základom všetkých sú však 

peniaze v rôznych funkciách a vzťahoch, ktoré na základe týchto funkcií vznikajú - 

 
29KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-

80-7552-935-0. 
30 tamtiež 
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najdôležitejšie z týchto inštitútov sú rozpočty, dane, poplatky, clo, úver, mena a devízové 

hospodárstvo a finančný trh31 

 

2.2. Portfólio finančného práva  v Slovenskej republike 

Podľa citovaných autoriek 32 na   strategické   postavenie   finančného   práva   ako   

právneho   odvetvia, vednej    disciplíny    a zároveň    predmetu systematického  

vzdelávania vysokých  škôl  právnického  zamerania a ekonomického  zamerania  nielen 

z historického  aspektu,  ale  najmä  aktuálnej situácie v  právnom  poriadku  Slovenskej 

republiky. Za primárny prelomový historický moment je možné považovať 

transformáciu, respektíve osamostatnenie sa  finančného  práva ako vednej disciplíny od 

správneho práva od  50.  rokov  20.  storočia. Odkomunikovaná osobitá  potrebu 

samostatne  právne  upravovať peňažné  vzťahy,  hospodársku činnosť štátu,  

spoločensko-ekonomickú činnosť štátu,    finančnú   oblasť ako komplex činností a pod. 

Je však zrejmé, že finančné právo tým získalo významnú samostatnosť, ktorá však 

nemôže existovať bez  subsumácie  do  ďalších právnych   odvetví,   napr.   správneho 

práva,  hospodárskeho   práva a pod. Dôvodom je najmä   spoločné   využívanie 

stanovených a zaužívaných  právnych  noriem  pre  rôzne  inštitúty  prelínajúcich sa 

právnych  odvetví. Nevyhnutnosť  právne  regulovať  vzťahy  finančnej činnosti,  resp.  

politiky  štátu,  ako  komplexu  právnych  noriem, ktoré sa zúčastňujú na  realizujúci 

hospodárstva a ekonomiky štátu sa bez finančného práva jednoducho nezaobíde. Pri  

vymedzení  definície  finančného  práva  je  nutné subsumovať  financie ako ekonomickú  

kategóriu, ktorá  podmieňuje  vznik a existenciu finančného práva.  Financie citované 

autorky vymedzujú ako súhrn  špecifických peňažných  vzťahov finančných,  ktoré 

vznikajú  pri  tvorbe, rozdeľovaní,  používaní  a vysporiadaní  peňažných  fondov,  

spravovaných určitými ekonomickými subjektmi.33 

Finančné právo je samostatným právnym odvetvím, od vzniku samostatnej 

Slovenskej republiky sa finančné právo a jeho podsystémy neustále transformujú, pod 

vplyvom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie aj neustále harmonizujú so 

spoločným európskym právom. V ostatnom období, v dôsledku finančnej krízy a dlhovej 

krízy, bolo potrebné niektoré podsystémy finančného práva opätovne inovovať a 

 
31 KARFÍKOVÁ, Marie et al. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 356 s. ISBN 978-

80-7552-935-0. 
32 SIMONOVÁ, Jana – SABAYOVÁ, Mária. Teoretické problímy syytému finančního práva. In: Dny práva – 2009 – 

Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4990-1. 
33 tamtiež 
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prispôsobiť vzniknutej situácii. V dôsledku transformácie slovenskej ekonomiky z 

ekonomiky socialistického štátu na ekonomiku trhovú po roku 1989 nastáva rast 

finančného práva na území Slovenskej republiky. Proces zmien v oblasti  finančného 

práva však nie je možné považovať za ukončený ani v jednom z jeho pododvetví, pretože  

všetky zmeny odrážajú právne reflektovanie spoločensko-ekonomických premien 

Slovenska, konštatujú autori 34.  

Finančné právo je samostatným, avšak nekodifikovaným  právnym odvetvím, 

znamená to, že nie je upravené jednotnou právnou normou ako iné subsystémy právnej 

vedy (napr. občianske právo,  trestné právo a pod.). Finančné právo aktuálne ani nemôže 

podliehať ucelenej právnej úprave, lebo podlieha veľmi častým zmenám najmä z dôvodu 

postupnej transformácie ekonomiky na trhovú ekonomiku. Finančné právo je zložené z 

niekoľkých ucelených pododvetví, ktorých predmetom skúmania sú finančné vzťahy. 

Podľa niektorých autorov, 35 36  37 38,  finančné právo nie je skúmané ako pododvetvia 

(napr. rozpočtové, menové, devízové právo...), ale na základe členenia na úseky podľa 

obsahovej príbuznosti jednotlivých noriem (napr. právna úprava rozpočtov, právna 

úprava daní, poplatkov, ciel a podobne). Rozmanitosť a teoretická nestabilita finančného 

práva vychádza z  vývojovej rozmanitosti pododvetví finančného práva a dynamických 

zmien spôsobuje, že charakterizovať historický vývoj finančného práva ako celku nie je 

možné. 

Predmet    finančného    práva     tvorí, podľa citovaných autoriek 39,     osobitný    

okruh    spoločensko-ekonomických  a  majetkových  vzťahov  vyjadrených  v  peniazoch,  

majúcich finančný charakter,    vznikajúcich    v    rámci    sústreďovania    peňažných 

prostriedkov do štátnych peňažných fondov a iných verejných peňažných fondov, 

týkajúcich sa práv a povinností fyzických a právnických osôb vo vzťahu k týmto fondom, 

pravidiel nakladania   s nimi,   resp.   celkového   procesu   ich   opätovného rozdeľovania  

a používania  a organizácie  a  štruktúry  finančných  orgánov. Tieto  vzťahy  sú  právom  

upravené finančné  vzťahy,  teda  finančno-právne vzťahy, konštatujú autorky 40.   

 
34 BALKO, Ladislav – KRÁLIK, Jozef. Finančné právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010. 491 s. ISBN 80-7160-290-3. 
35tamtiež 
36 BABČÁK, Vladimír et al. Finančné právo v Slovenskej republike a v Európskej únii. Bratislava: Eurokódex, 2012. 

832 s. ISBN 978-80-89447-86-2. 
37 KRÁLIK, Jozef. – JAKUBOVIČ, Dniel. Finančné právo.  Bratislava : VEDA Vydavateľstvo SAV, 2004. 728 s. 

ISBN 80-224-0804-2. 
38 KRÁLIK, Jozef. Finančné právo. Bratislava: VEDA, 2014. 728 s. ISBN 978-80-2240-804-2. 
39 SIMONOVÁ, Jana – SABAYOVÁ, Mária. Teoretické problímy syytému finančního práva. In: Dny práva – 2009 – 

Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4990-1. 
40 SIMONOVÁ, Jana – SABAYOVÁ, Mária. Teoretické problímy syytému finančního práva. In: Dny práva – 2009 – 

Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4990-1. 
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Na základe názorov renomovaných autorov je možné konštatovať, že finančné 

právo rieši tovarovo-peňažné vzťahy, ktoré sú osobitnými peňažnými vzťahmi, pričom 

ich nositeľmi štáty, samosprávne orgány, právnické osoby a fyzické osoby. Z vyššie 

uvedeného je teda zrejmé, že každý jedinec, ktorý v spoločnosti žije, je počas života 

súčasťou týchto vzťahov. 

Každá finančná činnosti štátu a samosprávnych orgánov je podriadená právnej 

regulácii vznikajúcich vzťahov s pevne zakotvenými  a jasne stanovenými právami,  

povinnosťami a vymedzenou zodpovednosť všetkých zúčastnených. Prostredníctvom 

finančného práva a jeho noriem štát a samosprávne orgány používajú štruktúru financií 

na plnenie stanovených a vymedzených úloh, ako konštatujú autori 41. 

Avšak financie a ich rôzne podoby sú však regulované aj normami iných právnych 

odvetví. Preto je potrebné zdôrazniť, že finančné právo ako jediné komplexne upravuje 

verejné financie, financie bankovníctva a poisťovníctva, pretože predmetom finančného 

práva je regulácia vzťahov, vznikajúcich v súvislosti s fungovaním  štátu a jeho financií 

a fungovaním samosprávy a jej financií. Finančné právo sa teda vzťahuje výlučne na 

finančné vzťahy. Normy finančného práva sú teda upravované predovšetkým  v procese 

zhromažďovania prostriedkov do peňažných fondov štátu a v procese zhromažďovania 

prostriedkov do peňažných fondov samospráv, ale aj ich využívania týmito subjektmi. V 

kontexte  finančnej činnosti štátu a samosprávy vznikajú -  okrem finančných vzťahov – 

aj iné súvisiace spoločenské vzťahy, ktoré však nie sú predmetom finančného práva, napr.  

pracovné vzťahy, občianske vzťahy a pod., ktoré  potom regulujú príslušné odvetvia 

práva, konštatujú vyššie citovaní autori. Z hľadiska obsahu vyššie uvedených vzťahov sa 

tieto rôznia, pretože ide o rozmanitosť finančnej sústavy, s rozmanitými väzbami na 

všetky štruktúry výrobného procesu a rozdeľovacieho procesu, na všetky skupiny života 

spoločnosti a štátu a druhy života spoločnosti a štátu. Rôznorodá je aj škála subjektov 

finančného práva vo finančno-právnych vzťahoch, ktoré vytvárajú medzi sebou, 

konštatujú vyššie citovaní autori a ďalší autori 42 43 44. 

 
41 BALKO, Ladislav – KRÁLIK, Jozef. Finančné právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010. 491 s. ISBN 80-7160-290-3. 
42 KUBINCOVÁ, Soňa. – LEITNEROVÁ, Lucia. Finančné právo. I. časť : Právna úprava rozpočtov, meny, devízového 

práva a práva finančného trhu. 1. vyd.  Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015.  400 

s. ISBN 978-80-557-0877-5. 

KUBINCOVÁ, Soňa. Finančné právo. I. časť: Právna úprava rozpočtov, meny, devízového práva a práva finančného 

trhu. 1. vyd.  Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015.  400 s. ISBN 978-80-557-

0877-5. 

KUBINCOVÁ, Soňa. Slovenské finančné právo. 1. časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie.  Banská Bystrica: 

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011.  290 s.  ISBN 978-80-557-0128-8. 
43 SIDAK, Mykola. – DURAČINASKÁ, Mária. et al. Finančné právo. Bratislava : C. H. Beck, 2012, 448 s. ISBN 978-

80-89603-04-6. 
44 HORVÁT, Matej - KROPAJ, Marián - MAGUROVÁ, Hana. Finančné právo pre ekonómov. 1. vyd.  Bratislava: 

Vydavateľstvo EKONÓM, 2015.  248 s. ISBN 978-80-225-4056-8. 
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Subjektom finančného práva je každý potenciálny subjekt finančno-právneho 

vzťahu, bezprostredne uskutočňujúci práva,  povinnosti a zodpovednosť zakotvené v 

finančno-právnej norme. Subjekty finančného práva disponujú finančno-právnou 

spôsobilosťou, ktorá mu umožňuje stať sa účastníkom konkrétneho finančno-právneho 

vzťahu. Subjektom finančno-právneho vzťahu sa stáva ten, kto sa zúčastňuje na 

konkrétnom finančno-právnom vzťahu a takto uskutočňuje subjektívne práva a 

povinnosti, ktoré mu patria. Subjekt finančného práva disponuje takým množstvom 

finančno-právnej subjektivity, ktorá mu dáva možnosť byť subjektom finančno-právneho 

vzťahu, konštatujú autori 45. 

Z hľadiska témy právnych aspektov (a súčasne aj právnej úpravy) financovania 

vysokých škôl ako témy dizertačnej práce je, podľa môjho názoru, ešte potrebné 

vymedziť finančno-právnu subjektivitu, ktorá v sebe zahŕňa finančno-právnu spôsobilosť 

a  spôsobilosť finančno-právne konať. Význam nadobúdajú tieto dva pojmy pri 

charakteristike finančno-právnej subjektivity fyzických osôb ako subjektov finančného 

práva  - je to schopnosť nadobúdať finančno-právne oprávnenia a plniť finančno-právne 

záväzky, pričom podmienkou pre fyzické osoby je dosiahnutie určitého veku, zvyčajne 

plnoletosť – ak aj má fyzická osoba finančno-právnu spôsobilosť, do dosiahnutia 

plnoletosti nie je možné, aby finančno-právne konala. 

Subjekty finančného práva - štátne orgány a organizácie - majú právnu 

subjektivitu, aj finančno-právnu spôsobilosť,  aj spôsobilosť právne konať. Ich rozsah je 

v štátnych organizáciách určený ich finančno-právnymi oprávneniami a povinnosťami. V 

štátnych orgánoch finančno-právna subjektivita predstavuje právomoci v oblasti 

finančnej činnosti, ktoré sú určené  príslušnými právnymi normami, píšu citovaní autori 

46. 

Vyššie citovaní autori 47 48 49 rozdeľujú subjekty finančného práva do troch 

skupín: 

a) štátno-územné subjekty finančného práva, ktoré reprezentujú Slovenskú republiku  – 

štát, územné samosprávy v podobe samospráv VUC a obcí; 

 
45 BALKO, Ladislav – KRÁLIK, Jozef. Finančné právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010. 491 s. ISBN 80-7160-290-3. 
46tamtiež 
47 SIDAK, Mykola. – DURAČINASKÁ, Mária. et al. Finančné právo. Bratislava : C. H. Beck, 2012, 448 s. ISBN 978-

80-89603-04-6. 
48 KUBINCOVÁ, Soňa. Slovenské finančné právo. 1. časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie.  Banská Bystrica: 

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011.  290 s.  ISBN 978-80-557-0128-8. 
49 HORVÁT, Matej - KROPAJ, Marián - MAGUROVÁ, Hana. Finančné právo pre ekonómov. 1. vyd.  Bratislava: 

Vydavateľstvo EKONÓM, 2015.  248 s. ISBN 978-80-225-4056-8. 
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b) kolektívne subjekty finančného práva, najmä v podobe štátnych orgánov a iných 

organizácií, predovšetkým právnické osoby; 

c) individuálne subjekty finančného práva  - najmä fyzické osoby, niekedy aj verejné 

osoby činné v orgánoch štátu a samospráv. 

Subjekty vstupujú do konkrétnych finančno-právnych vzťahov finančného práva 

plnením finančných práv a povinnosti a tento vzťah je rôznorodý. Finančno-právny 

vzťah, podľa autorov 50, je spoločenský vzťah, ktorý je zakotvený vo finančno-právnej 

norme a javí sa ako ekonomický vzťah, vznikajúci vo sfére finančnej činnosti štátu, resp. 

samosprávnych celkov, pričom má mocensko-majetkový charakter a vyjadruje verejné 

záujmy. Finančno-právne vzťahy, z hľadiska osobitosti predmetu a finančno-právnej 

úpravy: 

o vznikajú a rozvíjajú sa iba vo sfére finančnej činnosti štátu a samosprávnych 

celkov; 

o vznikajú na základe finančno-právnych noriem, sú formou realizácie verejných 

záujmov, a preto si vyžadujú pri skúmaní postupy ako verejnoprávne vzťahy; 

o sú vzťahmi ekonomickými, pričom sú právnou formou vyjadrenia finančných 

vzťahov, tieto patria medzi ekonomické vzťahy; 

o majú majetkovú podstatu, tá sa prejavuje prostredníctvom peňažných 

prostriedkov alebo finančných zdrojov, dostávajú sa do verejných fondov štátu 

alebo samospráv, z nich sú elokované ďalším subjektom finančného práva. 

Finančno-právne vzťahy vznikajú vždy v súvislosti s peňažnými prostriedkami; 

o sú mocenskými vzťahmi (jednou zo strán finančno-právneho vzťahu je štát či 

samospráva, alebo ich orgány – ako subjekty, ktoré prijímajú mocenské 

rozhodnutia)  je to podmienené  imperatívnosťou finančno-právnych noriem vo 

forme príkazov a planením príkazov51.  

V súlade s vyššie citovanými autormi a aj v prácach 52 je možné skonštatovať, že 

finančno-právne vzťahy sú vzťahy mocensko-majetkové a táto vlastnosť ich odlišuje od 

občiansko-právnych vzťahov. Mocensko-majetkový charakter majú aj administratívno-

 
50 BALKO, Ladislav – KRÁLIK, Jozef. Finančné právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010. 491 s. ISBN 80-7160-290-3. 
51 BALKO, Ladislav – KRÁLIK, Jozef. Finančné právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010. 491 s. ISBN 80-7160-290-3. 
52 KUBINCOVÁ, Soňa. – LEITNEROVÁ, Lucia. Finančné právo. I. časť : Právna úprava rozpočtov, meny, devízového 

práva a práva finančného trhu. 1. vyd.  Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015.  400 

s. ISBN 978-80-557-0877-5. 

KUBINCOVÁ, Soňa. Finančné právo. I. časť: Právna úprava rozpočtov, meny, devízového práva a práva finančného 

trhu. 1. vyd.  Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2015.  400 s. ISBN 978-80-557-

0877-5. 

KUBINCOVÁ, Soňa. Slovenské finančné právo. 1. časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie.  Banská Bystrica: 

Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2011.  290 s.  ISBN 978-80-557-0128-8. 
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právne vzťahy, napr. pri ukladaní správnej pokuty či penále. Administratívno-právny 

vzťah vzniká v oblasti činnosti správnych orgánov, finančno-právny vzťah vzniká vo 

sfére finančnej činnosti štátu a samospráv. Finančné práva sa, podľa už vyššie citovaných 

renomovaných autorov v podmienkach Slovenskej republiky člení na 7 pododvetví: 

rozpočtové právo, poplatkové právo, colné právo, menové právo, daňové právo, devízové 

právo a právo finančného trhu  53 54 55. 

Podľa  autoriek 56 v rámci finančnej  vedy  dosahovanie cieľov  finančnej  politiky  

štátu  je realizované  finančným  právom  prostredníctvom regulatívnej funkcie,  

represívnej funkcie, stabilizačnej funkcie, kontrolnej funkcie a stimulačnej funkcie. 

Právnu  reguláciu  finančného  práva  komplexne  zastrešujú  pramene finančného práva 

čiže  štátom  uznané  formy  práva,  v  ktorých  sa  vyskytujú  finančno-právne normy. 

Normy  finančného  práva  definujeme,  v súlade s citovanými autorkami, ako pravidlá  

správania  (sa)  subjektov, ktorí vystupujú   ako    účastníci    na    úrovni finančnej činnosti 

štátu alebo realizujú finančnú činnosť štátu. Na základe prameňov práva slovenského 

právneho poriadku,  medzi  pramene  finančného  práva  patria  primárne  normatívne 

právne  akty (Ústava   Slovenskej   republiky,   ústavné   zákony,   zákony), sekundárne  

normatívne  právne  akty  (nariadenia  vlády,  vyhlášky,  výnosy a iné všeobecne záväzné 

právne predpisy) a medzinárodné zmluvy.  Špecifické   postavenie   majú   európske 

právne normy z pohľadu europeizácie finančného práva,  finančné   vzťahy   obsahujú 

zahraničný  prvok  a tieto sú  upravené  medzinárodnými  zmluvami,  ktoré  sa  stávajú 

prameňmi slovenského finančného práva transformáciou do nášho právneho poriadku, 

ako napríklad zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia  a zabránení  daňového  úniku  

alebo  dohody  o začlenení  Slovenskej republiky do medzinárodných finančných 

inštitúcií a podobne.57 

 

 

 

 
53 BABČÁK, Vladimír - CAKOCI, Karin - ŠTRKOLEC, Miroslav. Osobitná časť slovenského finančného práva: druhá 

časť.  In: Finančné právo na Slovensku. Bratislava: EPOS, 2017.  ISBN 978-80-5620-191-6. s. 149-505. 
54 BABČÁK, Vladimír. Všeobecná časť slovenského finančného práva: prvá časť. In: Finančné právo na Slovensku.  

Bratislava: EPOS, 2017.  ISBN 978-80-5620-191-6. s. 15-146. 
55 BALKO, Ladislav – KRÁLIK, Jozef. Finančné právo. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická 

fakulta, 2010. 491 s. ISBN 80-7160-290-3. 
56 SIMONOVÁ, Jana – SABAYOVÁ, Mária. Teoretické problímy syytému finančního práva. In: Dny 

práva – 2009 – Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009. 

ISBN 978-80-210-4990-1. 
57 SIMONOVÁ, Jana – SABAYOVÁ, Mária. Teoretické problímy syytému finančního práva. In: Dny práva – 2009 – 

Days of Law: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno : Masaryk University, 2009. ISBN 978-80-210-4990-1. 
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2.3. Portfólio finančného práva  v Maďarsku 

Viacerí maďarskí odborníci, napr. 58 59 60 61  vymedzujú finančné právo ako súčasť 

verejného práva, prostredníctvom ktorého štátna moc chráni  a reguluje svoje finančné 

záujmy a finančné procesy, týkajúce sa verejnej moci.  Štátna moc na uspokojenie potrieb 

verejnosti cez financovanie verejných potrieb upravuje finančným zákonom 

prostredníctvom svojho systému pravidiel. Verejné potreby možno uspokojiť 

prostredníctvom plnenia a financovania verejných úloh. Špecifickosť verejných úloh sa 

výraznejšie odlišuje od ostatných oblastí hospodárstva, ktoré verejné úlohy sa musia 

vykonávať bez ohľadu na to, či sú ziskové, alebo nerentabilné. Tieto verejné úlohy sú 

zväčša zo svojej podstaty nemôžu byť vystavené logike trhu, pretože by pri prístupe 

orientovanom na zisk významná časť týchto úloh nie je prijateľné, ale zastavenie ich 

činnosti je vážnym sociálnym problémom. Verejné financie alebo finančné vzťahy 

zahŕňajú pohyb peňazí, z ktorých, podľa autora 62 najdôležitejšie sú: 

o pohyb finančných prostriedkov medzi orgánmi verejnej moci a ich regulácia; 

o plnenie verejných úloh, plnenie verejných potrieb a na iné účely; 

o HDP (hrubý domáci produkt) alebo HNP (hrubý národný produkt) centralizáciou 

jeho konkrétnej časti; 

o centralizované zdroje sú pridelené subsystémom verejnej správy redistribuovaný; 

o prerozdeľovanie vzťahov s verejnými financiami jej ciele určuje finančná politika. 

Ako píše ďalší autor 63 verejné financie sú súčasťou finančného práva 

a predstavujú podmienky, prostriedky a ciele činnosti štátu, finančné právo a finančná 

veda sa nepovažujú za súčasť ústavy, dnešná maďarská ústava sa výslovne neobsahuje 

kapitoly finančnej povahy, normy možno odvodiť z ústavy metódami právneho výkladu. 

Verejné financie sú ovplyvňované súkromnou autonómiou a sociálnou 

solidaritou. určené štátom alebo stiahnuté štátom od občanov vo verejnom záujme určiť 

kanály na použitie zdrojov. Verejné financie majú dve hlavné časti: príjmy a verejné 

výdavky. Navzájom kompatibilný vzťah je založený na skutočnosti, že príjmy nie sú 

zamerané na zisk, ale pokrývajú potrebné výdavky,  vrátane, samozrejme, nevyhnutnej 

akumulácie v rámci Európskej únie financovanie dlhodobých investícií. V rámci 

 
58 FÖLDES, Gábor. Pénzügyi jog. Budapest: Osiris Kiadó, 2003.  371 s.  ISBN 963-389-553-7. 
59 HALUSTYIK, Anna. Pénzügyi jog I. Budapest: Aula Kiadó, 2005. 420 s. ISBN 963-9585-73-4. 
60 KERTÉSZ, Gábor. Pénzügyi jogi alapismeretek. 2009. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: 

http://www.nemokap.hu/jogi/4fe/pjkg.pdf  
61 SIMON, István. Pénzügyi jog I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 359 s. ISBN 978-963-312-317-1. 
62 SIMON, István. Pénzügyi jog I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 359 s. ISBN 978-963-312-317-1. 
63 KERTÉSZ, Gábor. Pénzügyi jogi alapismeretek. 2009. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: 

http://www.nemokap.hu/jogi/4fe/pjkg.pdf 



 

30 

 

 

verejných financií má dnes v každom modernom štáte zvláštnu úlohu k stále rastúcemu 

objemu verejného dlhu, ktorým je štát iné právnické osoby, zvyčajne súkromné subjekty, 

menej často iné zaoberá pohľadávkami voči členským štátom64. 

Podľa autora 65 finančné právo určuje pravidlá správy peňazí a majetku štátu. Za 

účelom vykonávania hospodárskej a finančnej politiky upravuje centralizáciu a 

prerozdeľovanie určitej časti HDP prostredníctvom inštitúcií a s nimi spojených s 

inštitúciami základného finančného systému a finančných vzťahov. Upravuje finančné 

hospodárenie hospodárskych subjektov a finančné záväzky určitých právnických osôb.  

Ako konštatuje ďalší citovaný autor66 subsystémy verejných financií v Maďarskom 

portfóliu finančného práva sú štátny rozpočet, rozpočet miestnych samospráv, rozpočet 

ministerstva hospodárstva a pridelené prostriedky, v rámci toho rozlišujeme rozpočet v 

užšom slova zmysle - rozpočet, miestny rozpočet pravidlá, ktoré tiež ukladajú povinnosti 

správcom segregovaných verejných prostriedkov a v rámci zákona č. 368/2011 - zákon o 

verejných financiách a správe verejného majetku, osobitnom rozpočte a účtovných 

predpisoch (2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel egységes 

szerkezetben)67. Uvedený zákon sa nevzťahuje na inštitúcie fungujúce na základe 

nezávislého rozpočtu, ktoré dostávajú rozpočtovú podporu a sú pod dohľadom ústredných 

orgánov (tie sú regulované aj samostatne, napr.: sociálne organizácie, cirkvi a nadácie). 

Mnohé podoblasti finančného práva sú upravené medzinárodnými právnymi zdrojmi, 

ktoré vymedzujú práva finančnej suverenity a zároveň spájajú ich finančné právo. 

Maďarské finančné právo medzinárodné má rovnaký systém ako medzinárodné právo, 

jeho samostatnými oblasťami sú finančné právo medzinárodných organizácií a finančné 

právo integrácií. Pri skúmaní ústavných základov je základnou otázkou to, že inštitúcie, 

ktoré sú v skutočnosti upravené v ústave, považujem za výlučne ústavné alebo za tie, 

ktorých regulácia sa dá odvodiť z ústavy Maďarska 68.  

Podľa citovaného autora 69 do portfólia maďarského finančného práva spadajú 

verejné financie, štátny rozpočet, štátne vlastníctvo, rozpočet obcí, cenné papiere, akciové 

právo,  dlhové právo, bankové právo, colné právo, účtovné právo, poistné právo a 

medzinárodné daňové právo. Ako ďalej uvádza vyššie citovaný autor, spoločne 

 
64 HALUSTYIK, Anna. Pénzügyi jog I. Budapest: Aula Kiadó, 2005. 420 s. ISBN 963-9585-73-4. 
65 FÖLDES, Gábor. Pénzügyi jog. Budapest: Osiris Kiadó, 2003.  371 s.  ISBN 963-389-553-7. 
66 SIMON, István. Pénzügyi jog I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 359 s. ISBN 978-963-312-317-1. 
67 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na:    

https://allamhaztartas.kormany.hu/download/3/ea/01000/2011195_kn%282%29.pdf 
68 SIMON, István. Pénzügyi jog I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 359 s. ISBN 978-963-312-317-1. 
69 SIMON, István. Pénzügyi jog I. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2019. 359 s. ISBN 978-963-312-317-1. 
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diverzifikovaný viackanálový systém verejných financií tvorí finančný systém štátu. V 

centre finančného systému sú najvýznamnejším segmentom verejné financie, rozdelené 

na: 

1. ústredný rozpočet, ktorý je najdôležitejším verejným financovaním; 

2. systém sociálneho zabezpečenia, ktorý zahŕňa celok poisťovacie a dôchodkové 

subsystémy a centrálne druhá najväčšia suma po rozpočte; 

3. miestne samosprávy a miestne menšinové vlády, miestna úroveň verejnej správy; 

4. vyčlenené verejné prostriedky, ktoré majú konkrétny účel realizuje financovanie 

konkrétnych úloh na dané účely z inkasovaných výnosov.  

Ako ďalej píše vyššie citovaný autor z hľadiska finančného práva v Maďarsku v 

hospodárení s verejnými financiami diktuje fiškálna politika všeobecné a konkrétne ciele. 

Fiškálna politika sa dá rozdeliť na dve hlavné časti -  fiškálna a menová politika. Fiškálna 

politika predstavuje výdavky a príjmy verejnej správy, je to proces navrhnutý na 

uľahčenie obchodných cyklov a prispieva k vysoká miera zamestnanosti a podľa 

možnosti  k vytvoreniu a udržiavaniu ekonomiky. Fiškálna politika má automatické a 

diskrečné prostriedky na dosiahnutie svojich cieľov. Menová politika sa týka 

hospodárskeho rastu a vonkajšej rovnováhy. Menová politika vyplýva zo skutočnosti, že 

úspory súkromného sektora v rozvinutých krajinách zvyčajne presahujú objem verejných 

financií, rozhodnutia o pridelení v súkromnom sektore majú iba nepriamy účinok. 

Ukazuje sa tiež, že menová politika je zásadne dôležitá peňažná a úverová politika. 

Menová politika je priamy a nepriamy nástroj, priame aktíva sú stredom každej 

premennej, nepriame aktíva majú ústredný vplyv na ponuku a dopyt (napr. otvorený trh). 

Úzko definovaná norma finančného práva je fungovanie štátnej ekonomiky s cieľom 

presadzovať finančné záväzky k finančným vzťahom právnických osôb a finančné 

fungovanie verejných orgánov. Právne predpisy v oblasti finančného práva vytvárajú 

finančné právne inštitúcie a finančný systém spoločnosti. Zatiaľ čo v iných oblastiach 

práva, v zásade iba kognitívne a dispozičné signály sú v oblasti finančného práva. Oblasť 

finančného práva sa vyznačuje aj normatívnym spôsobom v podobe finančných, 

riadiacich a kontrolných princípov 70. 
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2.4. Portfólio finančného práva v Poľskej republike 

Finančné právo vymedzujú autori 71 v systéme, ktorého súčasťou je medzinárodné 

finančné právo, právo finančného trhu, správa verejných financií, menový systém, 

devízové právo, menové právo a poľské bankové právo. 

Autori 72 do predmetu záujmu finančného práva zaraďujú verejné financie vrátane 

záležitostí štátneho rozpočtu, jednotiek miestnej samosprávy a verejných financií 

Európskej únie,  zásady, pramene a interpretácie daňového práva, všeobecné hmotné 

daňové právo a podrobné daňové právo rozdelené na dane z príjmu, dane z obratu a dane 

z majetku, právo verejného bankovníctva, vrátane súvislostí s Národnou bankou Poľska, 

bankové činnosti, bankový dohľad, Bankový záručný fond a  Európsky systém 

centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky. 

Autorka 73 píše, že v súčasnosti je pojem „verejné financie“ integrovaný do 

hospodárskej a sociálnej politiky štátu a slúži tejto politike. Verejné financie zároveň 

ovplyvňujú hospodárske a sociálne procesy. Tvoria ich parlamentné režimy v Poľsku vo 

forme aktu. Pojem verejné financie nie je v poľskom práve definovaný, hoci sa vyskytuje 

v mnohých právnych aktoch. V oblasti financií a finančného práva sú verejné financie 

definované rôznymi spôsobmi vrátane finančných zdrojov; operácie s finančnými 

prostriedkami, javmi a procesmi peňazí; hospodárenie s verejnými prostriedkami 

(finančné činnosti); peňažná forma distribúcie hrubého domáceho produktu; proces 

zhromažďovania a distribúcie (prerozdeľovania) verejných peňažných zdrojov a sociálne 

vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyberaním a míňaním hotovosti. 

Všetky tieto pojmy odrážajú  zložitú podstatu tohto konceptu. Verejné financie sú 

objektívnou hospodárskou kategóriou, ako aj právnou a politickou. Ďalej vyššie citovaná 

autorka 74 konštatuje, že verejné financie v portfóliu poľského finančného práva majú 

charakter dynamický a dvojstranný - na jednej strane prostredníctvom peňazí, výber 

(inkaso, čerpanie, získavanie) výnosov a výnosy(prílevy, platby) na strane druhej - 

rozdelenie, rozdelenie medzi rôzne subjekty a spoločenské potreby, t. j. výdavky (platby). 

 
71 DRWIŁŁO, Andrzej et al. Podstawy finansów i prawa finansowego. Warsawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. 783 s. 

ISBN 978-83-8124-426-8. 
72 BITNER, Michal et al. Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe. 

Warsawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. 580 s. ISBN 978-83-8107-713-2. 
73 CHOJNA-DUCH, Elżbieta. Prawo Finansowe. Finanse Publiczne. Warsava: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka,  

2017. 392 s. ISBN 978-83-269-6446-6. 
74 CHOJNA-DUCH, Elżbieta. Prawo Finansowe. Finanse Publiczne. Warsava: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka,  

2017. 392 s. ISBN 978-83-269-6446-6. 
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Podľa citovanej autorky 75 obojstranný charakter verejných financií je zdôraznený 

v ustanoveniach poľskej ústavy z 2. apríla 1997 v čl. 216 odsek 1, kde sa uvádza, že 

finančné prostriedky na verejné účely sa zbierajú a vynakladajú spôsobom stanoveným v 

zákone. Táto vlastnosť sa vyznačuje aj zákone o verejných financiách (článok 3), ktorým 

sa upravuje ústavné ustanovenie, že verejné financie zahŕňajú procesy súvisiace s 

výberom verejných prostriedkov a ich distribúciou.  

Ďalej uvedená autorka76 píše, že v priebehu riadenia verejných prostriedkov 

(verejná finančná ekonomika) dochádza k niekoľkým, častým, trvalým, obojstranným 

verejným finančným operáciám (procesy, prevody, činnosti, prevody, prevody), ktoré 

slúžia potrebám verejnosti, ktoré možno klasifikovať ako druhy operácií: vyberanie 

príjmov a výnosov; vynakladanie verejných prostriedkov; financovanie pôžičkových 

potrieb štátneho rozpočtu; vznik záväzkov z verejných zdrojov a pod. 

Na základe analýzy vzťahov medzi finančným právom a inými oblasťami možno 

dospieť, podľa vyššie citovaného zdroja k záveru, že finančné právo je interdisciplinárne, 

je hraničnou vednou disciplínou, ale predmetom regulácie - finančnej činnosti - je 

kritérium oddelenia finančného práva od iných oblastí práva, lebo existuje samostatný a 

dostatočne rozsiahly okruh konkrétnych právnych inštitúcií slúžiacich výlučne finančnej 

činnosti štátu. Podľa citovanej autorky 77v Poľsku sú kreované nové časti finančného 

práva napríklad práva finančného trhu, ktoré zahŕňa nariadenia týkajúce sa vplyvu štátu 

na organizáciu a fungovanie inštitúcií finančného trhu (banky a parabanky, poisťovne, 

investičné fondy a penzijné fondy, burza a jej právna infraštruktúra, t. j. v nomenklatúre 

právnych predpisov Európskej únie o úverových inštitúciách a finančných inštitúciách). 

Portfólio finančného  práva v Poľsku v sektore verejných financií je zastúpený: 

a) zákonom, upravujúcim tvorbu a financovanie verejných výdavkov, a najmä ich 

rozdelenie medzi rôzne inštitúcie, ktoré financujú verejné výdavky; 

b) zákonom, upravujúcim ukladanie a akumuláciu verejných príjmov, ako aj ich 

rozdelenie medzi rôzne inštitúcie financujúce verejné výdavky; 

c) zákonom, upravujúcim tvorbu, výdavky a kontrolu verejných finančných plánov 

vrátane štátneho rozpočtu a rozpočtov jednotiek miestnej samosprávy, ako aj účelových 

fondov rozpočtového systému a iných jednotiek sektora verejných financií; 

d) zákonom, ktorým sa riadi vznik a splatenie verejného dlhu (úver); 

 
75 CHOJNA-DUCH, Elżbieta. Prawo Finansowe. Finanse Publiczne. Warsava: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka,  

2017. 392 s. ISBN 978-83-269-6446-6. 
76 tamtiež 
77 CHOJNA-DUCH, Elżbieta. Prawo Finansowe. Finanse Publiczne. Warsava: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka,  
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e) devízové a devízové právo; 

f) právo finančného trhu vrátane zásad štátnej kontroly a dohľadu nad finančnými 

inštitúciami pôsobiacimi na finančnom trhu a ich finančných väzieb so sektorom 

verejných financií 78. 

 

2.5. Sumarizácia teoretických východísk portfólií finančného práva v 

analyzovaných krajinách  

Z dôkladnejšej analýzy mi vyplynulo, že spoločným menovateľom portfólia 

finančného práva v podrobnejšie fokusovaných krajinách je fakt, že finančné právo je 

v nich považované za samostatnú právnu disciplínu, finančné právo je nekodifikovaným 

a dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím práva a predstavuje súhrn finančno-právnych 

noriem každého štátu, avšak v kontexte harmonizácie právnej úpravy s európskym 

právom. Finančné právo je nekodifikovaným  právnym odvetvím preto, že nie je – zo 

zrejmých dôvodov - upravené jednotnou právnou normou ako iné subsystémy právnej 

vedy.  

Typické pre ponímanie finančného práva v štyroch sledovaných krajinách je to, 

že finančné právo predstavuje súhrn noriem finančného práva, ktoré upravuje vzťahy, 

vznikajúce v procese tvorby, rozdeľovania a používania peňažné masy a ich častí, 

štátneho dozoru, Nevyhnutnosť  právne  regulovať  vzťahy  finančnej činnosti má aj 

medzinárodný kontext, keďže analyzované krajiny sú súčasťou Európskej únie  a v rámci 

Európskej únie aj neustále harmonizujú so spoločným európskym právom.  

Ďalšími typickými znakmi finančného práva v štyroch sledovaných krajinách  je 

jeho rozmanitosť a istá teoretická nestabilita, ktorá vychádza z  vývojovej rozmanitosti 

pododvetví finančného práva a dynamických zmien v tomto právnom odvetví. 

Ďalším spoločným jadrom finančného práva pre štyri analyzované krajiny je 

špecifické  postavenie, ktoré v rámci neho  majú  európske právne normy z pohľadu 

europeizácie finančného práva,  finančné   vzťahy , ktoré obsahujú zahraničný  prvok  sú  

upravené  medzinárodnými  zmluvami a stávajú sa prameňmi českého, slovenského, 

maďarského a poľského finančného práva transformáciou do právneho poriadku týchto 

krajín, ako napríklad zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia  a zabránení  daňového  

úniku  alebo  dohody  o začlenení  týchto štátov do medzinárodných finančných inštitúcií 

a podobne. Oblasť finančného práva sa v analyzovaných krajinách tiež vyznačuje 

 
78 CHOJNA-DUCH, Elżbieta. Prawo Finansowe. Finanse Publiczne. Warsava: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka,  
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normatívnym spôsobom v podobe finančných, riadiacich a kontrolných princípov a 

podobne. 

Podľa môjho názoru je relevantný multidisciplinárny pohľad existencie viacerých 

finančných vied, previazaných predmetom svojho skúmania. Taktiež sa mi zdá logické 

členenie finančného práva na všeobecnú a osobitnú (pripadne špecializovanú časť), 

pričom súčasťou všeobecnej časti sú všeobecné poznatky o odbore, vymedzenie 

predmetu a systému, pramene práva, problematika realizácia noriem, problematika 

finančných orgánov ako subjektov finančno-právnych vzťahov, štátneho dozoru, 

finančnej kontroly a podobne. Osobitnú časť tvoria zákony a právne predpisy nižšej 

právnej sily, avšak  - pochopiteľne - názory na to, čo patrí a čo nepatrí  do osobitnej časti 

finančného práva, nie sú jednotné, pričom podľa kritéria obsahovej príbuznosti noriem je 

možné osobitnú časť členiť napr. na právnu úpravu verejných rozpočtov a štátnych 

fondov (rozpočtové právo), právnu úpravu daní, poplatkov, ciel a ďalších povinných 

dávok (daňové právo, poplatkové právo prípadne colné právo), právnu úpravu úverov, 

právne úpravu meny a peňažného obehu (menové právo), právnu úpravu devízového 

hospodárstva (devízové právo), právnu úpravu finančného trhu. 

Typickým vymedzením finančného práva v analyzovaných krajinách je 

hierarchickosť v zmysle, že štát ako subjekt finančného práva býva spravidla predstavený 

orgánmi štátnej moci alebo štátnej správy či verejnoprávnym subjektom a rôzne subjekty 

vystupujú spravidla ako nerovnoprávni partneri: štát a jeho reprezentujúce orgány sú 

nadradené, subjektom podradeným, podliehajúcim určitému plneniu či určitej činnosti sú 

fyzické osoby a právnické osoby. Ďalším typickým vymedzením je, že finančná činnosť 

je vykonávaná nielen štátom, štátnymi orgánmi a verejnoprávnymi orgánmi, ale aj radom 

neštátnych inštitúcií (banky, poisťovne, dôchodkové fondy atď.). Tieto inštitúcie 

hospodária s peňažnými prostriedkami širokej verejnosti, ktorá sama v zásade nemôže 

účinne vykonávať kontrolu činnosti týchto inštitúcií a chrániť tak svoje majetkové 

záujmy. Ku kontrole a ochrane tak pristupuje štát úpravou vzniku, podmienok a pravidiel 

činnosti inštitúcií, ale aj ich činnosť podrobuje štátnemu dozoru. 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že do oblasti finančného práva sa premietajú aj 

ekonomické teórie a ekonomické koncepcie, ktoré môžu byť v rámci legislatívnej 

činnosti preberané ako všeobecne platné a uznávané, avšak absencia presného 

vymedzenia môže spôsobiť nejednotnosť chápania a výkladu týchto pojmov. Okrem 

preberania sa tak dá v rámci legislatívnej činnosti vysledovať tiež existencia legálnych 

definícií či pomocného vysvetľovanie právnych pojmov. 
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Ako súčasť zhrnutia k téme konštatujem, že finančné právo ako samostatné 

právne odvetvie nemôže existovať bez  subsumácie  do  ďalších právnych   odvetví,   napr.   

správneho práva,  hospodárskeho   práva a pod. Taktiež proces zmien v oblasti  

finančného práva nie je možné považovať za ukončený ani v jednom z jeho pododvetví, 

pretože  všetky zmeny odrážajú právne reflektovanie spoločensko-ekonomických 

premien Slovenska, ale aj každej dotknutej krajiny. Pozitívom a súčasne negatívom, 

podľa mňa, je tiež rozmanitosť finančného práva a teoretická nestabilita finančného 

práva, ktorej  podstata  vyplýva z vývojovej rozmanitosti pododvetví finančného práva a 

dynamických zmien, čo spôsobuje významné ťažkosti pri charakteristike historického 

vývoja finančného práva ako celku. V záverečných myšlienkach konštatujem, že finančné 

právo ako samostatná vedná disciplína je mimoriadne vážnym a mimoriadne flexibilným 

odvetvím systému vied, lebo každý jedinec, ktorý v spoločnosti žije, je počas života 

súčasťou týchto vzťahov, ktoré patria do oblasti finančného práva a finančnej vedy.  

Prvým čiastkovým cieľom predloženej dizertačnej práce bolo interpretovať 

finančné právo ako vednú disciplínu najmä v Českej republike, v Slovenskej republike, 

v Maďarsku a v Poľskej republike. Tým, že som sa v druhej kapitole dizertačnej práce 

venovala téme finančného práva ako vednej disciplíny s podrobnejším zameraním na 

portfólio finančného práva v Českej republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku 

a v Poľskej republike, vytvorila som hodnoverný gnozeologický základ k tematike 

právnych aspektov financovania vysokých škôl a vybranej časti finančno-právnych 

aspektov financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európskej únie, ktoré sú 

pod  podrobnejším fókusom celej dizertačnej práce, považujem prvý čiastkový cieľ 

dizertačnej práce za splnený. Je teda zrejmé, že zdravé verejné financie sú rozhodujúce 

pre vytvorenie podmienok udržateľného rastu a zamestnanosti každej krajiny Európskej 

únie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj plnenie a naplnenie poslania (nielen 

verejných) vysokých škôl. 
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3. SÚSTAVA VYSOKÝCH ŠKÔL VYBRANÝCH KRAJÍN 

EURÓPSKEJ ÚNIE 

Druhým čiastkovým cieľom predloženej dizertačnej práce podrobnejšie 

charakterizovať a hodnotiť sústavu vysokých škôl krajín Európskej únie a ďalších 

vybraných krajín Európy. V tretej kapitole dizertačnej práce sa teda budem venovať 

pozornosť sústave vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie s významným 

dôrazom na sústavu vysokých škôl v Českej republike, v Slovenskej republike, 

v Maďarsku a v Poľskej republike.  

K tematike právnych aspektov financovania vysokých škôl je, podľa môjho 

názoru, potrebné primárne objasniť historický kontext základov Európskeho 

vysokoškolského priestoru. Z hľadiska témy graduačnej práce je zrejmý súvis medzi 

štruktúrou vysokoškolského vzdelávania a právnych aspektov financovania vysokých 

škôl. V príslušnej časti tretej kapitoly predloženej dizertačnej práce budem analyzovať 

existujúcu sústavu vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie (v aktuálnej  sústave 

vysokých škôl budú uvedené aj verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné 

vysoké školy univerzitného i neuniverzitného typu). Vzhľadom k téme pri jej 

spracovávaní poukážem na aktuálnu situáciu v jednotlivých krajinách z hľadiska riešenej 

problematiky právnych aspektov financovania verejných vysokých škôl.   

Podľa aktuálne platného zákona o vysokých školách - zákon č. 131/2002 o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov  je na Slovensku poskytované 

vysokoškolské vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov: bakalárske 

študijné programy; magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy; doktorandské 

študijné programy.   

V Českej republike je platný zákon č. 111/1998 Sb. – zákon  o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů. Tento nahradil zákon č. 172/1990 Sb. - zákon o vysokých školách, ktorý  

zachoval jeho právnu koncepciu, ale zásadne upravil postavenie vysokých škôl, ktoré 

nadobudli právnu subjektivitu. je aj v Českej republike poskytované vysokoškolské 

vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov: bakalárske študijné programy; 

magisterské, inžinierske a doktorské študijné programy; doktorandské študijné programy.   

Veľmi podstatným dlhodobým cieľom je diverzifikácia vysokých škôl v 

podmienkach Českej republiky. Národní program rozvoje vzdělávání Českej republiky z 

roku 2001  predpokladal diverzifikáciu vysokého školstva týmto spôsobom: 
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o Vysoké školy neuniverzitné, ktoré sa budú zameriavať na bakalárske vzdelávanie 

a tvorivú činnosť; 

o Vysoké školy univerzitného typu špecializované na špičkový výskum a výchovu 

k vedeckej práci v magisterských a doktorandských programoch; 

o Vysoké školy, zamerané na profesijné vzdelávanie a aplikovaný výskum. 

Súčasný systém v Českej republike zahŕňa prvé dva typy diverzifikovaných 

vysokých škôl. Dôraz sa dnes kladie nielen na vytvorenie výskumných univerzít, ale aj 

podporu ďalšieho vzdelávania (CZV) a medzinárodných aktivít. Ďalej je – v 

podmienkach oboch sledovaných krajín - zdôrazňovaná regionálna funkcia vysokých 

škôl a ich spolupráca s podnikateľskou sférou (v podmienkach Slovenskej republiky ide 

o koncepciu duálneho vzdelávania v stredných školách a vysokých školách). 

Právna úprava financovania škôl v Maďarsku je uvedená v zákone č. 90/2011 - 

školský zákon (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről)79 a v zákone č. 

104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a 

nemzeti felsőoktatásról)80. V Maďarsku je poskytované vysokoškolské vzdelanie v rámci 

akreditovaných študijných programov na úrovni bakalárskych študijných programov,  

magisterských študijných programov a doktorandské študijné programy.   

V Poľsku platí zákon č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)81, ktorý 

ustanovuje pravidlá fungovania systému vysokoškolského vzdelávania a vedy, 

samozrejme aj financovania verejných vysokých škôl. V Poľsku je taktiež poskytované 

vysokoškolské vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov na úrovni 

bakalárskych študijných programov,  magisterských študijných programov a 

doktorandských študijných programov.   

 Aj v nasledujúcom texte poukážeme na súvis medzi štruktúrou vysokoškolského 

vzdelávania a právnymi aspektmi financovania vysokých škôl, pričom budem 

charakterizovať a  analyzovať existujúcu sústavu vysokých škôl vybraných krajín (v 

aktuálnej  sústave vysokých škôl budú uvedené aj verejné vysoké školy, štátne vysoké 

školy a súkromné vysoké školy univerzitného i neuniverzitného typu).  Pri spracovávaní 

témy dizertačnej práce poukážem na aktuálnu situáciu v jednotlivých krajinách aj 

 
79 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (školský zákon). 152 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31].  

Dostupné na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv 
80 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  [on-

line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
81 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
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v kontexte riešenej problematiky právnych aspektov financovania vysokých škôl. 

Z hľadiska stanovených cieľov dizertačnej práce teda opíšeme podrobnejšie 

v nasledujúcom texte sústavu vysokých škôl a typy vysokoškolských inštitúcií v Českej 

republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike. 

 

3.1. Teoretické východiská tematiky sústavy vysokých škôl vybraných krajín 

Európskej únie  

Základ pre vytvorenie kompaktného Európskeho vysokoškolského priestoru je 

zrejmý v Sorbonskej deklarácii z 25. mája 1998 82, v nej bola zdôraznená ústredná úloha 

univerzít  pri  rozvoji  európskych kultúrnych  dimenzií. Sorbonská deklarácia vysoko 

vyzdvihla  podporu  vytvorenia  európskeho priestoru pre vysokoškolské vzdelávanie ako 

kľúčového predpokladu pre podporu mobility občanov a ich schopnosti uplatniť sa na 

trhu práce, ako aj celkového rozvoja kontinentu. Viaceré európske krajiny potvrdili 

podpisom alebo vyjadrením principiálneho súhlasu ochotu dosiahnuť ciele stanovené v 

deklarácii. Smerovanie viacerých reforiem vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa 

medzičasom začali v Európe realizovať, potvrdilo, že sa mnohé vlády rozhodli konať. 

Európske vysoké školy prijali výzvu a prevzali hlavnú úlohu pri vytváraní európskeho 

priestoru pre vysokoškolské vzdelávanie, ako aj pri upozorňovaní na základné princípy, 

ktoré stanovila Bolonská Magna Charta Universitatum z roku 1988. Toto sa považuje za 

najdôležitejšie vo vzťahu k nezávislosti  a  autonómii  univerzít,  zabezpečujúcich  

priebežnú  adaptáciu  systémov  vysokoškolského vzdelávania a výskumu na meniace sa 

potreby a požiadavky spoločnosti a vedecký pokrok.  

Osobitne vystupuje do popredia zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti 

a prestíže európskeho systému vysokoškolského vzdelávania s  primárnymi cieľmi v 

procese vytvárania európskeho priestoru vo vysokoškolskom vzdelávaní a v celosvetovej 

podpore európskeho vysokoškolského systému prijatím systému ľahko čitateľných 

a jednoducho porovnateľných akademických hodností aj prostredníctvom zavedenia 

Dodatku diplomu, s cieľom podporiť možnosti európskych občanov uplatniť sa na 

európskom trhu práce a medzinárodnú konkurencieschopnosť európskych systémov 

vysokoškolského vzdelávania, prijatím systému štúdia, založeného na dvoch hlavných 

cykloch - pregraduálnom cykle a graduálnom cykle. 83Prístup do druhého cyklu vyžaduje 

 
82Sorbonská deklarácia. 1998. [on-line]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné 

na:http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/1998_Sorbonne/61/2/1998_Sorbonne_Declaration_English_552612.pdf 
83 tamtiež 
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úspešné ukončenie prvého cyklu štúdia v trvaní minimálne tri roky. Titul udelený po 

prvom cykle má tiež byť relevantný pre európsky trh práce ako vhodný stupeň 

kvalifikácie. Druhý cyklus by mal viesť k akademickej hodnosti master a/alebo doktor, 

ako v mnohých európskych krajinách a v neposlednom rade  vytvorením systému 

kreditov - ako je ECTS - ako vhodného prostriedku na podporu širokej študentskej 

mobility. Kredity by sa mohli získavať aj v iných druhoch vzdelávania ako 

vysokoškolského, vrátane celoživotného vzdelávania, v prípade, že ich uznáva príslušná 

prijímajúca univerzita. Splnenie cieľov je možné ďalej podporou mobility a 

odstraňovaním prekážok voľného pohybu so zvláštnou pozornosťou k študentom a   ich 

možnosti prístupu k štúdiu a výcviku a s tým súvisiace služby a aj  učiteľov, vedeckých 

pracovníkov a administratívnych pracovníkov uznávaním a valorizáciou obdobia 

absolvovaného v európskom súťažnom výskume, výučbe a výcviku bez poškodenia ich 

štatutárnych práv, súčasne aj  podporou európskej spolupráce pri zabezpečovaní kvality 

s ohľadom na rozvoj porovnateľných kritérií a metodológií a napokon aj podporou  

nevyhnutnej  európskej  dimenzie  vo  vysokoškolskom  vzdelávaní,  obzvlášť vo vzťahu 

k príprave  študijných  plánov,  spoluprácou  medzi  inštitúciami,  mobilnými schémami 

a integrovanými programami štúdia, výcviku a výskumu84.   

Pokračovaním snáh Sorbonskej deklarácie je Spoločná deklarácia európskych 

ministrov školstva, ktorá bola prijatá v Bologni l9. júna 1999 a podpísaná ministrami 

školstva z 31 európskych krajín. Bolonská deklarácia (1999)85 sa zameriava na európsky 

integračný proces, ktorý znamená pre krajiny Európskej únie a obyvateľov krajín 

Európskej únie konkrétnu kontúru s perspektívami  rozširovania  Európskej únie, v tomto 

období je možné retrospektívne vyhodnotiť  prehlbujúce  sa  vzťahmi  s  európskymi  

krajinami, ktoré neboli takou historickou samozrejmosťou. Významná časť sveta  politiky 

a  akademického  sveta spolu s verejnou mienkou  po zmene politickej orientácie 

mnohých  krajín Európy do konca 20. storočia identifikovali potrebu vybudovania 

zjednotenej a vplyvnejšej Európy aj prostredníctvom vytvárania a posilňovaním 

intelektuálnych dimenzií, kultúrnych aktivít, spoločenských zmien, vedeckého kapitálu a 

technických rozmerov. Ako sa konštatuje v uvedenej deklarácii vedomostný potenciál 

Európy je uznávaným nenahraditeľným faktorom spoločenského rozvoja a ľudského 

rozvoja, vedomostný potenciál Európy je nevyhnutnou zložkou upevňovania a 

 
84Sorbonská deklarácia. 1998. [on-line]. [cit. 2020-03-03]. Dostupné 

na:http://www.ehea.info/media.ehea.info/file/1998_Sorbonne/61/2/1998_Sorbonne_Declaration_English_552612.pdf 
85 Bolonská deklarácia. Európsky vysokoškolský priestor. Spoločná deklarácia európskych ministrov školstva prijatá v 

Bologni l9. júna 1999. 1999. [on-line]. [cit. 2019-12-30].  Dostupné na: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/bolonska_deklaracia.pdf 
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skvalitňovania európskeho občianstva, vedomostný potenciál Európy je schopný 

poskytnúť  občanom  Európy  potrebnú  kvalifikáciu  na  to,  aby  mohli  čeliť  výzvam  

nového  tisícročia na základe uvedomenia si  spoločných hodnôt a príslušnosti k 

spoločnému sociálnemu priestoru a kultúrnemu priestoru. Práve prostredníctvom 

vzdelávania (a nemenej výchovy) a vzájomnej spolupráci v oblasti vzdelávania, 

zameraním na rozvoj a posilňovanie kľúčových elementov stability,  mieru  

a demokracie86. 

Cieľom bolonského procesu87 je dosiahnuť väčšiu súdržnosť systémov 

vysokoškolského vzdelávania v rámci celej Európy.  Na základe bolonského procesu bol 

vytvorený európsky priestor vysokoškolského vzdelávania,  uľahčujúci mobilitu 

študentov a zamestnancov, zvyšujúci požadovanú inkluzívnosť vysokoškolského 

vzdelávania a dostupnosť vysokoškolského vzdelávania v Európe a zväčšujúci  

atraktívnosť a konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu ďalším 

častiam sveta.  

Ako sa konštatuje v bolonskom procese, všetky zúčastnené krajiny európskeho 

priestoru vysokoškolského vzdelávania súhlasili so zavedením trojstupňového systému 

vysokoškolského vzdelávania, ktorý pozostáva z bakalárskeho, magisterského a 

doktorandského štúdia, so zabezpečením vzájomného uznávania kvalifikácií a období 

štúdia v zahraničí, ktoré budú ukončené na iných univerzitách a súčasne všetky 

zúčastnené krajiny európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania súhlasili so   

zavedením systému zabezpečenia kvality, ktorého cieľom bude posilňovať kvalitu a 

relevantnosť výučby a vysokoškolského vzdelávania. V rámci bolonského procesu sa 

európske vlády aktívne zapájajú do mnohých diskusií, smerovaných k reformám politík 

v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v procese utvárania európskeho priestoru 

vysokoškolského vzdelávania v kľúčových oblastiach vzdelávacej mobility, cezhraničnej 

akademickej spolupráce a vzájomného uznávania období štúdia a získaných kvalifikácií 

v zahraničí. Ku dňu vzniku dizertačnej práce je v bolonskom procese aktívne zapojených 

48 zúčastnených krajín, pričom je zrejmé, že proces reforiem nie je realizovaný 

rovnomerne v každej z nich. 88 

 
86 Bolonská deklarácia. Európsky vysokoškolský priestor. Spoločná deklarácia európskych ministrov školstva prijatá v 

Bologni l9. júna 1999. 1999. [on-line]. [cit. 2019-12-30].  Dostupné na: 

https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/bolonska_deklaracia.pdf 
87 Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_sk 
88 Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_s 
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Je potrebné pripomenúť, že bolonský proces je priestorom pre dialóg so 

susednými krajinami o reformách vysokoškolského vzdelávania a tiež aj priestorom pre 

riešenie otázok, ktoré sa týkajú spoločných akademických zásad - nezávislosti univerzít, 

účasti študentov na aktivitách občianskej spoločnosti  a priestoru akademickej slobody. 

Bolonský proces je možné považovať za jeden zo spôsobov tzv. mäkkej diplomacie s 

krajinami západného Balkánu (s výnimkou Kosova), s krajinami Východného 

partnerstva, s Tureckom a Ruskom, ako aj s mnohými ďalšími krajinami 89. 

V Bolonskom procese (2020)90 sa konštatuje, že od vytvorenia programu Erasmus 

približne pred 30 rokmi. Komisia spolu s vnútroštátnymi orgánmi, inštitúciami 

vysokoškolského vzdelávania, so študentmi a s inými zainteresovanými stranami 

iniciovala intenzívnejšiu a štruktúrovanejšiu spoluprácu medzi európskymi inštitúciami 

vysokoškolského vzdelávania.  

Keďže dopyt po študentskej mobilite rýchlo rástol, ukázalo sa, že je ťažké, aby 

jednotlivé inštitúcie uznávali obdobia štúdia v iných vnútroštátnych systémoch 

vysokoškolského vzdelávania s odlišnými úrovňami študijných programov a rôznymi 

akademickými tradíciami. Bolonský proces, pri zrode ktorého stála Sorbonská a Bolonská 

deklarácia, bol odpoveďou národných vlád na výzvy vyplývajúce z mobility európskych 

študentov a absolventov vysokých škôl. Značný pokrok sa dosiahol pri reforme systémov 

vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch Európskej únie a mimo nich, ako sa 

uvádza v pravidelných správach o vykonávaní. 

Ministri školstva zároveň prijali Parížske komuniké, v ktorom sa zdôrazňujú 

prioritné činnosti v tejto oblasti na nadchádzajúce roky. V komuniké sa načrtáva spoločná 

vízia ministrov školstva zo 48 európskych krajín o vytvorení ambicióznejšieho 

európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania do roku 2020. Požaduje:  

o inkluzívny a inovatívny prístup k vzdelávaniu a výučbe, 

o integrovanú nadnárodná spolupráca v oblasti vysokoškolského vzdelávania, 

výskumu a inovácií; 

o zabezpečenie udržateľnej budúcnosti prostredníctvom vysokoškolského 

vzdelávania.91 

V citovanom komuniké sa okrem toho uvádza potreba viac podporovať zraniteľné 

a nedostatočne zastúpené skupiny obyvateľstva, aby získali prístup k vysokoškolskému 

 
89 Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_sk 
90 Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_sk 
91 tamtiež 
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vzdelávaniu a mohli v ňom dosahovať vynikajúce výsledky. Tieto ambície sú v súlade s 

cieľom Európskej únie vytvoriť do roku 2025 európsky vzdelávací priestor na podporu 

mobility a akademického uznávania kvalifikácií pre všetkých občanov Európskej únie. 92 

Nasledujúca konferencia ministrov v rámci bolonského procesu by sa mala uskutočniť v 

júni 2020 v Ríme, avšak v čase vzniku dizertačnej práce nie je možné určiť ďalší vývoj 

koronakrízy, ktorá má významný vplyv aj na tieto aspekty. 

 

3.2. Sústava vysokých škôl a typy vysokoškolských inštitúcií vybraných krajín 

Európskej únie  

 

V podkapitole 3.2 v stručnosti uvedieme sústavy vysokých škôl a typy 

vysokoškolských inštitúcií vybraných krajín Európskej únie - v Českej republike, v 

Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike v príslušných podkapitolách na 

základe cieľa dizertačnej práce vo vzťahu k právnym aspektom financovania vysokých 

škôl vo vybraných krajinách Európskej únie. 

 

3.2.1. Sústava vysokých škôl a typy vysokoškolských inštitúcií v Českej republike 

Terciárny sektor vzdelávania v Českej republike sa člení na vzdelávanie 

vysokoškolské (ISCED 645, 7 a 8) a vyššie odborné (ISCED 655). Pojem terciárne 

vzdelávanie nie je v súčasnej legislatíve Českej republiky postačujúco definovaný, 

napriek tomu sa v oficiálnych dokumentoch používa. K tomuto vzdelávaniu sa uchádzač 

kvalifikuje získaním stredného vzdelania s maturitou (ISCED 344 či 354) a splnením 

požiadaviek prijímacieho konania stanovených príslušnou inštitúciou.93 

Zákon č. 111/1998 Sb. – zákon  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů stanovuje Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 

povinnosť vypracovať, každoročne aktualizovať a zverejňovať strategický zámer 

ministerstva. Aktuálne platným dokumentom je Dlouhodobý záměr vzdělávací a 

vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 

 
92 Bolonský proces a európsky priestor vysokoškolského vzdelávania. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_sk 
93 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2018. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání  v 

České republice v roce 2017. Praha: MŠMT, 2018. 152 s. ISBN 978-80-87601-40-2. Dostupné na: 

http://www.msmt.cz/uploads/Statistika_skolstvi/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_vzdelavani_2017_public.pdf a 

European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. ČESKÁ REPUBLIKA. 2018. [on-line]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/czech-republic_cs. [posledná aktualizácia 

30.12.2018] 

http://www.msmt.cz/uploads/Statistika_skolstvi/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_vzdelavani_2017_public.pdf
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
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vysokých škol 2016 - 202094. Vymedzuje prioritné ciele pre oblasť vysokoškolskej 

politiky, medzi ktoré patrí zabezpečenie kvality, diverzita a dostupnosť, 

internacionalizácia, relevantnosti, kvalitné a relevantné výskum, vývoj a inovácie, 

rozhodovanie založené na dátach a efektívne financovanie. 

Vysokoškolské vzdelávanie sa uskutočňuje na vysokých školách, ktoré sú 

najvyšším článkom vzdelávacej sústavy. Vysokoškolské vzdelávanie má trojstupňovú 

štruktúru: 

o bakalársky študijný program (ISCED 645), v dĺžke 3-4 roky; 

o magisterský študijný program (ISCED 7), v dĺžke 1-3 roky (ISCED 747), 

resp. 4-6 rokov v prípade programov nenadväzujúcich na bakalársky 

program - neštruktúrované štúdium (ISCED 746); 

o doktorandský študijný program (ISCED 844), v dĺžke 3-4 roky. 

Vysoké školy sú verejné, štátne a súkromné. Podľa zákona č. 111/1998 Sb. – 

zákon  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů Českej republiky95 sa 

členia na univerzitné (24 verejných, 2 štátne a 3 súkromné), ktoré realizujú všetky tri 

stupne vzdelávania, a neuniverzitné (2 verejné, 38 súkromných), ktoré uskutočňujú 

predovšetkým bakalárske, prípadne i magisterské odbory.96  

Podmienkou prijatia do bakalárskeho a do neštruktúrovaného magisterského 

programu je stredné odborné vzdelanie s maturitou. Podrobnosti prijímacieho konania 

stanovuje vysoká škola, jeho súčasťou býva prijímacie skúška.  

Vysokoškolské štúdium môže mať formu štúdia prezenčného, dištančného alebo 

kombinácia oboch. Štúdium sa uskutočňuje podľa študijného plánu v rámci 

akreditovaného študijného programu, akreditáciu udeľuje Národní akreditační úřad pro 

vysoké školství (Akreditační úřad).  

Študijné programy vysokých škôl pokrývajú takmer všetky vedné a umeleckej 

oblasti. Každý študijný program je priradený jednej zo 37 zákonom stanovených oblastí 

vzdelávania. Tvorba a ponuka študijných programov patrí k akademickým právam a 

slobodám vysokých škôl  preto sa tiež ich počet i zameranie v čase mení. Štúdium sa 

riadne ukončuje v prípade: 

 
94 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 

vysokých škol 2016 – 2020. 2015. [on-line]. Dostupné na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-

skolstvi/dlouhodoby-zamer 
95 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-

line]. Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111  
96 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2018. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání  v 

České republice v roce 2017. Praha: MŠMT, 2018. 152 s. ISBN 978-80-87601-40-2. Dostupné na: 

http://www.msmt.cz/uploads/Statistika_skolstvi/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_vzdelavani_2017_public.pdf 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
http://www.msmt.cz/uploads/Statistika_skolstvi/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_vzdelavani_2017_public.pdf
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o bakalárskeho programu štátnou záverečnou skúškou, ktorej súčasťou je spravidla 

obhajoba bakalárskej práce, absolventi získavajú titul "bakalár" (Bc.), V oblasti 

umenia "bakalár umenia" (v skratke BcA.); 

o magisterského programu štátnou záverečnou skúškou, ktorej súčasťou je 

obhajoba diplomovej práce, absolventi najčastejšie získavajú titul magister 

(Mgr.), Alebo inžinier (Ing.); absolventi, ktorí získali magisterský titul Mgr., 

dostanú v prípade dodatočnej štátnej rigoróznej skúšky v tej istej oblasti štúdia 

ďalší akademický titul (pozri Certifikácia v programoch druhého cyklu); 

o doktorandského programu, štátne doktorskú skúškou a obhajobou dizertačnej 

práce, absolventi získavajú titul doktor (Ph.D.).97 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, je zo 

zákona č. 111/1998 Sb. – zákon  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů98 povinná zabezpečiť finančné prostriedky pre svoju vzdelávaciu a vedeckú, 

výskumnú, vývojovú a inovačnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Rozhodujúcu 

časť príjmov súkromné vysoké školy spravidla tvorí úhrada za štúdium - školné. Výšku 

školného, resp. poplatkov za štúdium, stanoví súkromná vysoká škola vo svojom 

vnútornom predpise, a to aj za štúdium v štandardnej dobe štúdia. Výška školného, resp. 

poplatkov, na súkromnej vysokej škole nie je regulovaná žiadnou právnou normou. 

S účinnosťou od 1. 1. 2018 bolo zo zákona č. 111/1998 Sb. – zákon  o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů99, v časti týkajúcej sa súkromných vysokých 

škôl, odobraté ustanovenie, dovtedy umožňujúce získať od Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky štátnu dotáciu na podporu implementácie akreditovaných 

študijných programov a programov celoživotného vzdelávania , s nimi spojenú vedeckú, 

výskumnú, vývojovú a inovačnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Jediný prípad 

takejto pomoci v roku 2018, kedy je dotácia poskytovaná ako náhrada jednej súkromnej 

vysokej škole z dôvodu poskytovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a 

plnenie záväzku verejnej služby (v študijných programoch "ošetrovateľstva" a "pôrodnej 

asistencie" v súvislosti s nedostatočným zabezpečením počtu absolventov verejným 

 
97 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2018. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání  v 

České republice v roce 2017. Praha: MŠMT, 2018. 152 s. ISBN 978-80-87601-40-2. Dostupné na: 

http://www.msmt.cz/uploads/Statistika_skolstvi/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_vzdelavani_2017_public.pdf 
98 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-

line]. Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111   
99 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-

line]. Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111  

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
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vysokoškolským sektorom) je preto realizovaný na základe iných právnych noriem 

(najmä zákon  č. 2018/2000 Sb. - zákon o rozpočtových pravidlech).100 

Súkromným vysokým školám tak sú vo výške stanovenej zákonom poskytované 

iba dotácie na výplatu sociálnych štipendií a za rovnakých podmienok a v rovnakej výške 

ako u vysokých škôl verejných dotácie na štipendiá ubytovacie. Poskytovanie dotácií 

súkromným vysokým školám na výskum a vývoj sa potom riadi osobitnými predpismi 

upravujúcimi podporu výskumu a vývoja (zákon č. 130/2002 Sb. - zákon o  podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).101 

Zákon č. 111/1998 Sb. – zákon  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů z roku 1998 (s viac ako dvadsiatimi novelami k 31.12.2018)102 formuluje poslanie 

vysokých škôl, akademickú obec a akademické slobody. Definuje postavenie verejných, 

štátnych i súkromných vysokých škôl, ich orgány, popr. členenie; pri verejných školách 

stanovuje pravidlá hospodárenia s majetkom. Vymedzuje základný rámec pre 

financovanie verejných vysokých škôl. V časti o vysokoškolskom vzdelávaní definuje 

typy študijných programov, pravidlá a orgány pre ich akreditáciu, podmienky, za ktorých 

môže inštitúcia, ktorá chce pôsobiť ako súkromná vysoká škola, získať štátny súhlas. 

Upravuje prijímanie študentov, priebeh a ukončovanie štúdia, stanovuje akademické 

tituly. Definuje práva a povinnosti študentov. Upravuje aj postavenie akademických 

pracovníkov a vzťah vysokých škôl a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. Ďalej upravuje uznávanie zahraničnej vysokoškolskej kvalifikácia a jej častí. 

Prílohou zákona je vyčerpávajúci zoznam verejných a štátnych vysokých škôl a s prijatím 

poslednej novely zákona o vysokých školách taktiež zoznam oblastí vzdelávania, pre 

ktoré môže vysoká škola získať inštitucionálnej akreditácii. Táto novela zákona č. 

111/1998 Sb. – zákon  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů103 bola 

schválená v apríli 2016 a nadobúda účinnosť od 1. septembra 2016. Novela je rozsiahla, 

 
100 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 2018. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání  

v České republice v roce 2017. Praha: MŠMT, 2018. 152 s. ISBN 978-80-87601-40-2. Dostupné na: 

http://www.msmt.cz/uploads/Statistika_skolstvi/vyrocni_zpravy/vyrocni_zprava_vzdelavani_2017_public.pdf 
101 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ČR. 2018. Pravidla pro poskytování dotací 

soukromým vysokým školám. [on-line]. Dostupné na:  http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-

poskytovani-dotaci-soukromym-vysokym-skolam-4   

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-

line]. Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111  

Zákon o rozpočtových pravidlech. Novela zákona o rozpočtových pravidlech 2018. Novela zákona č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech. Právní předpis, který byl publikován jako 367/2017 Sb. [on-line]. Dostupné na: 

https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-rozpoctovych-pravidlech-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-

rozpoctova-pravidla/ Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, vyhlášený ve Sbírce zákonů pod 

č. 130/2002. [on-line]. Dostupné na: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=858 
102 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. 

[on-line]. Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111  
103 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. 

[on-line]. Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_cs#Pravidla_dotace_soukrome_VS
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_cs#Pravidla_dotace_soukrome_VS
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-soukromym-vysokym-skolam-4
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-poskytovani-dotaci-soukromym-vysokym-skolam-4
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_cs#Zakon_rozpoctova_pravidla
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-rozpoctovych-pravidlech-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-rozpoctova-pravidla/
https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-o-rozpoctovych-pravidlech-a-o-zmene-nekterych-souvisejicich-zakonu-rozpoctova-pravidla/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_en#Zakon_podpora_vyzkumu_a_vyvoje
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
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zavádza napr. nové pravidlá akreditácie, vrátane zriadenia nezávislého Národního 

akreditačního úřadu pro vysoké školství (Akreditačního úřadu), a nový systém 

hodnotenia kvality vysokých škôl, upravuje niektoré záležitosti týkajúce sa štruktúry 

vyššieho vzdelávania, napr. novo zavádza profily bakalárskeho alebo magisterského 

programu, oblasť vzdelávania a pod., organizáciu vysokých škôl, upravuje niektoré 

podrobnosti prijímacieho konania, do určitej miery aj personálne záležitosti, upravuje 

podmienky výkonu činnosti zahraničných vysokých škôl a ich pobočiek v Českej 

republike.  

Činnosť vysokých škôl upravujú aj ich vnútorné predpisy, ktoré nadväzujú na 

zákon č. 111/1998 Sb. – zákon  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů104 a podliehajú registrácii Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky. Pre každú vysokú školu je povinných desať vnútorných predpisov, ďalšie 

predpisy môže požadovať štatút vysokej školy Niektoré aspekty vysokoškolského 

vzdelávania podrobnejšie upravujú vykonávacie predpisy.105 

Vysokoškolské štúdium môže mať formu štúdia prezenčného, dištančného alebo 

kombinácia oboch. Akademický rok trvá 12 kalendárnych mesiacov, začiatok stanovuje 

rektor (spravidla na september či október). Štúdium je členené na semestre, ročníky či 

bloky, ktoré pozostávajú z obdobia výučby, skúšok a prázdnin. Najčastejšie sa 

akademický rok členia na semestre, ktoré mávajú okolo 14 výučbových týždňov, po ňom 

ohraničeným skúškovým obdobím. Letné prázdniny bývajú v júli a auguste, zvyčajne po 

nich nasleduje ešte predĺžené skúškové obdobie. Podrobnosti ustanovia vnútorné 

predpisy vysokej školy.106 

Ako som už písala v texte graduačnej práce vyššie, terciárne vzdelávanie sa 

v Českej republike uskutočňuje v dvoch hlavných druhoch inštitúcií: vysokoškolské 

vzdelávanie (bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy) je poskytované 

 
104 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. 

[on-line]. Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111  
105 o nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství; 

o nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství; 

o vyhláška o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách; 

o vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami; 

o vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a 

kvalifikací; 

o vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů. 

European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. ČESKÁ REPUBLIKA. 2018. [on-line]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs a Zákon č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-line]. 

Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 
106 European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. ČESKÁ REPUBLIKA. 2018. [on-line]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs a Zákon č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-line]. 

Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-7_cs#NAU
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/institutions-7_cs#NAU
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs
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vysokými školami podľa vysokoškolského zákona a vyššie odborné vzdelávanie je 

zabezpečované vyššími odbornými školami podľa školského zákona.107 

Vysoké školy môžu byť z hľadiska zriaďovateľa verejné, zriaďované zákonom; 

súkromné, pôsobiace na základe štátneho súhlasu; štátne (iba vysoké školy vojenské a 

policajné), zriaďované zákonom a riadené príslušnými ministerstvami. 

 Verejné vysoké školy sú zriadené zákonom a majú štatút právnickej osoby. Sú 

samosprávnymi organizáciami a vlastný majetok, ktorý im bol odovzdaný štátom. Štátne 

vysoké školy sú tiež zriadené zákonom, avšak príslušné ministerstvá je riadi ako 

organizačnú zložku štátu. Vznik súkromných vysokých škôl bol umožnený zákonom o 

vysokých školách z roku 1998. Na zriadenie je potrebné, aby právny subjekt, ktorý 

súkromnú vysokú školu zriaďuje, dostal od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky štátny súhlas. Podmienky jeho udelenia sú presne stanovené zákonom.   

Verejné a štátne vysoké školy sú financované zo štátneho rozpočtu, súkromné 

vysoké školy získavajú prostriedky z iných zdrojov. Dotáciu od ministerstva školstva 

môžu získať len v prípade, že pôsobí ako verejne prospešná právnická osoba (predtým 

všeobecne prospešná spoločnosť). 

 Študijný program podlieha akreditácii, ktorú v Českej republike udeľuje Národní 

akreditační úřad pro vysoké školství, alebo ho schvaľuje vo svojom vnútornom procese 

vysoká škola sama, a to v prípade, že získa inštitucionálne akreditáciu pre príslušnú 

oblasť/príslušnej oblasti vzdelávania. Študijné programy schválené vysokou školou sú 

podľa  zákona č. 111/1998 Sb. – zákon  o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů108 považované za akreditované. 

 Podľa typu poskytovaných študijných programov zákon č. 111/1998 Sb. – zákon  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů109 rozlišuje vysoké školy 

univerzitné a vysoké školy neuniverzitné.110 

Typ vysokej školy je uvedený v jej štatúte v súlade so stanoviskom Akreditačního 

úřadu pro vysoké školy. Vysoká škola univerzitná môže uskutočňovať všetky tri typy 

študijných programov a v súvislosti s tým vedeckú, výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo 

 
107 European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. ČESKÁ REPUBLIKA. 2018. [on-line]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs a Zákon č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-line]. 

Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 
108 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. 

[on-line]. Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111  
109 tamtiež 
110 European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. ČESKÁ REPUBLIKA. 2018. [on-line]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs a Zákon č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-line]. 

Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-1 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs
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ďalšiu tvorivú činnosť. Iba univerzitnej vysokej školy môžu vo svojom názve mať 

označenie "univerzita", prípadne odvodené tvary. Univerzitná verejná vysoká škola sa 

môže členiť na: fakulty; vysokoškolské ústavy; iné pracoviská pre vzdelávacie a vedeckú, 

výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo pre poskytovanie 

informačných služieb a účelové zariadenia pre kultúrne a športové aktivity, pre 

ubytovanie a stravovanie najmä členov akademickej obce alebo k zabezpečovanie 

prevádzky školy. 111 

 Takmer všetky verejné vysoké školy (s výnimkou dvoch) sú univerzitného typu. 

Iba niekoľko z nich uskutočňuje študijné programy z jednej oblasti (školy umelecké, 

poľnohospodárske a niektoré technické), väčšina má fakulty z rôznych vedných oblastí. 

Tiež obe štátne vysoké školy, Univerzita obrany aj Policajná akadémia, sú univerzitné. 

Štátne vojenské vysoké školy a Policajná akadémia sa obsahovo i organizačne 

transformovali v súvislosti s prijatím Českej republiky do NATO v roku 1999 a s 

nadnárodnými záväzky voči INTERPOLU. Od 1. septembra 2004 boli tri pôvodné 

vojenskej školy zlúčené do jednej inštitúcie - Univerzitu obrany, jej zriadenie upravuje 

zákon. Tri súkromné inštitúcie sú univerzitného typu: Univerzita Jana Amosa 

Komenského Praha, Metropolitná univerzita Praha, O. P. S.  a Vysoká škola finančná a 

administratívna, O. P. S.112 

 Neuniverzitné vysoké školy uskutočňujú  prevažne bakalárske študijné programy 

a v súvislosti s tým výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Môžu 

uskutočňovať programy magisterské, ak získajú na ne akreditáciu, nemôžu uskutočňovať 

doktorandské študijné programy. Nečlenia sa na fakulty. Podmienky pre prijatie, študijné 

odbory, ciele a obsah vzdelávania, jeho metódy, hodnotenie a certifikácia sú upravené 

zhodne ako pre vysoké školy univerzitné. K vysokým školám neuniverzitným patria dve 

verejné vysoké školy vzniknuté transformáciou skorších vyšších odborných škôl. V roku 

2004 vznikla prvá verejná neuniverzitná vysoká škola - Vysoká škola polytechnická v 

Jihlave, od roku 2006 potom pôsobí druhá škola tohto typu - Vysoká škola technická a 

ekonomická v Českých Budějoviciach.  

 Súkromné vysoké školy vznikli všetky ako neuniverzitné, iba tri z nich sa neskôr 

stali univerzitami.113 

 
111 European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. ČESKÁ REPUBLIKA. 2018. [on-line]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs a Zákon č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-line]. 

Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 
112 tamtiež 
113 European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. ČESKÁ REPUBLIKA. 2018. [on-line]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs a Zákon č. 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-funding-21_cs
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 Charakteristiku so zhodnou štruktúrou budem v ďalšej podkapitole uvádzať 

z hľadiska Slovenskej republiky. 

 

3.2.2.  Sústava vysokých škôl a typy vysokoškolských inštitúcií v Slovenskej republike 

Vysokoškolské vzdelávanie v Slovenskej republike poskytujú vysoké školy, ktoré 

majú akreditované študijné programy. Splnenie podmienok akreditácie posudzovala 

Akreditačná komisia, aktuálne (rok 2020) je to novovzniknutá Slovenská akreditačná 

agentúra pre vysoké školstvo. Akreditáciu udeľoval minister školstva na základe 

vyjadrenia akreditačnej komisie, aktuálne (2020) udeľuje akreditáciu na základe 

vyjadrenia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Vysoké školy môžu 

požiadať o akreditáciu študijného programu v ktoromkoľvek študijnom odbore.  

Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch: 

o študijný program prvého stupňa - bakalársky študijný program; 

o študijný program druhého stupňa – magisterský, inžiniersky, doktorský študijný 

program; 

o študijný program tretieho stupňa - doktorandský študijný program. 

 Študijné programy môžu spájať prvé dva stupne vysokoškolského vzdelávania do 

jedného celku. Študijný program môže byť jednoodborový alebo medziodborový. 

Vysokoškolské vzdelanie sa nadobúda v príslušnom študijnom odbore alebo v ich 

kombinácií.  Študijný odbor je tá oblasť, ktorá je predmetom vzdelávania, je definovaná 

obsahom, ktorý je určovaný oblasťou a rozsahom vedomostí a schopností, ktoré patria do 

profilu absolventa. Študijný program je súbor predmetov a pravidiel na ich absolvovanie 

zostavený tak, že ich úspešné absolvovanie umožní získať vysokoškolské vzdelanie.114 

 Sústavu študijných odborov, t.j. zoznam obsahujúci študijné odbory, v ktorých 

môžu vysoké školy v Slovenskej republike poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, k 

prípadným zmenám v tejto sústave sa vyjadrovala Akreditačná komisia115. V roku 2020 

začala svoju činnosť Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo.116  

 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů. [on-line]. 

Dostupné na: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 
114 European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. SLOVENSKO. 2018. [on-line]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_sk. [posledná aktualizácia 

30.12.2018] 
115 Zákon NR SR č. 269 z 11. septembra 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 

doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ustanovuje k 1.11.2018 pôsobnosť Akreditačnej komisie  
116 Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (2020) Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo 

(ďalej len „agentúra“) bola zriadená k 1. novembru 2018 zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Agentúra je verejnoprávna inštitúcia, 

http://www.akredkom.sk/
https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory/zoznam
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/
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 Súčasťou sústavy študijných odborov sú ich opisy, ktoré rámcovo vymedzujú 

obsah študijného odboru ako aj výstupy vzdelávania v danom stupni štúdia a študijnom 

odbore. Samotný profil absolventa študijného programu, podmienky na riadne 

absolvovanie štúdia a organizácia štúdia sú v samosprávnej pôsobnosti vysokej školy. 

Vysoké školy sú však povinné organizáciu štúdia podriadiť kreditovému systém. 

 Študijné programy môžu byť poskytované dennou alebo externou formou štúdia. 

Denná forma štúdia je charakterizovaná dennou účasťou študentov na vzdelávacích 

činnostiach. Externá forma je charakterizovaná najmä individuálnym štúdiom a 

konzultáciami.  

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa 

vysokoškolského zákona každoročne vypracúva, aktualizuje a zverejňuje Dlhodobý 

zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre 

oblasť vysokých škôl. Dlhodobý zámer ministerstva sa vypracúva na päť až desať rokov. 

 Akademický rok zo zákona o vysokých školách začína 1. septembra a končí 31. 

augusta nasledujúceho kalendárneho roka. Vysoká škola si určí, či akademický rok člení 

na dva semestre alebo tri trimestre. Počet týždňov jednotlivých semestrov/trimestrov, 

počet týždňov, v ktorých prebieha vzdelávanie, skúškového obdobia a prázdnin si určuje 

vysoká škola.117  

Vysoké školy v Slovenskej republike môžu byť začlenené medzi univerzitné 

vysoké školy alebo odborné vysoké školy. Univerzitná vysoká škola poskytuje 

vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov a vykonáva základný 

výskum a aplikovaný výskum a vývoj.  Odborná vysoká škola poskytuje vysokoškolské 

vzdelávanie najmä v študijných programoch prvého stupňa a vykonáva najmä aplikovaný 

výskum.  

 
ktorá vykonáva činnosť externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a má sídlo v Bratislave. 

Agentúra rozhoduje o rozsahu oprávnení vysokých škôl na uskutočňovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej 

republike, oprávnení vysokých škôl uskutočňovať habilitačné a inauguračné konanie a ukladá a kontroluje napĺňanie 

opravných opatrení zo strany vysokých škôl. Agentúra vydáva štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality 

vysokoškolského vzdelávania, štandardy pre študijné programy a štandardy pre habilitačné konanie a inauguračné 

konanie. K návrhu štandardov sa má možnosť vyjadriť verejnosť pred ich schválením. Agentúra posudzuje aj žiadosti 

o udelenie štátneho súhlasu na pôsobenie ako súkromná vysoká škola. Podľa § 38 ods. 6 zákona do nadobudnutia 

účinnosti štandardov nie je možné agentúre podávať žiadosti, ak sa tak stane, agentúra žiadosť zamietne. Štandardy by 

mali nadobudnúť účinnosť v polovici roka 2020. 
117 Zákon č. 131/2002  - zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2018. [on-line]. Dostupné 

na: http://www.mtf.stuba.sk/sk/legislativa/vseobecna/zakon-131-2002-o-vysokych-skolach-a-o-zmene-a-doplneni-

niektorych-zakonov.html?page_id=9761 a European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. 

SLOVENSKO. 2018. [on-line]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/slovakia_sk. [posledná aktualizácia 30.12.2018] 

http://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/dlhodoby-zamer-ministerstva-a-jeho-aktualizacie/
https://www.minedu.sk/dlhodoby-zamer-ministerstva-a-jeho-aktualizacie/
https://www.minedu.sk/dlhodoby-zamer-ministerstva-a-jeho-aktualizacie/
http://www.mtf.stuba.sk/sk/legislativa/vseobecna/zakon-131-2002-o-vysokych-skolach-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov.html?page_id=9761
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 Začlenenie vysokej školy alebo preradenie sa uskutočňuje do 30.10.2019 na 

základe vyjadrenia Akreditačnej komisie Slovenskej republiky.118 V prípade verejných a 

štátnych vysokých škôl zákonom a v prípade súkromných vysokých škôl o preradení 

vysokej školy rozhoduje vláda Slovenskej republiky.  

 Z hľadiska systému financovania a vlastníctva sa vysoké školy členia na verejné, 

štátne a súkromné vysoké školy. Okrem toho môžu vysokoškolské vzdelanie poskytovať 

aj zahraničné vysoké školy.  V Slovenskej republike aktuálne119 zabezpečuje 

vysokoškolské vzdelávanie 20 verejných vysokých škôl;  3 štátne vysoké školy; 11 

súkromných vysokých škôl a 6 zahraničných vysokých škôl. 

 Verejná vysoká škola je verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorá sa zriaďuje 

a zrušuje zákonom. Zákon tiež ustanoví jej názov, zaradenie a sídlo. Ak sa verejná vysoká 

škola člení na fakulty, pri jej zriadení sa súčasne zriaďujú aj tieto fakulty. Verejné vysoké 

školy sú autonómne a samosprávne a sú riadené samosprávnymi orgánmi podľa 

vnútorných predpisov vysokej školy.  

Medzi štátne vysoké školy sa zaraďujú vojenské vysoké školy, policajné vysoké 

školy a zdravotnícke vysoké školy. 120 

Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí vykonávajú vojenskú 

službu.  Policajné vysoké školy vzdelávajú odborníkov najmä pre Policajný zbor. Môžu 

na nich študovať aj študenti, ktorí nie sú v služobnom pomere.  Zdravotnícke vysoké 

školy vzdelávajú študentov, ktorí sa pripravujú pre jednotlivé kategórie zdravotníckych 

pracovníkov. 

Niektoré štátne vysoké školy nie sú autonómne pri určovaní počtu prijímaných 

uchádzačov na štúdium, tvorení študijných programov, tvorbe organizačnej štruktúry,  a 

podliehajú v tom súhlasu príslušného ministerstva.  

Štátne vysoké školy sú svojim rozpočtom naviazané na štátny rozpočet ako 

príspevková alebo rozpočtová organizácia príslušnej kapitoly. Odbory, v ktorých 

vzdelávajú štátne vysoké školy nie sú vyhradené len pre ne a za splnenia podmienok 

 
118 Zákon NR SR č. 269 z 11. septembra 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 

doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov ustanovuje k 1.11.2018 pôsobnosť Akreditačnej komisie takto:   

§ 38 (1) Akreditačná komisia zriadená podľa predpisu účinného do 31. októbra 2018 sa považuje za Akreditačnú 

komisiu podľa tohto zákona a vykonáva svoju činnosť do 31. decembra 2019 podľa predpisu účinného do 31. októbra 

2018. Člen Akreditačnej komisie zriadenej podľa predpisu účinného do 31. októbra 2018 sa považuje za člena 

Akreditačnej komisie podľa tohto zákona. Od 1. januára 2020 sa Akreditačná komisia zrušuje.   
119 K 10.6.2020 
120 Zákon č. 131/2002 – zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2018. [on-line]. Dostupné 

na: http://www.mtf.stuba.sk/sk/legislativa/vseobecna/zakon-131-2002-o-vysokych-skolach-a-o-zmene-a-doplneni-

niektorych-zakonov.html?page_id=9761 a European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. 

SLOVENSKO. 2018. [on-line]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/slovakia_sk. [posledná aktualizácia 30.12.2019] 
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akreditácie môžu poskytovať študijné programy v daných študijných odboroch aj verejné 

a súkromné vysoké školy.121   

Súkromná vysoká škola je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike 

alebo so sídlom na území členského štátu, ktorá bola zriadená za účelom vzdelávania a 

výskumu.  Štátny súhlas právnickej osobe na pôsobenie ako súkromnej vysokej škole 

udeľuje vláda Slovenskej republiky. K žiadosti o jeho udelenie sa do 30.10.2019 

vyjadruje Akreditačná komisia.122 Z hľadiska legislatívnych zmien po 1.1.2020 preberá 

agendu Akreditačnej komisie vzniknutá Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké 

školstvo. Najvyšším riadiacim a rozhodujúcim orgánom súkromnej vysokej školy je 

správna rada súkromnej vysokej školy. Pôsobnosť správnej rady súkromnej vysokej školy 

je určená štatútom súkromnej vysokej školy.  

Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území 

Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia 

oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. Práva a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl nie sú upravené 

zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti 

získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republiky 

(vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje 

rovnako, ako v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí.123 

Štandardná dĺžka štúdia, pre študijný program spájajúci prvý stupeň a druhý 

stupeň v dennej forme štúdia je päť až šesť rokov. V externých študijných programoch je 

štandardná dĺžka štúdia sedem až osem rokov. 

Počet kreditov, ktorých dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia je: 

o 300 kreditov v študijných programoch trvajúcich 5 akademických rokov; 

o 360 kreditov v študijných programoch trvajúcich 6 akademických rokov. 

Absolvent takéhoto študijného programu získava vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa.  Štúdium sa ukončuje štátnou skúškou pred skúšobnou komisiou. 

Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba diplomovej práce. Ide o napríklad študijné odbory 

 
121 Zákon č.  131/2002 – zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2018. [on-line]. Dostupné 

na: http://www.mtf.stuba.sk/sk/legislativa/vseobecna/zakon-131-2002-o-vysokych-skolach-a-o-zmene-a-doplneni-

niektorych-zakonov.html?page_id=9761 a European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. 

SLOVENSKO. 2018. [on-line]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/slovakia_sk. [posledná aktualizácia 30.12.2019] 
122 tamtiež 
123 tamtiež 
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ako katolícka teológia, logopédia, všeobecné lekárstvo, farmácia, zubné lekárstvo, 

veterinárne lekárstvo.124 

 

3.2.3. Sústava vysokých škôl a typy vysokoškolských inštitúcií v Maďarsku 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v Maďarsku možno kategorizovať 

nasledujúcimi dvoma spôsobmi -  systém rozlišuje medzi štátnymi a neštátnymi 

regulovanými inštitúciami, uvádza sa v zákone č. 104/2011 – zákon o národnom 

vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról)125.  

Neštátne inštitúcie môžu zakladať cirkvi, obchodné organizácie alebo nadácie. Od 

roku 2019 existuje nový typ inštitúcie, v ktorej je správca a prevádzkovateľ nadáciou  vo 

verejnom záujme. Cieľom je posilniť maďarský inštitút vysokoškolského vzdelávania a 

jeho prostredie na podporu inovačných podnikov. Od júla 2019 funguje iba jedna 

inštitúcia v tejto forme, očakáva sa však, že ostatné inštitúcie budú v blízkej budúcnosti 

fungovať v podobnom modeli ako udržiavatelia.126  

Založenie a činnosť neštátnych inštitúcií podlieha rovnakým vstupným 

(kvalitatívnym) kritériám ako založenie a fungovanie štátnych inštitúcií. Súlad sa 

kontroluje v priebehu akreditácie v čase založenia. Inštitúcie, ktoré spĺňajú uvedené 

kritériá, udeľuje parlament uznanie štátom. Zriadenie a prevádzka neštátnych vysokých 

škôl upravuje zákon o vysokých školách a súvisiace predpisy.127  

Neštátne inštitúcie tiež dostávajú štátne financovanie na základe dohody s vládou. 

Rozpočet štátnych a neštátnych inštitúcií je však financovaný štátom iba čiastočne. Štátny 

príspevok poskytovaný inštitúciám udržiavaným rímskokatolíckou cirkvou sa riadi 

dohodou uzavretou medzi Maďarskom a Vatikánom. Maďarská vláda uzavrela podobné 

dohody s inými historickými cirkvami (protestantskou a izraelskou cirkvou) o 

zabezpečení financovania svojich vysokých škôl. 

 
124 Zákon  č. 131/2002 – zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2019. [on-line]. Dostupné 

na: http://www.mtf.stuba.sk/sk/legislativa/vseobecna/zakon-131-2002-o-vysokych-skolach-a-o-zmene-a-doplneni-

niektorych-zakonov.html?page_id=9761 a European Commission. EACEA National Policies Platform. EURYDICE. 

SLOVENSKO. 2019. [on-line]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/slovakia_sk. [posledná aktualizácia 30.12.2019] 
125 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
126 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Hungary – Types of Higher 

Education Institutons. 2020. [on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/hungary/types-higher-education-institutions_en a 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 

93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
127 tamtiež 
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Na druhej strane, čo sa týka akademického profilu, existujú univerzity, univerzity 

aplikovaných vied a vysoké školy (neuniverzitné vysoké školy). Hlavný rozdiel spočíva 

v kapacitách. Univerzity sú vysokoškolské inštitúcie oprávnené poskytovať najmenej 

osem bakalárskych a šiestich magisterských programov, poskytovať doktorandské 

programy a udeľovať doktorandské diplomy za predpokladu, že najmenej šesťdesiat 

percent ich pedagogických a výskumných pracovníkov zamestnaných priamo alebo na 

základe zamestnania vo verejnej službe má doktorandský titul., prevádzkovať 

akademické workshopy študentov a v niektorých programoch sú schopné poskytovať 

štúdium cudzích jazykov. Univerzity sú oprávnené ponúkať programy v každom 

vzdelávacom cykle. 

Univerzity aplikovaných vied sú terciárne inštitúcie s najmenej štyrmi 

bakalárskymi programami a dvoma magisterskými programami as najmenej dvoma 

duálnymi školeniami (ak jej akreditácia zahŕňa inžinierstvo, informatiku, 

poľnohospodárstvo, prírodné vedy alebo obchodné štúdiá), ktoré majú najmenej 45% 

svojich univerzít.128 Pedagógovia a výskumní pracovníci zamestnaní priamo alebo na 

základe zamestnania vo verejnom záujme majú doktorandské štúdium, vedú akademické 

workshopy pre študentov a sú schopní ponúkať kurzy cudzích jazykov na niektorých 

katedrách. Veľké bývalé vysoké školy boli nedávno transformované na univerzity 

aplikovaných vied.129 

Vysoké školy sú terciárne inštitúcie, ktoré majú aspoň jednu tretinu svojich 

pedagogických a výskumných pracovníkov zamestnaných priamo na základe 

zamestnania vo verejnom záujme a majú doktorát. Vysoké školy sú oprávnené viesť 

akademické semináre študentov. Ich portfólio ponúka predovšetkým programy prvého 

cyklu a kratšie programy a aplikovaný výskum. Naproti tomu univerzity zvyčajne 

ponúkajú viac teoreticky orientovaných študijných programov; majú viac magisterských 

programov ako vysokých škôl a sú zvlášť aktívne v základnom výskume. 

Až na niekoľko výnimiek sú štátne univerzity veľké inštitúcie s niekoľkými 

fakultami, zatiaľ čo vysoké školy sú skôr menšie inštitúcie. Neštátne inštitúcie sú 

zvyčajne menšie ako štátne inštitúcie (z hľadiska počtu fakúlt a študentov). Väčšina z 

nich sú teologické kolégiá rôznych cirkví a náboženských spoločenstiev. Podľa databázy 

školského úradu pôsobilo 22 štátnych a 7 neštátnych univerzít, 5 štátom financovaných a 

 
128 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Hungary – Types of Higher 

Education Institutons. 2020. [on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/hungary/types-higher-education-institutions_en  
129 tamtiež 
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4 neštátne univerzity aplikovaných vied, 1 štátom udržiavaná a 26 neštátnych vysokých 

škôl pôsobiacich v Maďarsku (z toho 21 prevádzkuje cirkev).130 

Terciárny sektor vzdelávania v Maďarsku, podľa  zákona č. 104/2011 – zákon o 

národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 

felsőoktatásról)131, v § 3 určuje cykly vysokoškolského vzdelávania, zabezpečujúce 

úroveň vysokoškolského vzdelávania bakalársky titul; magisterský titul a doktorandské 

štúdium. 

Bakalárske a magisterské kurzy v prekrývajúcich sa cykloch, ako rozdelený kurz 

alebo v legislatíve môžu byť v niektorých prípadoch organizované ako nedelené 

vzdelávanie. Rozdelené na cykly, rozdelené a štruktúru nerozdeleného vzdelávania určuje 

vláda.132 Konštatujeme, že v Maďarsku založenie a činnosť neštátnych inštitúcií podlieha 

rovnakým vstupným (kvalitatívnym) kritériám ako založenie a fungovanie štátnych 

inštitúcií, pričom súlad je kontrolovaný  akreditáciou v čase založenia inštitúcií. 

 

 

3.2.4. Sústava vysokých škôl a typy vysokoškolských inštitúcií v Poľskej republike 

Podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)133 vysokoškolské 

vzdelávanie v Poľsku v súčasnosti zahŕňa tieto typy programov: 

o vysokoškolské programy (ISCED 5): trojročné programy poskytované verejnými 

a neverejnými vysokými školami sociálnej práce (kolegium pracowników służb 

społecznych), ktoré sa klasifikujú ako terciárne vzdelávanie pre medzinárodné 

porovnanie, ale nie sú uznávané ako súčasť vysokoškolského vzdelávania v 

vnútroštátne právne predpisy; 

o špecializované programy (ISCED 5): programy založené na poplatkoch najmenej 

3 semestre, ktoré poskytujú verejné a neverejné vysoké školy. Špecializovaný 

program stanovuje výsledky vzdelávania, ktoré integrujú univerzálne deskriptory 

programov prvého cyklu, ako sú definované v integrovanom systéme kvalifikácií; 

 
130 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Hungary – Types of Higher 

Education Institutons. 2020. [on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/hungary/types-higher-education-institutions_en  
131 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
132 tamtiež 
133 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
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Programy prvého, druhého a dlhodobého cyklu (ISCED 6-7), ktoré poskytujú 

verejné aj neverejné vysoké školy vysokoškolského typu (uczelnia akademicka) a 

neuniverzitné vysoké školy (uczelnia zawodowa), ktoré sú v súlade s tieto požiadavky: 

o programy prvého stupňa, ktoré vedú k získaniu bakalárskeho titulu (licencjat 

alebo inżynier): 3- až 4-ročné programy, ktoré vedú k získaniu titulu licencjat, a 

3,5- až 4-ročné programy, ktoré vedú k získaniu titulu inżynier, v závislosti od 

študijnej oblasti;134 

o programy druhého cyklu, ktoré trvajú 1,5 až 2 roky a vedú k získaniu 

magisterského alebo rovnocenného titulu v závislosti od študijnej oblasti; 

o dlhodobé programy, ktoré trvajú od 4,5 do 6 rokov a ktoré vedú k rovnakému 

magisterskému alebo rovnocennému titulu, ktorý bol udelený po ukončení 

programov druhého cyklu; oblasti, v ktorých sa môžu poskytovať programy 

dlhodobého cyklu, sú špecifikované vo vnútroštátnych právnych predpisoch; 

Programy tretieho cyklu (ISCED 8): 3- až 4-ročné doktorandské štúdium: 

vysokoškolským inštitúciám, výskumným inštitúciám alebo medzinárodným 

výskumným ústavom s výskumnou kategóriou A +, A alebo B + sa udeľuje právo 

udeľovať doktorandské štúdium B. 135 

Vysoké školy a výskumné inštitúcie ponúkajú aj 1- až 2-ročné postgraduálne 

programy, ktoré sú otvorené uchádzačom, ktorí majú aspoň bakalárske vzdelanie. 

Postgraduálne  programy sa však považujú za súčasť vzdelávania dospelých. 

Zákon č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)136 zjednotil kľúčové nariadenia o 

vysokoškolskom vzdelávaní a vede, pričom integroval dojednania, na ktoré sa predtým 

vzťahoval zákon o vysokých školách a zákony o financovaní výskumu, študentských 

pôžičkách a kreditoch a stupňoch výskumu (doktor a doktor habilitowany) a 

profesorských tituloch. Väčšina ustanovení citovaného zákona vstúpila do platnosti 1. 

októbra 2018, ale proces implementácie sa neskončí skôr ako v roku 2022. Zákon o 

vysokoškolskom vzdelávaní a vede137  sa vzťahuje na verejné aj neverejné vysoké školy, 

ale nevzťahuje sa na vysokoškolské semináre, ktoré spravujú cirkvi a cirkevné cirkvi 

 
134  European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland - Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-56_en  
135 tamtiež 
136 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
137 tamtiež 
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organizácie s výnimkou Katolíckej univerzity v Lubline, pokiaľ nie je v dohode medzi 

poľskou vládou a cirkevnými orgánmi stanovené inak. 

Programy na úrovni vysokoškolského vzdelávania ponúkajú vysoké školy pre 

sociálnu prácu (kolegium pracowników służb społecznych) (ISCED 5), vysoké školy 

(VŠ) (ISCED 6 až 8) a výskumné inštitúcie (iba ISCED 8). Zákon z roku 2018 o 

vysokoškolskom vzdelávaní a vede je založený na týchto zásadách: 

o verejné orgány sú zodpovedné za zabezpečenie najlepších možných podmienok 

pre slobodu vedeckého výskumu a umeleckej tvorby, slobodu vyučovania a 

samostatnosť akademickej obce; 

o každý vedec preberá zodpovednosť za kvalitu a spoľahlivosť vykonaného 

výskumu a za vzdelávanie mladej generácie; 

o vysoké školy a iné výskumné inštitúcie plnia úlohu osobitného významu pre štát 

a štát: zásadne prispievajú k inovatívnosti hospodárstva a prispievajú k rozvoju 

kultúry a rozvoju morálnych štandardov pre verejný život.138 

V tejto súvislosti je poslaním vysokoškolského vzdelávania a vedy v Poľsku 

poskytovať vzdelávanie a vykonávať výskum najvyššej kvality, formovať občianske 

postoje a prispievať k spoločenskému rozvoju a vytváraniu hospodárstva založeného na 

inováciách.139 

Podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)140  medzi hlavné úlohy 

univerzít vysokoškolského typu patria: poskytovanie programov prvého, druhého a 

dlhodobého cyklu; poskytovanie postgraduálnych programov, ktoré nie sú vysokoškolsky 

vzdelané, a iných druhov odbornej prípravy; vykonávanie výskumných činností, 

poskytovanie výskumných služieb a prenos poznatkov a technológií do hospodárstva; 

vzdelávanie doktorandov; školenie a propagácia univerzitného personálu; zabezpečenie 

podmienok pre plnú účasť ľudí so zdravotným postihnutím na vysokoškolskom 

vzdelávaní; vzdelávať študentov, aby rozvíjali svoj zmysel pre zodpovednosť za poľský 

štát a národné tradície a za presadzovanie zásad demokracie a dodržiavania ľudských 

práv; zabezpečenie podmienok pre rozvoj telesnej kultúry študentov; šírenie a 

znásobovanie výsledkov vedy a kultúry vrátane zhromažďovanie a zdieľanie 

 
138 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland - Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-56_en 
139 tamtiež 
140 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
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knižničných, informačných a archívnych zdrojov a vykonávanie činností prospešných 

miestnym a regionálnym komunitám.141 

Rozsah základných úloh neuniverzitných vysokých škôl je podobný, okrem toho, 

že nezahŕňa výskumné činnosti (a teda výskumné služby a prenos technológií) a 

vzdelávanie doktorandov. Namiesto toho zahŕňa poskytovanie špecializovaných 

programov. Hlavným cieľom výskumných inštitúcií, ktoré nie sú vysokoškolskými 

inštitúciami, je vykonávanie výskumných a vývojových činností, ale mnohé inštitúcie tiež 

vzdelávajú potenciálnych výskumných pracovníkov poskytovaním doktorských 

programov.142 

Vysokoškolské programy (ISCED 5) pripravujú študentov na zamestnanie. 

Vysoké školy sociálnej práce pripravujú budúcich sociálnych pracovníkov a môžu tiež 

ponúkať ďalšie vzdelávanie v oblasti sociálnej starostlivosti a sociálnej práce.143 

Podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)144 programy prvého, 

druhého a dlhodobého cyklu poskytujú vysoké školy univerzitného typu (uczelnia 

akademicka) a neuniverzitné vysoké školy (uczelnia zawodowa). Ukončenie programov 

druhého a dlhodobého cyklu umožňuje prístup k doktorandským programom tretieho 

cyklu.145 Doktorský titul (doktor) (v protiklade s licenčným stupňom na rozdiel od 

licencjat/inżynier a magisterských titulov) v odbore môže byť udelený iba 

vysokoškolským inštitútom, inštitútom Poľskej akadémie vied, výskumným ústavom 

alebo medzinárodným (medzinárodný výskumný ústav zriadený v Poľsku samostatným 

aktom parlamentu), ktorý má v príslušnej disciplíne výskumné hodnotenie A +, A alebo 

B +. (Hodnotenia sa udeľujú na základe externého hodnotenia kvality výskumu.) 

Ukončenie doktorandského štúdia však nie je predpokladom na udelenie titulu. Držitelia 

 
141 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 a European Commission. 

EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland - Higher Education. 2020. [on-line]. [cit. 2020-05-25]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-56_en 
142 tamtiež 
143 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland - Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-56_en 
144 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
145 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland - Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-56_en 
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doktorandských titulov môžu pokračovať vo svojej výskumnej kariére, aby získali 

doktorát (doktor habilitowany) a následne profesorský titul (profesor).146 

 

3.3. Sumarizácia teoretických východísk sústav vysokých škôl v analyzovaných 

krajinách Európskej únie  

Z hľadiska témy dizertačnej práce konštatujem preukázanú súvislosť medzi 

štruktúrou vysokoškolského vzdelávania a právnymi aspektmi financovania vysokých 

škôl.  V aktuálnej  sústave terciárneho vzdelávania analyzovaných krajín boli uvedené aj 

verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy univerzitného i 

neuniverzitného typu. 

Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko i Poľská republika majú 

v platnosti zákon, ktorý právne primárne upravuje vysokoškolské vzdelávanie a všetky 

súvisiace komponenty – v Českej republike je to platný zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,  v Slovenskej republike platí   

zákon  č. 131/2002 - zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

v Maďarsku zákon č. 204/ 2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. 

évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) a v Poľsku zákon č. 1668/2018 – zákon 

o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce)147. Všetky štyri uvedené zákony stanovujú pravidlá hospodárenia so 

štátnymi finančnými prostriedkami a majetkom pre štátne/verejné vysoké školy. 

Spoločnou účasťou štyroch vyššie uvedených zákonov je aj pre každú vysokú školu  

povinnosť vytvorenia a dodržiavania vnútorných predpisov a takých ďalších predpisy, 

ktoré môže vyžadovať štatút príslušnej vysokej školy.  

Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko i Poľská republika vydávajú 

dodatku vysokoškolského diplomu, s deklarovaným zámerom podporiť možnosti 

vysokoškolsky  vzdelaných európskych občanov uplatniť sa na európskom trhu práce a 

medzinárodnú konkurencieschopnosť európskych systémov vysokoškolského 

vzdelávania. Taktiež spoločným znakom pre štyri analyzované krajiny je prijatie systému 

štúdia, založeného na dvoch hlavných cykloch - pregraduálnom cykle a graduálnom 

cykle. Prístup do druhého cyklu vyžaduje úspešné ukončenie prvého cyklu štúdia v trvaní 

 
146 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland - Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-56_en 
147 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
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minimálne tri roky. Štyri podrobnejšie analyzované krajiny teda poskytujú, v rámci 

vytvorenia kompaktného Európskeho vysokoškolského priestoru, vysokoškolské 

vzdelanie v rámci akreditovaných študijných programov na úrovni bakalárskych 

študijných programov,  magisterských študijných programov a doktorandských 

študijných programov. Študijné programy môžu – v odôvodnených prípadoch 

(architektúra, medicína, farmácia a pod.) - spájať prvé dva stupne vysokoškolského 

vzdelávania do jedného celku. Študijný program môže byť jednoodborový alebo 

medziodborový.  V rámci pregraduálneho cyklu a graduálneho cyklu štyri vyššie uvedené 

krajiny prevzali odporúčaný systém kreditov ECTS ako jeden z odporúčaných 

prostriedkov podpory širokej mobility študentov vysokých škôl a taktiež úspešne 

realizujú proces diverzifikácie vysokých škôl vo svojej krajine.  

Všetky štyri vyššie uvedené podrobnejšie analyzované krajiny tiež zabezpečili 

vzájomné uznávanie získaných kvalifikácií a období štúdia v zahraničí, ktoré sú ukončené 

na iných univerzitách a súčasne súhlasili so zavedením systému zabezpečenia kvality 

vysokoškolského vzdelávania a inkluzívnosť vysokoškolského.  Vysokoškolské štúdium 

v týchto štyroch analyzovaných krajinách môže mať formu štúdia prezenčného 

(denného), dištančného (externého) alebo kombinácia oboch.  V štyroch vyššie 

uvedených krajinách zatiaľ oficiálne neexistuje vysoká škola na výhradnom princípe e-

vzdelávania. Vysokoškolské štúdium sa v každej z vyššie uvedených krajín uskutočňuje 

podľa študijného plánu v rámci akreditovaného študijného programu, schválených podľa 

interných pravidiel danej krajiny. 

Špecifikom v Českej republike napr. je, že pojem terciárne vzdelávanie nie je 

v aktuálne platnej legislatíve Českej republiky postačujúco definovaný, napriek tomu sa 

v oficiálnych dokumentoch používa. Ďalším špecifikom Českej republiky a Slovenskej 

republiky je diverzifikácia vysokých škôl na verejné vysoké školy, štátne vysoké školy 

a súkromné vysoké školy, v Maďarsku a v Poľskej republiky diverzifikáciu v systéme 

terciárneho vzdelávania v tom zmysle nemajú. Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v 

Maďarsku možno kategorizovať ako štátne a neštátne regulované inštitúcie. V Maďarsku 

neštátne inštitúcie môžu zakladať cirkvi, obchodné organizácie alebo nadácie. (Od roku 

2019 v Maďarsku existuje nový typ inštitúcie, v ktorej je správca a prevádzkovateľ 

nadáciou  vo verejnom záujme.)  

Všetky štyri analyzované krajiny umožňujú, aby poskytovateľom 

vysokoškolského vzdelávania boli na ich území aj zahraničné vysoké školy, pričom práva 

a povinnosti študentov zahraničných vysokých škôl nie sú upravené zákonom o vysokých 

školách príslušnej krajiny, ale právnymi predpismi štátu sídla zahraničnej vysokej školy. 
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Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko i Poľská republika v právnej úprave 

zabezpečuje, aby založenie a činnosť neštátnych/súkromných vysokoškolských inštitúcií 

podliehalo rovnakým vstupným (kvalitatívnym) kritériám ako založenie a fungovanie 

štátnych/verejných inštitúcií, poskytujúcich vysokoškolské vzdelávanie. 

V Českej republike a v Slovenskej republike je právnická osoba oprávnená 

pôsobiť ako súkromná vysoká škola, v Maďarsku to právna úprava umožňuje aj cirkvám 

a nadáciám. Špecifikom pre Poľskú republiku je, že zákon č. 1668/2018 – zákon 

o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce)148 sa vzťahuje na verejné aj neverejné vysoké školy, ale nevzťahuje sa 

na vysokoškolské inštitúcie, ktoré spravujú cirkvi a cirkevné cirkvi organizácie (s 

výnimkou Katolíckej univerzity v Lubline), pokiaľ nie je v dohode medzi poľskou vládou 

a cirkevnými orgánmi stanovené inak. 

V Českej republike a v Slovenskej republike právna úprava neumožňuje 

financovanie štúdia študentom súkromnej vysokej školy, avšak legislatívna zmena nastala 

v oboch krajinách v tom, že súkromné vysoké školy môžu požiadať o dotácie na štipendiá 

pre vysokoškolských študentov (sociálne štipendiá, prospechové štipendiá, ubytovacie 

štipendium). V Českej republike jediný prípad štátnej dotácie vysokoškolského štúdia bol 

v roku 2018, kedy bola dotácia poskytovaná ako náhrada jednej súkromnej vysokej škole 

z dôvodu poskytovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a plnenia záväzku 

verejnej služby. Právna úprava financovania výskumu a vývoja súkromným vysokým 

školám sa v Českej republike riadi osobitnými predpismi upravujúcimi podporu výskumu 

a vývoja, v Slovenskej republike sa od 1.1.2019  môžu súkromné vysoké školy uchádzať 

o štátnu finančnú dotáciu v rámci riešenia projektov KEGA, VEGA a APVV.  

Špecifikom je, že v Maďarsku neštátne inštitúcie tiež dostávajú štátne financovanie na 

základe dohody s vládou. Rozpočet štátnych a neštátnych inštitúcií je však financovaný 

štátom iba čiastočne. (Štátny príspevok poskytovaný napr. inštitúciám, zriadeným 

rímskokatolíckou cirkvou, sa riadi dohodou uzavretou medzi Maďarskom a Vatikánom). 

V Maďarsku napr. z 26 neštátnych vysokých škôl pôsobiacich na území tohto štátu 21 

prevádzkuje cirkev. 

V tretej kapitole dizertačnej práce som analyzovala  a hodnotila existujúcu sústavu 

vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie (v aktuálnej sústave vysokých škôl boli 

uvedené aj verejné vysoké školy, štátne vysoké školy a súkromné vysoké školy 

univerzitného i neuniverzitného typu). Vzhľadom k téme dizertačnej práce som pri jej 

 
148 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668


 

63 

 

 

spracovávaní poukázala na aktuálnu situáciu v jednotlivých krajinách z hľadiska riešenej 

problematiky. Každá analyzovaná a hodnotená krajina, aj napriek spoločným znakom, 

ktoré vyplývajú z implementácie Bolonského procesu, má svoje špecifiká.  

Druhým čiastkovým cieľom predloženej dizertačnej práce bolo podrobnejšie 

charakterizovať, analyzovať a hodnotiť sústavu vysokých škôl krajín Európskej únie 

a ďalších vybraných krajín Európy. Tým, že som v tretej kapitole dizertačnej práce 

podrobne venovala pozornosť charakteristike, analýze a hodnoteniu sústav vysokých škôl 

vybraných krajín Európskej únie s významným dôrazom na sústavu vysokých škôl 

v Českej republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike a v jej 

závere som predložila zhrnutie, považujem druhý stanovený čiastkový cieľ dizertačnej 

práce za splnený.  
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4. PRÁVNE ASPEKTY MODELOV FINANCOVANIA VYSOKÝCH 

ŠKÔL V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE  

 

Tretím čiastkovým cieľom je charakterizovať a analyzovať právne aspekty 

(modelov) financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie. Ďalším čiastkovým 

cieľom je zosumarizovať, komentovať, uviesť pozitíva, negatíva a špecifiká právnych 

aspektov financovania vysokých škôl v týchto krajinách. Vo štvrtej kapitole dizertačnej 

práce preto budem venovať pozornosť novodobej histórii právnych aspektov často cez 

právnu úpravu financovania vysokých škôl vo všetkých  krajinách Európskej únie (ku 

dňu vzniku dizertačnej práce sú to krajiny Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, 

Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, 

Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 

Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko149) a súčasne 

podrobnejšie analyzujem systém financovania všetkých typov vysokých škôl v štyroch 

vybraných krajinách – v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku ako súčasť 

právnych aspektov financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európskej únie. 

Taktiež v tejto kapitole realizujem analýzu právnych aspektov modelov 

financovania vysokých škôl ďalších krajín Európy, ktoré sú v priamom vzťahu 

k  spracovávanej téme. Sú to krajiny, ktoré ku dňu vzniku dizertačnej práce zatiaľ 

nepatrili medzi krajiny Európskej únie, ale v rámci európskeho hospodárskeho priestoru 

či programu Erasmus a Erasmus +, niektoré z nich sú aj členmi  Schengenského priestoru 

alebo Eurozóny, niektoré sú kandidátskymi krajinami Európskej únie (Albánsko, Čierna 

Hora,  Severné Macedónsko a Turecko) alebo sú potenciálne kandidátske krajiny (Bosna 

a Hercegovina, Kosovo), čím aktuálne významným spôsobom aj svojou finančnou 

spoluúčasťou participujú na ďalšom rozvoji vzdelanostnej štruktúry Európy. Tým budem 

plniť jeden zo stanovených cieľov dizertačnej práce, založený na analýze a hodnotení 

existujúcich právnych aspektov (často prostredníctvom právnych úprav) financovania 

vysokých škôl vo vybraných krajinách Európskej únie a ďalších európskych krajinách, 

Podľa citovaného zdroja150 sa niekoľko úrovní verejných inštitúcií podieľa na 

poskytovaní finančných prostriedkov do škôl. Poskytnutie komplexného prehľadu o 

 
149  Vo štvrtej kapitole dizertačnej práce budem používať v názvoch podkapitol tzv. krátke názvy pre podrobnejšie 

analyzované štáty z dôvodu lepšej prehľadnosti textu a jeho jednotnosti. 
150 European Commission/EACEA/Eurydice. Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in 

Public Funding. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 114 s. ISBN 978-92-9201-

666-1. 2014. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-

/publication/466ef2cd-97aa-4753-b854-6cf9b88379d4 
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procese financovania a konkrétne úlohy jednotlivých verejných inštitúcií je zložitá úloha. 

Táto zložitosť vyplýva čiastočne z individuálnych čŕt vzdelávacieho prostredia, 

politického prostredia a administratívneho prostredia každého štátu a všeobecne v 

spôsobe zodpovednosti za financovanie, akým sa podieľajú jednotlivé inštitúcie medzi 

sebou. Okrem toho je potrebné pre efektívne fungovanie  zdrojov pre školy aj napriek 

významnej rozdielnosti (napr. zamestnanci, kapitálové náklady a prevádzkové tovary a 

služby).  

Podľa vyššie citovaného zdroja vo viac ako tretine európskych štátov 

centrálna/najvyššia úroveň ministerstva robí prevod finančných prostriedkov napr. pre 

pedagogických zamestnancov priamo do školy (Írsko, Španielsko, Chorvátsko, Cyprus, 

Holandsko, Portugalsko a Slovinsko), alebo na platy učiteľov (Belgicko, Nemecko, 

Taliansko, Maďarsko, Malta a Lichtenštajnsko). V zostávajúcich štátoch nesú (centrálne) 

ministerstvá zodpovednosť za prevod finančných prostriedkov a/alebo platia 

pedagogických zamestnancov. Podobná situácia je u nepedagogických zamestnancov, ale 

bežnejšie to je pre miestne alebo regionálne inštitúcie, ktoré sa zapájajú buď samostatne, 

alebo s centrálnymi/najvyššími inštitúciami. Miestne orgány sú zodpovedné za prevod 

finančných prostriedkov alebo za nákup prevádzkových tovarov a služieb priamo do škôl 

takmer vo všetkých štátoch. Tieto prostriedky sa obvykle prideľujú čiastočne alebo úplne 

z centrálnych/najvyšších inštitúcií 151. 

 Okrem toho vo väčšine štátov inštitúcie tiež prispievajú k financovaniu škôl z 

vlastných zdrojov. V mnohých štátoch severnej Európy (Dánsko, Estónsko, Fínsko, 

Švédsko, Spojené kráľovstvo (Škótsko), Island a Nórsko) a v Bulharsku všetky hlavné 

kategórie zdrojov (zamestnanci, prevádzkové tovary a služby a kapitálové náklady) sú 

aspoň čiastočne financované z vlastných príjmov inštitúcií. Inde sú len niektoré z 

hlavných kategórií zdrojov financované týmto spôsobom, uvádza sa v citovanom zdroji 

152. 

Podľa vyššie citovaného zdroja dve konkrétne oblasti sú špeciálnou výzvou – 

identifikovať a opísať spôsoby financovania a kritériá používané inštitúciami 

zodpovednými za (vysokoškolské) vzdelávanie pri prideľovaní finančných prostriedkov 

školám. Jedná sa o autonómiu, ktorú majú inštitúcie na strednej úrovni, alebo orgány na 

najvyššej úrovni, ako sú spolkové krajiny v Nemecku a autonómne spoločenstvá v 

 
151 European Commission/EACEA/Eurydice. Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in 

Public Funding. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 114 s. ISBN 978-92-9201-

666-1. 2014. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-

/publication/466ef2cd-97aa-4753-b854-6cf9b88379d4 
152 tamtiež 
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Španielsku a zložitosť vzorcov a kľúčových premenných alebo indikátorov používaných 

v celej Európe. 

V dostupnej odbornej literatúre boli identifikované tri základné metódy 

financovania škôl:  

1. prvá metóda je „normatívne financovanie", t.j. prideľovanie zdrojov na základe 

všeobecne dohodnutého vzorca;  

2. druhou metódou je „schvaľovanie rozpočtu", teda predloženie rozpočtu, ktorý 

vypracujú školy, alebo iné inštitúcie na schválenie zodpovednej financujúcej inštitúcii;  

3. tretia metóda bola pomenovaná „ľubovoľné stanovenie zdrojov", a objavuje sa 

tam, kde má príslušný finančný orgán úplnú voľnosť pri stanovení výšky pridelených 

finančných prostriedkov berúc prípad od prípadu pri odhade potrieb finančných zdrojov. 

Centrálna/najvyššia úroveň ministerstva používa takmer vo všetkých štátoch 

vzorce financovania pre stanovenie úrovne zdrojov pre pedagogických zamestnancov153. 

V polovici z týchto štátov, z ktorých sa mnohé nachádzajú v severnej Európe, prostriedky 

určené touto metódou sú pridelené buď ako súčasť blokového grantu, ktorý sa používa u 

niektorých kategórií zdrojov na vzdelávanie; alebo ako súčasť paušálnej sumy na pokrytie 

nákladov pre celý rad verejných služieb, vrátane vzdelávania. V severských štátoch školy 

alebo inštitúcie na strednej úrovni, ktoré dostávajú finančné prostriedky majú určitú 

autonómiu pri rozhodovaní o prioritách koncepcie. V druhej polovici štátov sú zdroje 

špeciálne vyčlenené pre pedagogických zamestnancov. Vzorce financovania používajú 

inštitúcie na najvyššej úrovni pre určenie výšky zdrojov na prevádzkové tovary a služby 

vo väčšine štátov. Na rozdiel od financovania kapitálových nákladov, ktoré sú častejšie v 

kompetencii zodpovedných ministerstiev, ktorým v niektorých prípadoch, školy či 

zodpovedné stredné inštitúcie predkladajú na schválenie rozpočet na kapitálové výdavky.  

Oba vzorce financovania a stanovenie zdrojov podľa uváženia majú svoje výhody 

a nevýhody. Ak sa použije vzorec, jeho premenné musia byť starostlivo vybrané. Ak sa 

premenné týkajú napríklad len počtu študentov (normatívu), môže to byť 

najtransparentnejší spôsob prideľovania zdrojov. Avšak, ďalšie premenné, ako sú 

sociálno-ekonomické pozadie sú taktiež dôležité v rovnici, keďže umožňujú, aby boli 

zdroje zamerané tam, kde sú najviac potrebné. Napríklad v sociálne znevýhodnených 

oblastiach, môžu byť potrebné ďalšie finančné prostriedky na zabezpečenie rovnosti pre 

 
153 European Commission/EACEA/Eurydice. Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in 

Public Funding. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 114 s. ISBN 978-92-9201-

666-1. 2014. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-

/publication/466ef2cd-97aa-4753-b854-6cf9b88379d4 
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študujúcich  v rôznych oblastiach. V súčasnosti väčšina štátov používa tieto typy kritérií 

pri prideľovaní finančných prostriedkov154. 

Analýza kritérií používaných príslušnými inštitúciami pre prideľovanie školských 

zdrojov, aj keď obmedzená, stále poskytuje niekoľko zaujímavých zistení. V mnohých 

štátoch je bežné pre školské inštitúcie na najvyššej a strednej úrovni použiť premenné na 

základe vstupov pre stanovenie úrovne zdrojov určených pre zamestnancov. Táto 

kategória zdrojov tvorí najväčší podiel z celkových výdavkov na vzdelávanie v Európe. 

Premenné na základe vstupov sa zameriavajú na aktuálne potreby škôl a skutočné 

náklady155. 

Kritéria rozdelenia finančných prostriedkov medzi vysoké školy sú každoročne 

upresňované a predstavujú kombináciu medzi rôznymi modelmi financovania, podľa 

autorky 156: 

1. Model účelového financovania na základe programového plánovania, keď sú 

zdroje účelovo prideľované na nasledujúce programy: 

o na uskutočňovanie akreditovaných študijných programov; 

o na výskumnú, vývojovú a umeleckú činnosť; 

o na rozvoj vysokej školy; 

o na sociálnu podporu študentov. 

Pridelené finančné prostriedky sú limitované stanovením najvyššej sumy, ktorá 

môže byť z dotácie použité na jednotlivé programy. Objem finančných prostriedkov 

vynakladaných vysokou školou na mzdy a odvody do poistných fondov nesmie prekročiť 

80 % štátnych dotácií. Ak sú potreby vysokej školy vyššie ako pridelená dotácia, musí si 

zabezpečiť ich krytie z iných zdrojov. 

2. Model financovania podľa výkonov, keď sú finančné prostriedky prideľované 

v závislosti od veľkosti skutočne vykázaných výkonov. Pri stanovení výšky dotácie sa 

vychádza z údajov o počte študentov, absolventov, pedagogických a nepedagogických 

pracovníkov. Berie sa do úvahy ekonomická náročnosť výučby a personálna náročnosť 

podľa jednotlivých študijných odborov. Pričom tieto koeficienty boli po roku 2007 

stotožnené. Najnižšie koeficienty má pridelené štúdium práva, najvyššie koeficienty 

 
154 European Commission/EACEA/Eurydice. Financing Schools in Europe: Mechanisms, Methods and Criteria in 

Public Funding. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 114 s. ISBN 978-92-9201-

666-1. 2014. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://op.europa.eu/sk/publication-detail/-

/publication/466ef2cd-97aa-4753-b854-6cf9b88379d4 
155 tamtiež 
156 DURAČINSKÁ, M. Finančné hospodárenie vysokých škôl v Slovenskej republike z aspektu požiadaviek Európskej 

únie na rozvoj vzdelávania a vedy In Mezinárodní a srovnávací právní revue.  Roč. 5, č. 14 (2005), s. 78-94. ISSN 

1213-8770 
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veterinárske štúdium. Tento model zreálňuje náklady na jedného študenta v konkrétnom 

študijnom odbore. 

3. Model financovania podľa kvality. Tento model sleduje výkony vysokej školy 

z hľadiska kvality – počtu publikácii, citácií, dosiahnutých výsledkov vo vede a výskume, 

v počte získaných domácich a zahraničných grantov. 

V systéme financovania dlho prevažoval kvantitatívny princíp rozdeľovania 

dotácií podľa počtu študentov. V súčasnosti sa prihliada aj na kvalitu podporovanej 

vysokej školy a jej výsledky v oblasti vedy a výskumu. 

Vo vysokoškolskom vzdelávaní bolo v ostatných rokoch odporúčané výkonnostné 

financovanie157. Tento druh odporúčania nebol vydaný v súvislosti s finančnými 

prostriedkami školy. Avšak v dvoch štátoch (Holandsko a Anglicko v Spojenom 

kráľovstve) výkonnostné kritériá používajú ústredné orgány pri stanovení výšky 

blokových grantov, ktoré pokrývajú personálne náklady a prevádzkové zdroje. V oboch 

prípadoch sú tieto kritériá stanovené so zámerom znížiť predčasné ukončenie štúdia 158. 

Existujú teda dva typy financovania založené na výkonnosti: financovanie, ktoré 

motivuje k dobrým výsledkom, alebo financovanie, ktoré penalizuje zlé výsledky. Ak má 

byť použité financovania založené na výkone, môžu sa objaviť nežiaduce vedľajšie 

účinky. Napríklad, ak sú školy odmenené za dobré výsledky, môže to viesť k tomu, že už 

dobré školy sa stanú ešte kvalitnejšie, zatiaľ čo znevýhodnené školy sa môžu ťažšie 

zlepšovať. Jedným zo spôsobov merania výkonnosti by bolo merať pokrok školy 

prostredníctvom skúmania vývoja výsledkov medzi ročníkmi, skôr než porovnávať 

absolútne výsledky medzi školami, pretože výkonnosť škôl v rôznych oblastiach sa často 

veľmi odlišuje. 

   

4.1. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v krajinách Európskej 

únie  

V podkapitole predstavíme právne aspekty modelov financovania vzdelávania v 

krajine s dôrazom na právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v krajinách 

Európskej únie (členské krajiny ku dňu vzniku dizertačnej práce). 

 
157 Európska ekonomika Príležitostné správy o efektívnosti verejných výdavkov na terciárne vzdelávanie v Európskej 

únii, spoločná správa Výboru pre hospodársku politiku (Kvalita verejných financií) a Generálneho riaditeľstva pre 

hospodárske a finančné záležitosti. 
158 DURAČINSKÁ, M. Finančné hospodárenie vysokých škôl v Slovenskej republike z aspektu požiadaviek Európskej 

únie na rozvoj vzdelávania a vedy In Mezinárodní a srovnávací právní revue.  Roč. 5, č. 14 (2005), s. 78-94. ISSN 

1213-8770 
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Z hľadiska právo Európskej únie a jeho uplatňovania nariadenia a rozhodnutia sa 

automaticky stávajú záväznými v celej Európskej únii od dátumu nadobudnutia účinnosti 

a smernice musia byť začlenené do vnútroštátneho právneho poriadku krajín Európskej 

únie. Vykonávanie práva členskými štátmi Európskej únie z hľadiska nariadení 

a rozhodnutí musia vnútroštátne orgány zabezpečiť ich správne uplatňovanie, v prípade 

smerníc každá smernica obsahuje termín, do ktorého krajiny Európskej únie musia 

transponovať jej ustanovenia do svojho vnútroštátneho práva a informovať o tom 

Komisiu. Komisia monitoruje, či sa právne predpisy Európskej únie uplatňujú správne a 

včas, v opačnom prípade podnikne kroky na nápravu. Komisia pomáha členským štátom 

v riadnom vykonávaní všetkých právnych predpisov Európskej únie, poskytuje 

informácie online, plány vykonávania, usmerňovacie dokumenty a organizuje zasadnutia 

expertnej skupiny. 159 

 

4.1.1. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Belgicku 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Belgicku uvádza, že 

financovanie vysokých škôl sa v tejto krajine rozdeľuje podľa regiónov – financovanie  

vysokých škôl vo flámskej časti, financovanie vysokých škôl vo  francúzskom 

spoločenstve a financovanie vysokých škôl v nemecky hovoriacej komunite. Školy sú 

závislé na verejnom financovaní, majú najvyšší podiel opakujúcich študentov,  muži 

dosahujú skoro 60 %. V Belgicku ako celku majú vysoký podiel zahraničných 

vysokoškolských študentov zo susedných krajín, v dostupných štatistických údajoch sa 

uvádza údaj okolo 40% zahraničných vysokoškolských študentov v krajine.160 

Financovanie vysokých škôl vo flámskej časti161 závisí od úrovne organizujúcej 

inštitúcie v prípade stredoškolského vzdelávania  (ale s osobitnými predpismi pre 

koncepciu modulárneho vzdelávania), vzdelávania dospelých alebo vysokoškolského 

vzdelávania. Financovanie integrovaných programov odbornej prípravy učiteľov na 

univerzitách sa rovnako ako ďalšie bakalárske tituly riadi výnosom o financovaní 

vysokých škôl. Konkrétny program odbornej prípravy učiteľov sa riadi vyhláškou o 

vysokých školách, ak sa vykonáva na vysokej škole, a vyhláškou o vzdelávaní dospelých, 

ak sa vedie v Centre pre vzdelávanie dospelých. Iba univerzity majú doktorandov.162  

 
159 European Commission. EACEA. Uplatňovanie práva EÚ. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law_sk 
160 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/belgium_en 
161 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium .  Flemish Community – 

Higher Education Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-3_en 
162 tamtiež 
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V roku 2008 bol zavedený nový systém financovania celého vysokoškolského 

vzdelávania (vysoké školy a univerzity) (výnos zo 14. marca 2008 o financovaní činnosti 

flámskych vysokých škôl a univerzít). Systém bol upravený dekrétom z 13. júla 2012 o 

integrácii akademických programov na univerzitách. Cieľom týchto nových systémov 

financovania je:     

o podpora účasti na vysokoškolskom vzdelávaní a jeho úspešné dokončenie;     

o zvýšenie efektívnosti študijných plánov a zvýšenie zodpovednosti inštitúcií za ich 

politiku napredovania v štúdiu;     

o posilnená demokratizácia a dostupnosť;     

o zvyšovanie šancí mladých ľudí na vysokoškolské vzdelávanie okrem iného z 

etnických menšín;     

o účinnejšie a racionalizovanejšie poskytovanie vzdelávania;     

o financovanie flexibilnejších itinerárov, ale s náležitým ohľadom na pokrok v 

štúdiu a úspešné dokončenie;     

o úspešné vykonávanie akademizácie predchádzajúcich dvojcyklových 

univerzitných programov;     

o stimulovanie kvality vedeckého výskumu.163 

Plne integrovaný spôsob výpočtu prevádzkových zdrojov univerzít a univerzít 

nebol doteraz dosiahnuteľný vzhľadom na skutočnosť, že každý z týchto dvoch druhov 

vzdelávania má odlišné historické pozadie a prichádza so svojimi vlastnými konkrétnymi 

konečnými závermi. Z tohto dôvodu sa rozhodlo o implementácii modelu čiastkových 

rozpočtov pre rôzne typy vzdelávania. 

o paušálna platba za pevné vzdelanie pre vysoké školy a univerzity;     

o variabilná časť pre profesionálne programy ponúkané univerzitnými školami;     

o variabilná časť pre akademicky zamerané programy ponúkané vysokými školami 

(časť bola vyčlenená na akademicky zamerané programy v audiovizuálnom a 

vizuálnom umení a hudobných odboroch a študijných odboroch vysokých škôl);     

o variabilná časť pre akademicky zamerané programy ponúkané univerzitami;    

o jednorazová platba na výskum pre univerzity;     

o variabilná časť výskumu pre univerzity.164 

Počnúc rozpočtovým rokom 2014 sa paušálna platba za vzdelávanie rozdelí medzi 

vysoké školy, umelecké školy  a univerzity. Paušálna platba za vzdelanie (pre vysoké 

 
163 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium.  Flemish Community – 

Higher Education Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-3_en 
164 tamtiež 
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školy a univerzity):  táto suma sa delí na základe počtu kreditov, ktoré získali študenti so 

zmluvou o vzdelaní v pôvodných bakalárskych a magisterských programoch. Je to 

degresívny systém, ktorého výsledkom je relatívne väčšia paušálna suma za vzdelávanie 

pre menšie inštitúcie; na to, aby inštitúcia mohla získať jednorazovú sumu za vzdelanie, 

musí v bakalárskom a magisterskom štúdiu dosiahnuť minimálnu inštitucionálnu hranicu 

90 000 kreditov. Inštitúcie, ktoré nedosahujú minimálnu inštitucionálnu hranicu, 

nedostávajú zaručenú minimálnu sumu ani príspevok z stimulačného fondu;  počnúc 

rozpočtovým rokom 2014 sa bude na umeleckých školách poskytovať aj umelecká 

paušálna suma.     

Variabilná časť vzdelávania pre profesionálne programy ponúkané univerzitnými 

univerzitami, akademicky orientované programy ponúkané univerzitami a (do roku 2014) 

akademicky orientované programy na univerzitných vysokých školách a (od 

rozpočtového roku 2014 a ďalej) pre umelecké programy na umeleckých školách.  

Pre post-bakalárske a magisterské programy môžu inštitúcie využívať alternatívne 

zdroje financovania vrátane vyšších školných (v prípade financovaných programov 

maximálne dvojnásobok sumy, v prípade nefinancovaných programov môžu školné 

predstavovať 5 400 € (bez indexu), prepojené) a vo výnimočných prípadoch môžu 

dokonca dosiahnuť 24 790 € (bez indexu).165 

 Inštitúcie dostali aj bonusy na podporu efektívnosti; po ukončení alebo prevode 

určitých programov sa poskytne prechodné financovanie s postupným ukončením 

činnosti (doplnené bonusom za ukončenie programu, ak bol schválený plán reorganizácie 

zamestnancov). Tento racionalizačný fond bol rozdelený medzi inštitúcie, ktorých 

racionalizačný program schválila flámska vláda.    

Dodatočné zdroje financovania vysokých škôl vo flámskej časti  Belgicka okrem 

paušálnej platby existujú aj ďalšie zdroje:  166   

o pre projektový vedecký výskum (PWO);    

o pre inštitúcie s pracoviskami v Bruseli (bruselská norma) rozdelené podľa 

päťročného priemeru kreditov čerpaných na pracoviskách v regióne hlavného 

mesta Brusel;     

o pre akademicky zamerané vysokoškolské programy (zdroje akademizácie).  

Tieto sa nachádzajú mimo paušálnej platby. 

 
165 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium .  Flemish Community – 

Higher Education Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-3_en 
166 tamtiež 
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Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl vymedzujú, že univerzitné 

vysoké školy a univerzity môžu využívať zdroje z fondu stimulov na uskutočňovanie 

iniciatív v oblasti rovnakých príležitostí a rozmanitosti v rámci vysokoškolského 

vzdelávania a konkrétnejšie na prijímanie opatrení na podporu prijímania, postupovania 

a dokončovania študentov prichádzajúcich z populačných skupín, ktoré sú v súčasnosti 

nedostatočne zastúpené. v rámci vysokoškolského vzdelávania. Na tento účel vysoké 

školy uzatvárajú s vládou dohodu o riadení. Platnosť prvých dohôd o riadení uplynula 

koncom roka 2012  (Belgicko - Flemish Community).167 

Francúzske spoločenstvo Belgicka  (French Community)168 má právomoc najmä 

v oblasti kultúrnych záležitostí a používania jazykov, ako aj v oblasti vzdelávania, 

detstva, mládeže a výskumu. Vláda Francúzskeho spoločenstva má štyroch ministrov, 

ktorých sa priamo týka starostlivosť o deti a vzdelávanie: minister školstva (zodpovedný 

za vzdelávanie od predškolskej výchovy), minister školstva (okrem iného), minister 

vysokoškolského vzdelávania, médiá a vedecký výskum a ministerka sociálneho 

vzdelávania, mládeže, práv žien a rovnakých príležitostí. Piaty minister je zodpovedný za 

rozpočet, štátnu službu a administratívu Francúzskeho spoločenstva. Výchova a 

vzdelávanie organizované vládou sa nazýva oficiálne vzdelávanie. Výchova a 

vzdelávanie organizované súkromnou osobou alebo organizáciou sa nazýva bezplatné 

vzdelávanie (súkromné vzdelávanie podporované vládou). Vysokoškolské vzdelávanie 

poskytujú univerzity (Universities), vysoké školy (Hautes Ecoles), vyššie umelecké školy 

(Higher Schools of Arts). Školstvo je financované pomocou dotácií, dotované je aj 

privátne školstvo, úplne súkromné školstvo tvorí iba 1% zo systému. Všeobecne školstvo 

je financované z verejných zdrojov na úrovni 95 %, priemer OECD za rok 2015 bo 

uvádzaný 87 %. Vysokoškolské vzdelávanie je financované v 89 % z verejných zdrojov, 

(pričom priemer krajín OECD sa pohybuje okolo 33 %) a v rozsahu 11% tvoria súkromné 

zdroje financovania vysokých škôl. Vláda neuznáva malý počet škôl, súkromné školy 

však nedostávajú finančné prostriedky od vlády. Vo Francúzskom spoločenstve existujú 

tri vzdelávacie siete:169 

o verejné vzdelávanie je oficiálne vzdelávanie organizované Francúzskym 

spoločenstvom. Rešpektuje filozofické a náboženské názory všetkých rodičov; 

 
167 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - Flemish Community - 

Higher Education Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-3_en 
168 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - French Community - 

Higher Education Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-5_en 
169 tamtiež 
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o vládne verejné vzdelávanie vedené obecnými alebo provinčnými orgánmi; 

o súkromné vzdelávanie podporované vládou organizuje súkromná osoba alebo 

organizácia. 

V Belgicku vysokoškolské vzdelávanie obsahuje programy, ktoré vedú k získaniu 

titulu bakalár, magister a doktor. Vysokoškolské duálne odborné vzdelávanie je súčasťou 

úrovne vysokoškolského vzdelávania. Vyššie duálne odborné vzdelávanie (enseignement 

supérieur en alternance).Vo Francúzskom spoločenstve je vysokoškolské duálne odborné 

vzdelávanie definované ako „inštruktáž, v ktorej sú zručnosti potrebné na získanie titulu 

z vysokej školy čiastočne získané na pracovisku a čiastočne v rámci tejto vysokej školy. 

Vláda Francúzskeho spoločenstva prijala popri magisterských programoch už 

existujúceho duálneho systému 30. júna 2016 dekrét, ktorým sa zovšeobecňuje duálny 

systém výučby na Hautes Ecoles a na univerzitách. Vo Francúzskom spoločenstve 

existujú v terciárnom vzdelávaní tri typy škôl: univerzity (Les universités), Hautes Ecoles 

(odborné vysoké školy) a  umelecké vysoké školy (Les Ecoles supérieures des Arts).170 

Bakalárske programy v Belgicku môžu byť orientované odborne aj akademicky. 

Profesijne orientované bakalárske programy sú zamerané predovšetkým na výkon 

povolania a poskytujú priamy prístup na trh práce. Akademicky zamerané bakalárske 

programy sa zameriavajú na široké akademické vzdelanie alebo umelecké vzdelanie. Ich 

cieľom je ponúknuť prístup k magisterskému programu alebo k trhu práce. Bakalársky 

program trvá spravidla 3 roky (180 kreditov). V Belgicku sa magisterské programy 

zameriavajú na pokročilé vedecké alebo umelecké znalosti alebo zručnosti, ktoré sú 

potrebné pre nezávislú prax vedy alebo umenia alebo pre výkon povolania. Sú zakončené 

diplomovou prácou. Väčšina magisterských programov trvá 2 roky (120 kreditov).171 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že podmienky 

financovania vysokoškolského vzdelávania sa v Belgicku172 líšia v závislosti od typu 

inštitúcie. Z hľadiska vysokých škôl ročné „prevádzkové dotácie“ sa prideľujú 

univerzitám na pokrytie ich výdavkov na zamestnancov, prevádzkových nákladov na 

výučbu, výskum a správu. Každá inštitúcia dostáva podiel stabilizovaného celkového 

rozpočtu. Vývoj tohto rozpočtu je zaručený podľa skutočného vývoja indexu. Pevná 

zložka príspevku predstavuje 30%. Rozdeľuje sa medzi univerzity na základe pevných 

percentuálnych podielov. Zodpovedajú rozdeľovaniu kvót počas predchádzajúceho 

 
170 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - French Community - 

Higher Education Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-5_en 
171tamtiež 
172 tamtiež 
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obdobia. Toto rozdelenie bolo revidované v roku 2016 a zostane v platnosti 10 rokov. 

Variabilná zložka príspevku predstavuje 70%. Rozdelenie tejto časti celkového rozpočtu 

medzi univerzity sa uskutočňuje na základe počtu študentov s nárokom na financovanie 

na každej z nich v porovnaní s celkovým počtom študentov s nárokom na financovanie 

na všetkých univerzitách. Zohľadňuje sa priemerný počet študentov s nárokom na 

financovanie v štyroch akademických rokoch predchádzajúcich rozpočtovému roku173. 

Podľa právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl univerzity spravujú 

dotácie, ktoré im boli pridelené. Takto platia okrem svojich prevádzkových nákladov aj 

platy svojich zamestnancov. Ich personálne náklady však nemôžu prekročiť 80% ich 

príjmov. Financovanie doktorátu s dizertačnou prácou sa poskytuje univerzitám v rámci 

rozpočtu na globálne špecifické dotácie rozdelené podľa počtu študentov, ktorí získali 

doktorandské štúdium v akademickom roku predchádzajúcom rozpočtovému roku. 

Absolventi doktorských študijných programov sú vážení podľa študijnej skupiny, do 

ktorej patria. Sociálne granty sa poskytujú univerzitám podľa počtu študentov, ktorí majú 

nárok na financovanie. Pokiaľ ide o údržbu budov určených na výučbu, výskum a správu, 

každá univerzita dostáva podiel z globálneho indexovaného balíka určeného na základe 

podielov určených v čase vytvorenia tohto financovania. 174 Pokiaľ ide o financovanie 

investícií do nehnuteľností určených na výučbu, výskum a správu, každá univerzita 

dostáva podiel indexovaného globálneho balíka určeného na základe akcií určených pri 

vytvorení tohto financovania. Univerzity dostávajú úplnú kompenzáciu za stratu príjmu 

kvôli zníženiu registračných poplatkov udelených študentom, ktorí neplatia registračné 

poplatky (študenti s grantmi) a študentom, ktorí platia znížené registračné poplatky 

(skupina s nízkym príjmom), ako aj zmrazenie indexácie registračných poplatkov. 

Odmeny sa poskytujú univerzitám aj za bezplatné študijné materiály v závislosti od počtu 

študentov s grantmi. Každá univerzita dostáva podiel z indexovaného rozpočtu na 

podporu úspechu študentov, na financovanie didaktických stredísk, na získavanie metód 

a techník úspechu, nástroje na sebahodnotenie a študentskú radu, inovatívne didaktické 

metódy zamerané na študentov 1. generácie a vyučovanie v malom rozsahu skupiny. 

Mechanizmy výpočtu rôznych vyššie uvedených prostriedkov sú rovnaké pre každú 

 
173 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - French Community - 

Higher Education Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-
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univerzitu: organizuje ju francúzske spoločenstvo a inštitúcie poskytujúce granty uznané 

zákonodarcom.175 

Rozpočet na ročné „celkové dotácie“ spoločnosti Hautes Ecoles je stabilizovaný 

v globálnom rozpočte. Jeho výška sa každý rok upravuje podľa miery fluktuácie indexu 

zdravia predchádzajúceho roka. Zohľadňuje tiež vývoj nákladov. Dotácie sa prideľujú 

Hautes Ecoles na pokrytie ich výdavkov na výučbu, výskum, správu a služby pre 

spoločnosť. Dotácie každého Haute Ecole pozostávajú z 2 častí: 

1) historická zložka zodpovedajúca 13,5% rozpočtu a preskupenie súboru prvkov, ktoré 

boli súčasťou predchádzajúcej metódy výpočtu (historická časť + paušálna suma + fond 

solidarity). Vyššie uvedené základné sumy sa prispôsobujú vývoju indexu od roku 1999; 

2) premenlivá zložka: Variabilné zložky všetkých Hautes Ecoles tvoria 86,5% celkového 

rozpočtu. Takto nastavená časť pre variabilné komponenty je rozdelená medzi Hautes 

Ecole.176 

Každá vysoká škola je plne zodpovedná za svoje vlastné riadenie v rámci 

každoročne prideleného rozpočtu. Študenti vysokých škôl sú v zásade povinní platiť 

školné. Vyhláška o bezplatnom a demokratickom vysokoškolskom vzdelávaní (2010) 

zrušila registračné poplatky (školné a iné poplatky) pre študentov, ktorí dostávajú študijné 

granty (držitelia štipendií), a znížila školné pre študentov s nízkym príjmom (tých, 

ktorých príjem alebo ktorých rodiny príjem iba nepatrne prekračuje povolenú úroveň) do 

výšky súčasného školného študentov, ktorí študujú. Registračný poplatok študentov s 

nízkymi príjmami sa znížil na 374 €. Pre ostatných študentov nemusí byť školné spojené 

s indexom a zostáva pevne stanovené na maximálne 835 €. Inštitúcie, ktoré nepodliehajú 

stropu, ako napríklad umelecké vysoké školy, nemôžu prekročiť výšku registračných 

poplatkov.177 

Pokiaľ sú dodržané všeobecné právne predpisy, orgány zodpovedné za 

vysokoškolské vzdelávanie, ktoré nie sú organizované ani podporované Francúzskym 

spoločenstvom, ich môžu usporiadať podľa vlastného výberu. Pripomíname, že nezávislé 

vzdelávanie podporované grantom nie je súčasťou súkromného vzdelávania. Podlieha 

pravidlám veľmi podobným pravidlám týkajúcim sa verejného vzdelávania 

podporovaného pomocou grantov a vzťahuje sa naň spoločný opis.178 

 
175 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - French Community - 

Higher Education Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-5_en 
176 tamtiež 
177 tamtiež 
178 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - French Community - 

Higher Education Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-5_en 
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Systém vysokoškolského vzdelávania v nemecky hovoriacom spoločenstve 

v Belgicku (Belgium - German Speaking Community)179 existuje len obmedzená 

možnosť ukončiť vysokoškolské štúdium. Autonómna univerzita, jediná vysoká škola v 

nemecky hovoriacom spoločenstve, Autonome Hochschule (AHS), poskytuje študentom 

nielen počiatočnú odbornú prípravu, ale je zodpovedná aj za ďalšie vzdelávanie a 

výskum. Táto vysoká každoročne dostáva osobitnú dotáciu dojednanú s vládou na jej  

fungovanie. Vysoká škola má okrem toho právo použiť peniaze aj inak, ale prioritne 

musia byť použité na zamestnávanie externých prednášajúcich. Uvedená vysoká škola 

ponúka tieto kurzy: 

o Pedagogické vedy: materská škola, základná škola; 

o Zdravotníctvo a ošetrovateľstvo;  

o Finančné a administratívne vedy: Účtovníctvo a bankovníctvo; 

o Financie a správa: Poistenie a Verejná a obchodná správa.180 

Aby sa študenti mohli študovať iné zameranie, musia ísť do inej časti Belgicka 

alebo do zahraničia. Vzdelávací systém v nemecky hovoriacom spoločenstve je 

financovaný zo štátneho rozpočtu. Suma rozpočtu do značnej miery pozostáva z dotácie 

od spolkového štátu, financií presunutých z Valónskeho regiónu na použitie v 

delegovaných oblastiach pôsobnosti a zo zaplatených rozhlasových a televíznych 

poplatkov obyvateľov spoločenstva. Existujú aj iné finančné zdroje ako z verejných 

financií, napr. súkromné dary, príjmy z hospodárstva alebo z určitých aktivít a udalostí, 

ale sú relatívne nevýznamné. Každá škola splniť podmienky pre štátne dotácie, ktoré 

zahŕňajú:181 

o štruktúru školy musí schváliť zodpovedný minister; 

o školy musia byť schopné vypracovať učebné osnovy schválené ministrom 

školstva; 

o musia prijať dohľad od orgánu verejnej moci; 

o musia mať školský úrad, ktorý nesie plnú zodpovednosť; 

o musia byť schopní preukázať minimálny počet študentov za každý rok; 

o majú dostatok priestoru na splnenie kritérií hygieny, bezpečnosti a obývateľnosti; 

o zodpovedajúce učebné a učebné materiály spĺňajú pedagogické požiadavky; 

 
179 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - German-Speaking 

Community – 2019. [on-line]. [cit. 2020-5-05]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/belgium-german-speaking-community_en 
180 tamtiež 
181 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - German-Speaking 

Community – 2019. [on-line]. [cit. 2020-5-05]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/belgium-german-speaking-community_en 
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o školy poskytujú pedagogickú jednotu v budove alebo obci; 

o zamestnávajú učiteľov, ktorí neohrozujú zdravie študentov; 

o dodržiavajú zákonom stanovené školské dni a sviatky.182 

Z môjho pohľadu považujem právnu úpravu modelov financovania vysokých škôl 

vo vysokoškolskom systéme v Belgicku za najkomplikovanejší systém v rámci krajín 

Európskej únie, avšak si myslím, že práve historické okolnosti ho pre obyvateľov 

jednotlivých spoločenstiev/kantónov robia prijateľným. Podľa mňa fakt, že vysoké školy, 

závislé na verejnom financovaní, majú najvyšší podiel opakujúcich študentov 

v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, svedčí o neefektívnosti nastavenia 

financovania vysokých škôl. V tejto súvislosti sa vynára otázka, či sú vysoké školy 

natoľko náročné na štúdium alebo je to tým, že dotácia vysokoškolského  štúdia, závislá 

na verejnom financovaní, je v konkurenčnom prostredí prijímaná ako komfort štúdia 

s tým, že študenti majú počas vysokoškolského štúdia výhody a nemajú sa „kam 

ponáhľať“, keď študujú v podstate zadarmo. V celom Belgicku majú, podľa dostupných 

údajov, vysoký podiel platiacich zahraničných vysokoškolských študentov zo susedných 

krajín - približne 40% zahraničných vysokoškolských študentov v krajine, čo tento 

systém od väčšiny deklarovaných právnych aspektov financovania vysokých škôl 

odlišuje. 

 

4.1.2. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Bulharsku  

Aktuálne platná právna úprava financovania vysokých škôl v Bulharsku 

vymedzuje, že finančnú autonómiu udeľujú školám finančná decentralizácia a tzv. 

„Delegované rozpočty“. Právna úprava finančnej decentralizácie prevádza práva a 

povinnosti, ktoré sa týkajú zostavenia a plnenia rozpočtu (delegované rozpočty). Školy 

majú viac operatívnych práv v súvislosti s rozpočtovou ústavou a výdavkami a 

vykonávajú svoje vlastné plánované politiky.183 

Pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, v právnej úprave modelov financovania 

verejných vysokých škôl v zákone o vysokých školách, zákone o akademickom rozvoji 

zamestnancov v Bulharskej republike a v zákone o vedeckých a výskumných stupňoch 

 
182 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Belgium - German-Speaking 

Community – 2019. [on-line]. [cit. 2020-5-05]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/belgium-german-speaking-community_en 
183European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Bulgaria. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-01]. Dostupné na:.  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bulgaria_en 
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a hodnostiach, ako uvádza citovaný zdroj184  sú stanovené podmienky a požiadavky na 

akademických zamestnancov, ako aj na orgány s rozhodovacou právomocou na 

vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. miestna úroveň, pokrývajúca rôzne etapy 

akademickej kariéry: od nástupu do povolania až po odchod do dôchodku, čím sa riešia 

otázky, ako je prijímanie do zamestnania, profesijné postavenie akademických 

pracovníkov, platba a nadšenie, pracovný čas a povinnosti, mobilita, odchod do dôchodku 

atď.185 

Bulharská republika je tiež jednou z prvých krajín, ktorá podpísala v roku 1999 v 

Bologni spoločné vyhlásenie o európskom priestore vysokoškolského vzdelávania. 

Správa vysokoškolského vzdelávania sa vykonáva na štátnej a inštitucionálnej úrovni. 

Štát je zodpovedný za rozvoj a implementáciu dlhodobej národnej politiky a vytvorenie 

podmienok, ktoré zaručujú akademickú autonómiu vysokých škôl, kvalitu vzdelávania a 

zabezpečenie primeraných podmienok na vykonávanie vedeckého výskumu. 

Inštitucionálne riadenie sa vykonáva v súlade s právami na akademickú autonómiu 

vysokých škôl, ale štát pomáha pri rozvoji moderného inštitucionálneho riadenia 

prostredníctvom rozdelenia zdrojov na konkurenčnom základe. Bulharsko aktívne 

pracuje na budovaní priaznivého prostredia pre modernizáciu vysokoškolského 

vzdelávania v súlade s potrebami spoločnosti a podnikania, ktoré súvisia s uplatňovaním 

moderných prístupov k riadeniu inštitúcií, ktoré vedú k lepšiemu finančnému 

hospodáreniu.186 

Vysokoškolské vzdelávanie je (podľa sústavy škôl v Bulharsku zo školského roku 

2018/2019) realizované v univerzitách (universiteti) a v špecializovaných vyšších 

odborných školách (specialižirani vyschi utchilishta).187 

Z hľadiska právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl je kľúčovou 

zvláštnosťou systému financovania uplatňovaného na verejné/štátne vysoké školy fakt, 

že poskytnutá dotácia je založená na počte zapísaných študentov. Hlavné formy 

mechanizmov financovania pre každú vysokú školu sú určené počtom študentov, 

odbornými oblasťami a hodnotením akreditácie, vydávaním učebníc a vedeckých prác; 

komunálne sociálne výdavky; kapitálové výdavky. Každá štátna univerzita môže tvoriť 

vlastné zdroje a definovať postupy ich vynakladania. Priemerný počet študentov vo 

všetkých profesijných odboroch sa vynásobí normou stanovenou vyhláškou č. 162 z 

 
184 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Bulgaria. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-05-01]. Dostupné na:.  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bulgaria_en  
185 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Bulgaria. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-05-01]. Dostupné na:.  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/bulgaria_en 
186 tamtiež 
187 tamtiež 
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20.06.2001 (zmenenou a doplnenou vyhláškou č. 238 / 07.09.2004), aby sa získal grant 

na podporu odbornej prípravy v ktoromkoľvek odbornom odbore. Suma dotácií na 

podporu odbornej prípravy poskytovanej všetkým odborným oblastiam poskytuje dotáciu 

na podporu odbornej prípravy na štátnej univerzite. Počet doktorandov je zahrnutý v 

odbornom odbore, v ktorom má príslušná štátna univerzita najväčší počet študentov.188 

Vysoké školy majú akademickú autonómiu. Akademická samospráva má právo 

získavať finančné prostriedky a samostatne rozhodovať o podmienkach ich vyčlenenia a  

právo samostatne uzatvárať zmluvy so štátom alebo s inými používateľmi základného a 

aplikovaného výskumu, ako aj na modernizáciu. kvalifikácie odborníkov 

vysokoškolského vzdelávania. Bulharský národný kontrolný úrad plánuje finančné 

kontroly a externý audit súvisiaci s činnosťou všetkých univerzít. Ministerstvo školstva, 

mládeže a vedy je povinné mesačne predkladať správy o výdavkoch ministerstvu financií 

každej univerzity a Bulharskej akadémii vied a štvrťročnú súhrnnú správu pre 

ministerstvo financií a Národný kontrolný úrad.189 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl  vo vyhláške Rady ministrov 

schvaľuje každoročne poplatky za prihlášku a školenie na štátnych univerzitách. V zásade 

platia poplatky všetci študenti. Študenti doktorandského štúdia a doktorandi - občania 

členských štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru alebo 

Švajčiarskej konfederácie môžu byť prijatí na bulharské univerzity a platiť poplatky za 

svoje štúdium podľa pravidiel stanovených pre bulharských občanov. Je to dôležitý krok 

k rozšíreniu európskeho rozmeru vysokoškolského vzdelávania a rovnakých príležitostí 

na prístup pre mladých ľudí, ktorí chcú získať vysokoškolské vzdelanie v Bulharsku. 

Oslobodené od platenia poplatkov na štátnych univerzitách sú: siroty, osoby so 

zdravotným postihnutím a pracovníci so zdravotným postihnutím, vojnoví invalidi, 

študenti z detských domovov bez rodičov, starší kadeti  vo vojenských školách a 

doktorandi za posledné dva roky doktorandského štúdium. Poplatky neplatia študenti a 

doktorandi prijatí v medzivládnych dohodách, v ktorých sa táto otázka rieši recipročne. 

Najvyššia výška poplatkov za študentov je stanovená na špecifické požiadavky na 

odbornú prípravu v týchto programoch: „Zubné lekárstvo“, „Medicína“, „Farmácia“, 

 
188 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Bulgaria – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-12_en 
189 tamtiež 
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„Veterinárna medicína“, „Filmová a televízna réžia“, „Filmová a televízna 

kinematografia“ a profesionálne odbory. "Hudba a tanec a výtvarné umenie".190 

Na rozdiel od väčšiny právnych aspektov financovania vysokých škôl je, podľa 

môjho názoru, hlavnou zvláštnosťou právnej úpravy systému financovania, 

uplatňovaného na verejné/štátne vysoké školy v Bulharsku fakt, že poskytnutá dotácia je 

založená na počte zapísaných študentov. Hlavné formy mechanizmov financovania pre 

každú vysokú školu sú určené počtom študentov, odbornými oblasťami a hodnotením 

akreditácie, vydávaním učebníc a vedeckých prác; komunálne sociálne výdavky; 

kapitálové výdavky. Každá štátna univerzita v Bulharsku, podľa právnej úpravy modelov 

financovania verejných vysokých škôl, môže tvoriť vlastné zdroje, ale ďalšou 

zvláštnosťou, podľa mňa je, že univerzita definuje postupy ich vynakladania, čo môže 

byť pozitívom smerom k univerzite, ale aj negatívom smerom ku kontrole hospodárenia 

s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu. 

 

4.1.3. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl na Cypre 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že verejné 

vysokoškolské vzdelávanie (vysokoškolské vzdelanie) je v zásade bezplatné pre 

Cyperčanov a občanov Európskej únie, pretože vláda v plnej miere uhrádza poplatky, 

stanovené radami univerzít. Zahraniční študenti vysokých škôl z krajín Európskej únie 

platia poplatky, postgraduálni študenti, cyperskí alebo zahraniční, platia poplatky 

stanovené Radou ministrov.191 Vysokoškolské vzdelávanie na Cypre je realizované vo 

verejných inštitúciách a súkromných inštitúciách najmä na univerzitnej úrovni teda 

univerzity (Panepistimia) a na neuniverzitnej úrovni teda úroveň vysokých škôl 

((Dimosles) Scholes tritovathmias ekpaideusis) – údaje sú k školskému roku 

2018/2019.192 

Na základe právnych aspektov financovania vysokých škôl, vysoké školy na 

Cypre dostávajú financovanie z verejných zdrojov, aj zo súkromných zdrojov. Najväčší 

podiel financovania verejných vysokých škôl pochádza od vlády. Štátne financovanie 

(štátne dotácie a školné na vysokoškolské štúdium) v roku 2011 predstavovalo 69% z 

celkového rozpočtu Cyperskej univerzity, 92,7% na Cyperskej technickej univerzite a 

 
190 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Bulgaria. – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-12_en 
191 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Cyprus. 2018. [on-line]. [cit. 2020-

05-08]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/cyprus_en 
192 tamtiež 
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84,7% na otvorenej Cyperskej univerzite. Súkromné vysoké školy získavajú svoj fond 

predovšetkým z poplatkov za štúdium. Financovanie z verejných zdrojov 

prostredníctvom rôznych verejných grantov, pridelených vysokým školám, sa určujú 

prostredníctvom rokovaní na základe odhadu rozpočtu predloženého každou inštitúciou. 

Verejné financovanie sa prideľuje podľa rozpočtových položiek. Odhad pokrýva 

požiadavky inštitúcie vyplývajúce z úrovne zápisu študentov, vývoja existujúcej 

infraštruktúry, zriaďovania nových fakúlt a zavádzania nových programov. Základné 

financovanie výskumu je založené na potrebách predložených inštitúciami počas fázy 

vyjednávania. Neexistujú žiadne špecifické kritériá týkajúce sa výskumu.193  

Súkromné zdroje vysokých škôl na Cypre – vysoké školy majú k dispozícii rôzne 

zdroje súkromného financovania. Patria sem poplatky za štúdium pre študentov; dary od 

súkromných subjektov alebo jednotlivcov; využívanie výsledkov výskumu a 

výskumných zmlúv vo forme spoločných výskumných projektov medzi vysokými 

školami a súkromnými zmluvami; poplatky za poskytovanie služieb, ako napríklad ďalšie 

vzdelávanie dospelých alebo spoločností, poradenské služby, organizácia podujatí; 

zakladanie obchodných spoločností; partnerstvá s podnikateľským svetom; 

sponzorovanie príspevkov; pôžičiek; nájomné/príjmy z majetku; úrok z finančných 

investícií a pod.194 Existujúci legislatívny rámec, ktorý oprávňuje vysoké školy na práva 

duševného vlastníctva k výsledkom výskumu, uskutočňovaného ich zamestnancami, 

predstavuje verejné stimuly pre vysoké školy, aby hľadali aj súkromné zdroje 

financovania.195 

Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl určuje, že verejné vysoké 

školy sú úplne verejno-právnymi korporáciami. Rada univerzity je zodpovedná za 

riadenie a kontrolu finančných záležitostí univerzity a jej majetku, ako aj za prípravu jej 

rozpočtu, ktorý sa musí predkladať Rade ministrov a snemovni reprezentantov 

prostredníctvom ministerstva školstva a kultúry. Zavedený systém externého finančného 

auditu využívania verejného financovania poskytuje transparentnosť v inštitucionálnych 

 
193  European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Cyprus. 2018. [on-line]. [cit. 2020-

05-08]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/cyprus_en a  

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Cyprus – Funding Education.  2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-15_en 
194 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Cyprus – Funding Education.  

2018. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-15_en 
195 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Cyprus. 2018. [on-line]. [cit. 2020-

05-08]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/cyprus_en a  

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Cyprus – Funding Education.  2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-15_en 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/cyprus_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/cyprus_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
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finančných postupoch. Na konci každého akademického roka univerzita predkladá 

výročnú správu ministerstvu školstva a kultúry.196 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že verejné 

vysokoškolské vzdelávanie (vysokoškolské vzdelanie) je v zásade bezplatné pre 

Cyperčanov a občanov Európskej únie, pretože vláda v plnej miere uhrádza poplatky, 

stanovené radami univerzít. Od väčšiny právnych úpravy modelov financovania 

verejných vysokých škôl odlišnosti v získavaní súkromných zdrojov vysokých škôl na 

Cypre vidím najmä v tom, že ich môžu tvoriť napr.  pôžičky či  úroky z finančných 

investícií vysokých škôl.  Taktiež právna úprava modelov financovania verejných 

vysokých škôl na Cypre umožňuje financovanie z verejných zdrojov prostredníctvom 

rôznych verejných grantov prostredníctvom vyjednávaní (negociácie) na základe odhadu 

rozpočtu predloženého každou inštitúciou. Pozitívom, podľa môjho názoru, je tiež 

zavedený funkčný systém externého finančného auditu. 

 

4.1.4. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Českej republike 

Najaktuálnejší model financovania terciárneho vzdelávania v Českej republike  

z decembra 2019 (2019)197 hovorí o tom, že terciárne vzdelávanie poskytujú v Českej 

republike vyššie odborné školy a vysoké školy. Financovanie vyšších odborných škôl sa 

riadi školským zákonom, financovanie vysokých škôl potom zákonom č. 111/1998 Sb. - 

zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších 

předpisů.   Predmetom môjho záujmu je však financovanie vysokých škôl. Základné 

princípy financovania vysokých škôl nastavuje zákon č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů.. Princípy 

financovania verejných vysokých škôl sú uvedené v časti druhej, princípy financovania 

súkromných vysokých škôl v časti tretej a princípy financovania štátnych vysokých škôl 

v časti šestnástej  zákona č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů.198  

Štátne vysoké školy sú financované zo štátneho rozpočtu, z rozpočtových kapitol 

ústredných orgánov, pod ktoré spadajú - Univerzita obrany najmä z kapitoly Ministerstva 

 
196 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Cyprus –Higher Education 

Funding.  2018. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-15_en 
197 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 
European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
198 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
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obrany a Policajná akadémia z kapitoly Ministerstva vnútra. Zákon č. 111/1998 Sb. - 

zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších 

předpisů.199pripúšťa vo vymenovaných prípadoch poskytnutie prostriedkov vojenskej 

vysokej škole aj Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Tieto 

prostriedky sú vztiahnuté k študentom študijných programov v oblasti bezpečnostných 

štúdií, ktorí nie sú vojakmi v činnej službe. V zákone č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů.200 sú ďalej 

uvedené pôsobnosti Ministerstva obrany České republiky a Ministerstva vnitra České 

republiky  k príslušným štátnym vysokým školám. V oblasti finančnej sa jedná najmä o 

rozdeľovanie prostriedkov štátneho rozpočtu a kontrolu zákonnosti a hospodárnosti pri 

nakladaní s nimi, ďalej napr.  určovanie výšky poplatkov spojených so štúdiom  a pod. 

Financovanie súkromných vysokých škôl je uvedené v príslušnom oddiele zákona č. 

111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění 

pozdějších předpisů.201 o vysokých školách o súkromných školách.202 

Financovanie verejných vysokých škôl je realizované ako viaczdrojové. 

Rozhodujúcim zdrojom ich financovania (každoročne sa jedná o cca 70% príjmov 

verejných vysokých škôl) sú prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu z kapitoly 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky203. Ďalšie zdroje tvoria 

prostriedky poskytované z iných verejných zdrojov (z ostatných kapitol štátneho 

rozpočtu, zo štátnych fondov a z rozpočtov obcí a krajov), z výnosov z hlavnej činnosti 

a z doplnkovej činnosti, poplatky spojené so štúdiom, výnosy z majetku a príjmy z darov 

a dedičstva.204 

Verejná vysoká škola hospodári podľa rozpočtu, ktorý nesmie byť zostavovaný 

ako deficitný. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom a vyhodnotenie hospodárenia sa 

vykonáva po skončení kalendárneho roka a predkladá Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky205. 

 
199 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 
200 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 
201 tamtiež 
202 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 
European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
203 tamtiež 
204 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 
European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
205 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  

http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
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 Základné princípy financovania verejných vysokých škôl v Českej republike sú 

uvedené v ustanoveniach § 18 a § 18a zákona č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů.206 Najvýznamnejším 

zdrojom príjmov rozpočtu verejnej vysokej školy je štátny rozpočet. Prostriedky z neho 

sú verejnej vysokej škole poskytované v rozhodujúcom objeme prostredníctvom kapitoly 

333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, a to tromi spôsobmi: 

1. formou príspevku zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie a v súvislosti s tým vedeckú a 

výskumnú, vývojovú a inovačnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť; 

2. formou podpory výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií z verejných rozpočtov 

(poskytované podľa osobitného predpisu - zákona o podpore výskumu, experimentálneho 

vývoja a inovácií); 

3. alebo - formou dotácie zo štátneho rozpočtu. 

Konkrétne postupy financovania verejných vysokých škôl z kapitoly 333 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, s výnimkou 

programového financovania (EDS / SMVS), výskumu a vývoja a dotácií na programy 

Európskej únie, sú podrobne opísané v Pravidlách pre poskytovanie príspevku a dotácií 

verejným univerzitám Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, 

ktoré sú každoročne rozhoduje a zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky.207 

Finančné prostriedky, poskytované podľa Pravidiel pre poskytovanie príspevku a 

dotácií verejných vysokých škôl, sú rozčlenené do 4 rozpočtových okruhov (RO I - RO 

IV).  

Rozpočtový okruh I - Inštitucionálny časť rozpočtu predstavuje cca 80% z objemu 

RO I - RO IV. Jedná sa prostriedky poskytované formou príspevku na zabezpečenie 

prevádzky verejných vysokých škôl. Rozpočtový okruh Aj pozostáva z troch častí - časti 

fixná, časti výkonové a od roku 2019 aj časti nazývané "spoločenská dopyt". Časť fixnú, 

tvorí cca 80% rozpočtovej kapitoly I (bez účelovo vyčlenených prostriedkov na 

spoločenskú dopyt), je základným stabilizačným faktorom hospodárenia verejných 

vysokých škôl. 208 

Výška finančných prostriedkov poskytovaná jednotlivým verejným vysokým 

školám vychádza z objemu jej výkonov vo vzdelávacej činnosti. Škole garantuje, že pri 

 
206 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 
207 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs a Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 
208 tamtiež 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs
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stabilných výkonoch, meraných počtom študentov a finančnej náročnosti štúdia 

vyučovaných študijných programov, jej bude s ohľadom na možnosti Českej republiky  

poskytnutý príspevok v predvídateľné výške. Táto skutočnosť je overovaná porovnaním 

medziročných skutočných hodnôt k 31.10 aktuálneho akademického roka v nasledujúcich 

dvoch parametroch: 

o počet prepočítaných štúdií zapísaných do prvých ročníkov všetkých typov 

študijných programov; 

o hodnota priemerného koeficientu ekonomickej náročnosti týchto štúdií. Časť 

výkonová (vo výške zvyšných 20%) predstavuje finančný motivačný nástroj  

najmä pre zvyšovanie kvality vzdelávania a tvorivej činnosti verejných vysokých 

škôl. Výška prostriedkov poskytovaná jednotlivým školám vychádza z ich 

úspešnosti pri porovnaní súboru výkonových a kvalitatívnych ukazovateľov.  

V aktuálnej podobe sú týmito ukazovateľmi:209 miera úspešnosti absolvovaní 

štúdia (graduation rate); rozsah medzinárodných mobilít; zamestnanosť absolventov; 

výsledky vo výskume a vývoji; výsledky tvorivej umeleckej činnosti; výšky 

dosiahnutých externých príjmov; počty študentov samoplatcov (ďalej tiež 

"samoplatcovia"); počty cudzincov - akademických a vedeckých pracovníkov.210 

Pre maximalizáciu objektivity vyhodnotenie ukazovateľov výkonovej časti sú 

verejné vysoké školy  - na základe zhody v stanovených parametroch (umeleckej vysokej 

školy, neuniverzitné školy) alebo porovnateľnej veľkosti a objemu výkonov vo vede a 

výskume - rozdelené do 4 segmentov, v rámci ktorých je realizované porovnanie. 

Stanovenie výšky v časti "podpory spoločenských priorít" (napr. realizovaná podpora 

lekárskych fakúlt pre navýšenie počtu študentov študijného programu všeobecné 

lekárstvo a podpora fakúlt vzdelávajúcich budúcich učiteľov a pod.) nie je 

algoritmizované, vychádza z odborného ohodnotenia nákladov, potrebných na konkrétny 

účel.211 

Rozpočtový okruh II - Sociálne záležitosti študentov; v rozsahu cca 10% objemu 

RO I - RO IV, zahŕňa prostriedky poskytované verejným vysokým školám formou 

príspevku, resp. dotácií na štipendiá pre študentov doktorandských študijných 

 
209 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs a Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 
210 tamtiež 
211 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs a Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs
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programov, na podporu ubytovanie a stravovanie študentov, na sociálne štipendiá a na 

ubytovacie štipendiá. 

Rozpočtový okruh III - Rozvoj vysokých škôl; vo výške cca 5% RO I - RO IV 

obsahuje finančné prostriedky na rozvoj verejných vysokých škôl, poskytované formou 

dotácie na centralizované rozvojové programy a formou príspevku na realizáciu 

inštitucionálnych plánov.212 

Rozpočtový okruh IV - Medzinárodná spolupráca a ostatné predstavuje zvyšných 

cca 5% RO I - RO IV. Prostredníctvom tohto rozpočtového okruhu je realizovaná podpora 

medzinárodnej spolupráce verejných vysokých škôl (podpora zahraničných pobytov 

študentov a akademických pracovníkov v rámci programov založených medzinárodnými 

dohodami alebo bilaterálnymi zmluvami verejných vysokých škôl) a podpora vzdelávacej 

činnosti verejných vysokých škôl z ukazovateľa F - Fondu vzdelávacej politiky. Využitím 

prostriedkov tohto fondu je okrem iného dlhodobo zaisťovaná podpora štúdia študentov 

so špecifickými potrebami a podpora celoživotného vzdelávania seniorov v rámci tzv. 

Univerzít tretieho veku. Z tohto fondu bolo takisto podporované vzdelávanie vo 

spoločensky významných oblastiach, ako napríklad podpora študijných programov 

dôležitých z hľadiska bezpečnosti štátu či podpora tvorivej umeleckej činnosti alebo 

podpora vzniku študijných programov pre budúcich odborníkov v oblasti porúch 

autistického spektra.213 Významný podiel na financovaní verejných vysokých škôl 

predstavujú prostriedky z kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

České republiky na výskum a vývoj, poskytovanej na základe zákona o podpore 

výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií, prostriedky na programové financovanie 

a prostriedky získavané účasťou škôl v projektoch operačných programov Európskej 

únie. Ďalšími verejnými zdrojmi financovania verejných vysokých škôl sú prostriedky 

poskytované z iných kapitol štátneho rozpočtu, prostriedky z rozpočtov územných 

samospráv alebo verejnej prostriedky zo zahraničia. 214 

 
212 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs a Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 
213 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs a Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 
214 Strategický záměr pro oblast vysokých škol (2016–2020) European Commission. EACEA National Policies 

Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs a Zákon o 

rozpočtových pravidlech a Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018  a Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs
http://ec.europa.eu/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/
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https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/legislation-17_cs#Dlouhodoby_zamer_VS_2016_2020
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Ďalšími príjmami, s ktorými verejné vysoké školy hospodária, sú:  výnosy z 

majetku vyplývajúce z hospodárenia s majetkom, ktorý je v priamom vlastníctve verejnej 

vysokej školy a ktorý je potrebný k činnostiam, pre ktoré bola zriadená. Majetkom sú 

mienené veci nehnuteľné, veci hnuteľné, práva a iné majetkové hodnoty;   výnosy z 

hlavnej činnosti predstavované úhradami za poskytované vzdelávanie mimo akreditované 

študijné programy; výnosy z doplnkových činností, tzn. z činností, ktoré verejná vysoká 

škola vykonáva za odplatu mimo vzdelávaciu činnosť, avšak využíva pri tom svoje 

vedomosti (know-how), napr. expertné a analytické činnosť pre zadávateľa. Doplnková 

činnosť pritom nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností, pre ktoré bola 

verejná vysoká škola zriadená; príjmy z poplatkov spojených so štúdiom. Verejná vysoká 

škola môže k svojej činnosti využívať aj mimorozpočtové prostriedky, ktoré získava na 

základe súťaže z rôznych domácich i zahraničných grantových agentúr a fondov a zo 

sponzorských darov.215 

Základom hospodárenia verejnej vysokej školy je rozpočet, zostavovaný na 

kalendárny rok. Rozpočet verejnej vysokej školy nesmie byť zostavovaný ako deficitný. 

Prostriedky rozpočtu sa používajú iba na financovanie činností, na ktoré bola verejná 

vysoká škola zriadená a na financovanie doplnkové činnosti.216 

Podľa zákona č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů217 verejná vysoká škola zriaďuje tieto 

fondy:    rezervný fond určený najmä na krytie strát v nasledujúcich účtovných obdobiach: 

fond reprodukcie investičného majetku; štipendijný fond; fond odmien; fond účelovo 

určených prostriedkov; fond sociálny; fond prevádzkových prostriedkov. 

Citovaný zákon súčasne stanovuje zásady tvorby týchto fondov a možností ich 

využitia. Rezervný fond, fond odmien, fond reprodukcie investičného majetku a fond 

prevádzkových prostriedkov sú tvorené zo zisku (po zdanení), posledné dva tiež zo 

zostatku štátneho príspevku na činnosť školy. Štipendijný fond sa tvorí najmä z poplatkov 

za štúdium. Prostriedky fondu účelovo určených prostriedkov môže verejná vysoká škola 

použiť len na účel, na ktorý jej boli poskytnuté. Zákon ďalej upravuje podmienky prevodu 

 
215 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
216 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů a 

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
217 tamtiež 
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prostriedkov medzi jednotlivými fondmi. Konkrétne podmienky použitia fondov 

stanovuje vnútorný predpis príslušnej verejnej vysokej školy.218 

Na verejnej vysokej škole možno stanoviť: 

o poplatok za úkony spojené s prijímacím konaním;  

o poplatok spojený so štúdiom - týka sa študentov pri prekročení štandardnej doby 

štúdia; 

o poplatok za štúdium v cudzom jazyku. 

Výška poplatkov sa v prvých dvoch prípadoch odvodzuje od tzv. Základne pre 

výpočet poplatkov spojených so štúdiom, vyhlasovaného ministerstvom každoročne do 

konca januára. Základom je 5% z priemernej sumy pripadajúcej na jedného študenta z 

celkových neinvestičných výdavkov poskytnutých Ministerstvom školství, mládeže a 

telovýchovy České republiky zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám v 

uplynulom kalendárnom roku. Pre akademický rok v roku 2019 predstavovala suma 

základu 4 090 Kč.219 

Poplatok za úkony spojené s prijímacím konaním dosahuje maximálne 20% 

základu (spravidla 500 Kč). Poplatok spojený so štúdiom verejná vysoká škola študentovi 

stanovuje, ak študuje v bakalárskom alebo magisterskom študijnom programe dlhšie ako 

je štandardná doba štúdia zväčšená o jeden rok. Poplatok je za každých ďalších začatých 

šesť mesiacov štúdia najmenej jeden a pol násobok základu. Do doby štúdia sa započítava 

aj doba štúdia v predchádzajúcich neúspešne ukončených programoch. Stanovenie 

konkrétnej výšky poplatkov je v právomoci verejnej vysokej školy. Rektor môže s 

prihliadnutím na študijné výsledky, alebo k sociálnej situácie študenta poplatky spojené 

so štúdiom znížiť, odpustiť alebo odložiť ich splatnosť.220 

Ak študent študuje bakalársky, magisterský alebo doktorandský program v 

cudzom jazyku, určí verejná vysoká škola poplatok za štúdium. Výška poplatku nie je v 

tomto prípade zákonom vymedzená. Kurzy v rámci celoživotného vzdelávania môžu byť 

poskytované bezplatne alebo za odplatu. Tzv. "Nulté ročníky" sú spravidla spoplatnené. 

Na štátnych vysokých školách určuje výšku poplatkov spojených so štúdiom pre 

 
218 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
219 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
220 tamtiež 
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príslušnú školu Ministerstvo obrany České republiky alebo Ministerstvo vnitra České 

republiky. 

Príjem z poplatkov za štúdium (s výnimkou poplatkov za štúdium v cudzom 

jazyku) plynie do štipendijného fondu, ktorého prostriedky nemožno použiť na iné účely. 

Z hľadiska finančnej podpory rodín si jeden z rodičov môže uplatniť daňové 

zvýhodnenie (vo forme zľavy na dani alebo daňového bonusu) na nezaopatrené dieťa až 

do veku 26 rokov. Ak je dieťa zdravotne postihnuté, daňové zvýhodnenie sa zvyšuje na 

dvojnásobok. Prídavok na dieťa poberá od veku plnoletosti (18 rokov) priamo študent.221 

Finančnú podporu študenti (alebo ich rodiny) môžu získať finančnú pomoc alebo 

z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky alebo z rozpočtu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Prídavok na dieťa môžu 

získať žiaci a študenti do veku 26 rokov bez ohľadu na typ školy v závislosti od finančnej 

situácii rodiny. Pracujúci študent môže až do veku 26 rokov (resp. 28 u študentov 

prezenčného doktorandského štúdia) uplatniť zľavu na dani.  

Štipendiá priznáva študentom príslušná vysoká škola alebo fakulta zo 

štipendijného fondu a podľa štipendijného poriadku, ktorý je súčasťou vnútorných 

predpisov vysokej školy, a to: za vynikajúce študijné výsledky; za vynikajúce výskumné, 

vývojové a inovačné, umelecké alebo ďalšie tvorivé výsledky, ktoré prispievajú k 

prehĺbeniu vedomostí; na výskumnú, vývojovú a inovačnú činnosť; v prípade ťažkej 

sociálnej situácie študenta; v prípadoch hodných osobitného zreteľa (v roku 2018 je na 

základe tejto kategórie poskytované tzv. "ubytovacie štipendium"); na podporu štúdia v 

zahraničí; na podporu štúdia v Českej republike; študentom doktorandských študijných 

programov.222 

Priznané štipendiá sú financované zo štipendijného fondu vysoké školy, z dotácie 

alebo príspevku. V rozpise rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky pre vysoké školy sú za tým účelom zriadené samostatné ukazovatele, 

prostredníctvom ktorých sú jednotlivým vysokým školám poskytované finančné čiastky 

na konkrétne štipendijné tituly. Štipendium sa priznáva po štandardnej dobu štúdia na 

desať mesiacov v akademickom roku; mesačná výška štipendia zodpovedá jednej štvrtine 

vyššie základnej sadzby minimálnej mzdy za mesiac. V roku 2019 predstavovala mesačná 

výška sociálneho štipendia 3 340 Kč. Prostriedky na štipendiá, priznaných v prípadoch 

 
221 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
222 tamtiež 
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hodných osobitného zreteľa, tzv. ubytovacie štipendiá, sú poskytnuté vysokej škole na 

študentov, ktorí spĺňajú podmienky stanovené v Pravidlách, tzn. študujú prezenčne v 

prvom štúdiu, neprekračujú štandardnú dobu štúdia a nemajú trvalý pobyt v okrese, v 

ktorom je miesto ich štúdia (v prípade štúdia na území hlavného mesta Prahy nesmie mať 

študent miesto trvalého bydliska v Prahe).223 Suma poskytovaná vysokej škole vychádza 

z rozpočtových možností štátneho rozpočtu a v posledných rokoch činí konštantne 5 400 

Kč/študent/rok. Súhrnný príspevok je poskytnutý vysokej škole, ktorá ho podľa pravidiel 

ustanovených svojím vnútorným predpisom pridelí študentom formou štipendia. 

Samostatnú časť príspevku dostávajú verejné vysoké školy na štipendiá študentom 

doktorandských študijných programov, študujúcim v prezenčnom štúdiu po štandardnej 

dobu štúdia. Suma poskytovaná ministerstvom do r. 2017 vrátane vo výške 90 000 Kč, 

študent/rok bola od roku 2018 zvýšiť na 135 000 Kč.  Konkrétna výška štipendia sa 

stanovuje v súlade so štipendijnom poriadkom vysoké školy. Býva spravidla v prvom 

roku štúdia nižší a stúpa vo vyšších ročníkoch.224 

Štipendiá hradené z kapitol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky sa tiež priznávajú podľa programov vyhlasovaných ministrom a v súvislosti so 

záväzkami z medzinárodných zmlúv, ktorými je Česká republika viazaná. 

Formou možné podpory je aj zákonné ustanovenia, udeľujúci rektorovi právomoc 

s prihliadnutím na študijné výsledky, alebo k sociálnej situácie študenta znížiť či odpustiť 

poplatky spojené so štúdiom alebo odložiť ich splatnosť. 225 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená pôsobiť ako súkromná vysoká škola, je zo 

zákona o vysokých školách povinná zabezpečiť finančné prostriedky pre svoju 

vzdelávacie a vedeckú, výskumnú, vývojovú a inovačnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú 

činnosť. Rozhodujúca časť príjmov súkromné vysoké školy spravidla tvoria poplatky za 

štúdium - školné. Výšku poplatkov za štúdium stanovuje súkromná vysoká škola vo 

svojom vnútornom predpise, a to aj za štúdium v štandardnej dobe štúdia. Výška 

poplatkov za štúdium na súkromnej vysokej škole nie je regulovaná žiadnym 

predpisom.226 

 
223 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
224 tamtiež 
225 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů 
226 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů  a 

European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: 

Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
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S účinnosťou od 1. 1. 2018 bolo zo zákona č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů, v časti 

týkajúcej sa súkromných vysokých škôl, odobraté ustanovenia, do tej doby umožňujúci 

na základe zákona o vysokých školách získať od Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy České republiky štátnu dotáciu na podporu implementácie akreditovaných 

študijných programov a programov celoživotného vzdelávania, s nimi spojenú vedeckú, 

výskumnú, vývojovú a inovačnú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť. Jediný prípad 

podpory uskutočňovanie akreditovaných študijných programov na súkromnej vysokej 

škole, kedy je dotácia poskytovaná ako vyrovnávacia platba z dôvodu poskytovania 

služieb všeobecného hospodárskeho záujmu a plnenie záväzku verejnej služby (v 

študijných programoch "ošetrovateľstva" a "pôrodnej asistencie" v súvislosti s 

nedostatočným zabezpečením počtu absolventov verejným vysokoškolským sektorom) 

je preto realizovaný na základe zákona 2018/2000 Sb., - zákon o rozpočtových 

pravidlách. 

Súkromným vysokým školám tak sú vo výške stanovenej zákonom poskytované 

iba dotácie na výplatu sociálnych štipendií a za rovnakých podmienok a v rovnakej výške 

ako u vysokých škôl verejných dotácie na štipendiá ubytovacie. 

Poskytovanie dotácií súkromným vysokým školám na výskum a vývoj sa potom 

riadi osobitnými predpismi upravujúcimi podporu výskumu a vývoja (zákon č. 130/2002 

Sb. - zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací).227 228 

V Českej republike je základným programovým dokumentom komplexnej 

reformy vysokého školstva Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 

vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 2016 – 

2020 (2015).  Český systém financovania vysokých škôl je založený na tom, že v roku 

2010 zaviedlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT 

ČR) ukazovatele kvality a výkonu. V súčasnej dobe vysoké školstvo začína klásť dôraz 

na väčšie zameranie na výstupovej ukazovatele a výsledné efekty. To tiež znamená, že 

vysoké školy budú stále viac hodnotené na základe ich výkonu, ako napríklad je tomu vo 

 
227 Zákon 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů a European Commission. EACEA National 

Policies Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

02-29]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs 
228 Pravidla pro poskytování dotací soukromým vysokým školám. European Commission. EACEA National Policies 

Platform. Eurydice. ČESKÁ REPUBLIKA. Česká-republika: Terciární vzdělávání. 2019. [on-line]. [cit. 2020-02-29]. 

Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-21_cs a Zákon č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  ve znění pozdějších předpisů a  Zákon o 

rozpočtových pravidlech a Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
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Veľkej Británii. Predpokladom zavádzania týchto ukazovateľov je zvýšenie 

zodpovednosti a motivácie jednotlivých vysokých škôl.  

Rozpočtové ukazovatele pravidiel financovania verejných vysokých škôl v Českej 

republike  sú rozdelené do štyroch normatívnych okruhov – I. okruh – Normatívna časť 

rozpočtu, II. okruh – Sociálne náležitosti študentov, III. okruh – Rozvoj vysokých škôl a 

IV. okruh – Medzinárodná spolupráca a ostatné. Ako píše autor 229 o princípoch zmeny 

financovania verejných vysokých škôl a základných tézach inštitucionálneho 

financovania verejných vysokých škôl v rokoch 2017-2020. 

Základné princípy vychádzajú, podľa vyššie citovaného autora, najmä z 

dlhodobého zámeru  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pre 

oblasť VŠ na 2016 – 2020, z výsledkov predchádzajúcich rokovaní so zástupcami 

reprezentáciou vysokých škôl a zo  záverov a odporúčaní Rady hospodářské a sociální 

dohody České republiky a súčasne aj zo zmien, zavedených novelou zákona č. 111/1998 

Sb. - zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů, a následných prováděcích předpisů. . 

Rozhodujúcimi efektmi sú najmä stabilizácia rozpočtu vysokého školstva; 

predvídateľnosť - zavedenie prvkov viacročného financovania; zohľadňovanie výsledkov 

a výkonu vysokých škôl a reflexie demografických trendov a požiadaviek trhu práce. 

Autor 230 ďalej píše o rozdelení inštitucionálnych prostriedkov. V zhode aj s 

ďalšími autormi  a na základe analyzovaných výsledkov možno konštatovať, že sa v r. 

2017 úsilie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zameralo na čo 

najtesnejšie priblíženie objemu prostriedkov pre vysoké školy v oblasti mimo 

programového financovania k disponibilnému objemu roka 2014. Za tejto situácie bolo 

možno pre inštitucionálne financovanie vyčleniť min. 16,1 mld. Kč, čiže objem 

finančných prostriedkov na úrovni roku 2015 a bolo možné rozdelenie inštitucionálneho 

financovania na fixnú "stabilizačnú" časť a výkonovú časť v pomere 90%:10%. 

K stanoveným podmienkam poskytnutia príspevku vo fixnej časti 

inštitucionálneho financovania v roku 2017 bolo poskytnutie príspevku vysokej škole v 

podmienkach Českej republiky viazané na zabezpečenie výkonových parametrov na 

základe parametrov použitých v roku 2015. Navrhované parametre pre stanovenie 

fixného podielu prostriedkov sa týkali počtu novo zapísaných štúdií do prvých ročníkov 

vysokoškolských študijných programov, priemerných hodnôt KEN študijných 

 
229 PLAGA, Robert.  Principy změn financování vysokých škol. Brno, MU, Právnická fakulta. [on-line]. 2016. [cit. 

2018-03-19]. Dostupné na: https://is.vstecb.cz/.../10_Plaga__R._-_Principy_zmen_financovani_vysokych_skol. 
230 tamtiež 
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programov novo zapísaných štúdií. Parametre tak boli viazané na hodnoty konkrétnej 

vysokej školy a nebude ich ovplyvňovať situácia na ostatných vysokých školách. V 

prípade nenaplnenia parametrov existovala možnosť zmierovacieho konania 231. 

Z hľadiska špecifického prístupu v rámci fixnej časti k umeleckým vysokým 

školám v Českej republike možno v súlade s viacerými autormi a aj vyššie citovaným 

autorom konštatovať, že  v rámci fixnej časti bol pre umelecké vysoké školy vyčlenený 

celkový podiel 4% a rozdelenie tohto podielu medzi jednotlivé umelecké vysoké školy  

bolo stanovené dohodou medzi nimi. Do výkonovej časti umelecké vysoké školy vstúpia 

za rovnakých podmienok ako ostatné verejné vysoké školy.  Za zmienku ešte stojí, že na 

neuniverzitné verejné vysoké školy nebudú uplatňované spomínané parametre a do 

výkonovej časti neuniverzitné verejné vysoké školy nebudú vstupovať. 

 

4.1.5. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Dánsku 

V Dánsku právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že 

ministerstvá ustanovujú celkové nariadenia pre všetky vysoké školy. Patria sem 

nariadenia týkajúce sa prijímania študentov, štruktúry štúdia, ponúkaných programov, 

udeľovania titulov a menovania učiteľov a akademických pracovníkov. Jednotlivé 

inštitúcie sú potom zodpovedné za vypracovanie a aktualizáciu svojich študijných 

programov s uvedením cieľov, rozsahu a trvania, formy a obsahu kurzov, ako aj opisu 

učebných osnov. 

Na základe právnych aspektov modelov financovania vysokých škôl je 

vymedzené, že Ministerstvo vysokoškolského vzdelávania a vedy je do veľkej miery 

zodpovedné za vysokoškolské vzdelávanie, niektoré z programov vysokoškolského 

vzdelávania v oblasti umenia spadajú do zodpovednosti ministerstva kultúry, napr. školy 

výtvarných umení a hudobné akadémie. Špecializované vzdelávacie programy v rámci 

dánskej obrany riadi ministerstvo obrany.232 

Dánske vysokoškolské vzdelávanie zahŕňa univerzitný sektor, vysokoškolský 

sektor a akademický sektor. Existujú štyri typy inštitúcií ponúkajúcich vysokoškolské 

programy: 

o krátkodobé programy sa ponúkajú na obchodných akadémiách (v dánčine: 

erhvervsakademi); 

 
231 PLAGA, Robert.  Principy změn financování vysokých škol. Brno, MU, Právnická fakulta. [on-line]. 2016. [cit. 

2018-03-19]. Dostupné na: https://is.vstecb.cz/.../10_Plaga__R._-_Principy_zmen_financovani_vysokych_skol. 
232 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Denmark. 2018. [on-line]. [cit. 

2020-05-08]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/denmark_en 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
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o stredonodobé programy sú poskytované na univerzitných fakultách (v dánčine: 

professionshøjskole); 

o dlhodobé (trojstupňové a neprerušované) programy ponúkajú univerzity (v 

dánčine: universitet); 

o univerzitné vzdelávacie inštitúcie. 233 

Ministerstvo vysokých škôl a vedy je zodpovedné za krátkodobé, strednodobé aj 

dlhodobé programy. Krátkodobé a strednodobé programy sú akademické profesijné 

programy, ktoré sa konajú na Akadémiách profesionálneho vysokoškolského vzdelávania 

(Erhvervsakademier), a profesionálne bakalárske programy, ktoré sa uskutočňujú na 

univerzitných vysokých školách (Professionshøjskoler). Dlhodobé programy ako 

bakalárske, magisterské a doktorandské programy sa uskutočňujú na univerzitách. 

Viaceré univerzity sú regulované dánskym ministerstvom kultúry a ponúkajú študijné 

programy prvého, druhého a tretieho cyklu v predmetoch, ako sú dizajn, hudba a výtvarné 

umenie a múzické umenie. Bakalárske, magisterské a doktorandské programy v týchto 

inštitúciách sa udeľujú po 180, 120 a 180 ECTS. Vysokoškolské vzdelanie v odbore 

divadlo alebo filmová tvorba sa udeľuje po štyroch rokoch štúdia (240 ECTS). Hudobné 

akadémie ponúkajú špecializovaný titul 2-4 roky po ukončení magisterského stupňa. 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl rozdeľuje akademický rok 

zvyčajne na dva semestre: prvý sa začína v auguste/septembri so skúškami v 

decembri/januári a druhý sa začína v januári/februári so skúškami v máji/júni. Niektoré 

programy sú rozdelené na štyri kratšie obdobia.234 

V roku 1479 dostal kráľ Christian I. pápežovo povolenie založiť Kodanskú 

univerzitu (Københavns Universitet). A takmer 400 rokov to bola jediná vysoká škola v 

Dánsku, ale počas 19. storočia bolo zriadených niekoľko špecializovaných inštitúcií. 

Medzi ne patrí Dánska technická univerzita (Danmarks Tekniske Universitet), Kráľovská 

veterinárna a poľnohospodárska univerzita (Den Kgl. Veterinærg Landbohøjskole) a 

Dánska univerzita farmaceutických vied (Danmarks Farmaceutiske Universitet). V 20. 

storočí sa pridalo osem nových univerzít; University of Aarhus (Aarhus Universitet), 

University of Southern Denmark (Syddansk Universitet), Roskilde University (Roskilde 

Universitetscenter), Aalborg University (Aalborg Universitet), Kodanská obchodná škola 

(Handelshøjskolen i København), Aarhus School of Business (Handelshøjskolen i 

 
233 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Denmark. 2018. [on-line]. [cit. 

2020-05-08]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/denmark_en 
234European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Denmark - Higher-education. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-22_en  
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Århus), Dánska univerzita vzdelávania (Danmarks Pædagogiske Universitet) a IT 

University v Kodani (IT-Universitetet i København).235 

Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Dánsku v súčasnosti sa vo 

vysokoškolskom vzdelávaní sústreďuje na osem univerzít, medzi tieto tri hlavné 

univerzity, na ktorých sa sústreďuje približne 2/3 všetkých univerzitných aktivít. Tri 

hlavné univerzity sú Kodanská univerzita, Aarhuská univerzita a Technická univerzita. 

Poslednými piatimi univerzitami sú University of Southern Denmark, University of 

Aalborg, Roskilde University, Copenhagen Business School a IT University of 

Copenhagen.236 

Vo finančnom zákone ako jednej z právnych úprav modelov financovania 

vysokých škôl je určené, že z roku 2009 bolo pridelených 1 722 mil. DKK, aby sa 

zabezpečilo, že 50% študentov má ukončiť vzdelávanie na terciárnom stupni (táto suma 

je určená aj na zabezpečenie toho, aby 95% z nich ukončilo toto školské vzdelávanie).237 

Základné fondy univerzít by sa mali rozdeliť podľa výsledkov: 

o najmenej 50% verejných výskumných fondov by malo byť predmetom verejnej 

súťaže; 

o vládne výskumné inštitúcie by mali byť integrované na univerzitách; 

o všetky univerzitné programy by sa mali hodnotiť podľa medzinárodných 

štandardov. Na tento účel sa zriadil nový nezávislý akreditačný orgán; 

o systematický dialóg so zamestnávateľmi; 

o počet štipendií PhD by sa mal zdvojnásobiť; 

o špeciálne magisterské programy pre vynikajúcich študentov. 

Vo februári 2010 začala bývalá vláda novú stratégiu: „Dánsko 2020. Znalosti, rast, 

prosperita a prosperita“. Vláda uviedla 10 cieľov, ktoré sa majú splniť do roku 2020, a 

jedným z cieľov je mať aspoň jednu dánsku univerzitu v top 10 európskych univerzít. 

Všetky dánske univerzity musia tiež zachovávať alebo zlepšovať svoje medzinárodné 

rebríčky merané v najrelevantnejších a uznávaných porovnaniach.238 

Právne aspekty financovania vysokých škôl určuje akadémie odborného 

vysokoškolského vzdelávania, špecializované vysoké školy a univerzitné vysoké školy, 

ako aj univerzity, sú štátnymi samosprávnymi inštitúciami. Samosprávne vzdelávacie 

 
235 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Denmark - Higher-education. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-22_en   
236 tamtiež  
237 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Denmark - Higher-education. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-22_en 
238 tamtiež 
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inštitúcie majú dva zdroje príjmov na financovanie svojich vzdelávacích programov: 

štátne dotácie a vlastné príjmy z činností, ktoré generujú príjmy, vo forme účastníckych 

poplatkov a poplatkov zaplatených nezamestnaným v aktivačných programoch atď. 

Štátne dotácie dosahujú približne 80% celkových finančných prostriedkov, a teda sú 

hlavným zdrojom príjmov inštitúcií. Granty sa udeľujú ako blokové granty, ktoré 

inštitúcie môžu voľne využívať, ako považujú za vhodné v rámci platných rozpočtových 

podmienok a pravidiel nakladania s nimi a v súlade s cieľmi stanovenými pre jednotlivé 

vzdelávacie programy a inštitúcie.239 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Dánsku určuje, že systém 

štátnych dotácií je primárnym rozpočtovým modelom na rozdeľovanie štátnych 

finančných prostriedkov, je však tiež potrebné doplniť štátne dotácie o niekoľko 

doplnkových nástrojov riadenia vo forme základných grantov, cielených fondov výskumu 

a vývoja, modelov viacročných dohôd atď. Financovanie zo štátneho rozpočtu vychádza 

z počtu študentov denného štúdia, doktorandov, účastníkov kurzov ďalšieho vzdelávania 

a otvorených vzdelávacích programov ponúkaných inštitúciami (za ktoré používatelia vo 

väčšine prípadov platia skromný poplatok). Počet získaných denných študentov sa 

vynásobí taxametrom stanoveným v ročnom štátnom rozpočte a na jeho základe sa 

udeľuje dotácia na vzdelávacie účely. 240 

Dánska právna úprava modelov financovania vysokých škôl vymedzuje, že vo 

všetkých oblastiach je štátna dotácia kombinovaná so základným grantom, určeným na 

financovanie základných výdavkov inštitúcie. V súčasnosti existujú dva rôzne základné 

modely grantov: 

o základný grant nezávislý na úrovni činnosti, ktorý je zahrnutý do rozpočtu ako 

jednotkový grant; 

o základný grant závislý od činnosti, ktorý je určený na podporu inštitucionálnej 

štruktúry. 

Základný grant, najmä vo forme nezávislej od jednotlivých činností, spôsobuje 

prerozdeľovanie v prospech menších inštitúcií ako kompenzácia ich relatívne vyšších 

jednotkových nákladov. Grant preto môže mať pre tieto inštitúcie relatívne veľký 

finančný význam a môže pomôcť pri zabezpečovaní ich pokračujúcich činností. Základné 

granty tak majú aj regionálny, politický rozmer, pretože mnoho menších inštitúcií sa 

 
239European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Denmark – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-22_en 
240 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Denmark – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné na:   https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-22_en 
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nachádza v geograficky odľahlých oblastiach, a základný grant je teda flexibilným 

spôsobom podpory regionálneho šírenia vzdelávacích príležitostí.241 

V príslušných dánskych právnych predpisoch existuje právny základ pre 

poskytovanie pôžičiek alebo grantov samosprávnym inštitúciám, ktoré sa nachádzajú vo 

zvlášť ťažkej situácii. Hlavným pravidlom je, že príslušné ministerstvá poskytujú pomoc 

vo forme pôžičiek s úrokmi, ktoré sa majú splácať v splátkach počas obdobia nie dlhšieho 

ako päť rokov, inštitúciám, ktoré čelia akútnym problémom s likviditou. Poskytovanie 

týchto pôžičiek je podmienené tým, že inštitúcia dodržiava požiadavky ministerstiev na 

reštrukturalizačné činnosti s cieľom obnoviť zdravú finančnú nadáciu. Inštitúcia je pod 

prísnym hospodárskym dohľadom a za normálnych okolností musí ministerstvám 

zasielať štvrťročné správy o vývoji.242 

Niekoľko vzdelávacích inštitúcií je natoľko malých, že je pre ne ťažké udržanie 

požadovanej finančnej situácie. V takýchto situáciách môžu ministerstvá odporučiť, aby 

tieto inštitúcie hľadali možnosti zlúčenia s inou a finančne udržateľnejšou inštitúciou. V 

niektorých prípadoch ministerstvá dokonca uskutočnili takúto fúziu s lepšie podloženou 

inštitúciou požiadavkou na poskytnutie finančných prostriedkov pre potrebné inštitúcie. 

Platná právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Dánsku  určuje, že 

granty závislé od úrovne činnosti - okrem základných grantov sa poskytuje aj niekoľko 

účelovo definovaných alebo „účelovo viazaných“ grantov, ako napríklad modely 

viacročných dohôd a alokácia združení vo forme, okrem iného, fondov na výskum a 

vývoj. Tieto typy grantov odrážajú skutočnosť, že štátny rozpočet podporuje 

predovšetkým existujúce vzdelávacie programy. Preto sa vyvinulo množstvo modelov 

financovania, ktoré dopĺňajú verejné zdroje. Tieto modely sú určené na podporu rozvoja 

kvality programov a na zohľadnenie potreby propagácie politicky prioritných oblastí 

iniciatívy.243 

Právne aspekty financovania vysokých škôl v Dánsku určujú, že zámerom je 

čiastočne zabezpečiť pružné a efektívne využívanie kapacít a zdrojov a čiastočne využiť 

akademické synergické efekty a príležitosti na rozvoj kompetencií. Prebytok z týchto 

činností vytvárajúcich príjmy sa môže použiť na financovanie nových potrieb, napríklad 

v súvislosti s vývojom nových vzdelávacích programov. 

 
241 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Denmark – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-22_en 
242 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Denmark – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-22_en 
243 tamtiež 



 

98 

 

 

Inštitúcie terciárneho vzdelávania podliehajú podmienkam vykonávania činností 

vytvárajúcich príjmy, čo znamená, že:244 

o činnosti, ktoré generujú príjmy, musia byť prirodzeným rozšírením bežných 

činností inštitúcie; 

o inštitúcia musí byť schopná oddeliť výrobu tovaru a služieb, ktoré sú určené na 

vytváranie príjmu, od ostatných úloh inštitúcie; 

o prebytok alebo strata v jednom finančnom roku sa môže preniesť do neskoršieho 

finančného roka; 

o kumulatívny výsledok činností vytvárajúcich príjmy nesmie byť negatívny štyri 

roky v rade. 

Okrem toho, podľa právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl 

v Dánsku,  existujú pravidlá upravujúce určovanie cien tovarov a služieb, ktoré sa 

poskytujú ako činnosti vytvárajúce príjmy ako súčasť právnej úpravy modelov 

financovania verejných vysokých škôl. Spravidla musí byť cena taká, aby neohrozovala 

konkurencieschopnosť súkromných alebo verejných konkurentov a aby boli kryté 

dlhodobé priemerné náklady. V súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na 

inštitúcie, sa okrem toho objasňuje, že inštitúcie, ktoré vykonávajú činnosti vytvárajúce 

príjmy, sa musia riadiť dobrými marketingovými postupmi a nesmú ostatným spôsobovať 

nespravodlivú cenovú konkurenciu.245 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje bezplatnú výučbu na 

dánskych verejných a väčšine súkromných vzdelávacích inštitúciách je pre dánskych 

študentov a študentov z EÚ/EHP, ako aj pre študentov, ktorí sa zúčastňujú výmenného 

programu. Od roku 2006 musia študenti z krajín mimo EÚ/EHP platiť školné za úplné 

vzdelávacie programy. Inštitúcie a schémy financované z verejných zdrojov sú dostupné 

viaceré štipendiá a granty. Študijný poplatok platí študent priamo univerzite a univerzita 

na týchto študentov nedostáva zdroje od štátu. Špecifikom vysokoškolského vzdelávania 

v Dánsku je, že neexistujú súkromné vysoké školy alebo univerzity.246 

Z hľadiska právnych aspektov financovania vysokých škôl považujem za 

špecifiká právnej úpravy modelov financovania vysokoškolského systému v Dánsku to, 

že študijný poplatok platí študent priamo univerzite a univerzita na týchto študentov 

 
244 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Denmark – Higher Education 

Funding. 2019.  [on-line]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-22_en 
245 tamtiež 
246 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Denmark – Higher Education 

Funding. 2019.  [on-line]. [cit. 2020-05-09]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-22_en 
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potom nedostáva žiadne zdroje od štátu. Ďalším špecifikom právnej úpravy modelov 

financovania vysokoškolského vzdelávania v Dánsku je, že v terciárnom vzdelávaní 

neexistujú súkromné vysoké školy alebo univerzity. Niektoré programy vysokoškolského 

vzdelávania sú rozdelené na štyri kratšie obdobia, inak fungujú štandardne na 2 semestre. 

Dánsko má pestrý grantový systém nielen pre školy, získava sa z neho až 20% 

financovania vysokých škôl.  

 

4.1.6. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Estónsku 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Estónsku určuje, že financovanie 

vzdelávacích inštitúcií závisí od vlastníctva inštitúcie v súlade so zásadami stanovenými 

v príslušných právnych predpisoch. Vysokoškolské vzdelávanie je realizované na úrovni 

ISCED 6, 7, 8. Vysoké školy sú financované najmä zo štátneho rozpočtu prostredníctvom 

alokácie operatívnej podpory, pokrývajúcej náklady na štúdium, administratívne náklady, 

investície a pridelené prevádzkové náklady. Od roku 2017 sa prevádzkové financovanie 

delí na:  

1) základné financovanie (najmenej 80%) na základe priemernej operačnej podpory 

inštitúcie za posledné 3 roky a  

2) financovanie výkonnosti (do 20%).247 

Právnou úpravou financovania vysokých škôl  v Estónsku určuje vysokoškolské 

vzdelávanie (ISCED úrovne 6, 7 a 8),  môže byť ako odborné vysokoškolské vzdelávanie 

(v odbornej škole (kutseõppeasutus), inštitúcii odborného vysokoškolského vzdelávania 

(rakenduskõrgkool), vzdelávacej inštitúcii patriacej do štruktúry univerzity (ülikool)) 

alebo akademickej. vysokoškolské vzdelávanie (ülikool). Všeobecná štruktúra 

akademického štúdia má tri stupne alebo cykly. Prvou úrovňou je bakalárske štúdium a 

druhou úrovňou je magisterské štúdium. Treťou a najvyššou úrovňou je doktorandské 

štúdium. Všetky osoby s vyššie uvedeným stredným vzdelaním alebo so zahraničnou 

kvalifikáciou majú rovnaké právo uchádzať sa o prijatie na vyššie uvedené vzdelávacie 

inštitúcie.248  

V Estónsku má vysokoškolské vzdelávanie dve odvetvia:  

o akademickej (univerzitnej) a  

o profesijnej vysokoškolskej oblasti. 

 
247 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia. 2020. [on-line]. [cit. 2020-

05-15]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/estonia_en 
248 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia. 2020. [on-line]. [cit. 2020-

05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/estonia_en 
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Podľa právnych aspektov financovania vysokých škôl v Estónsku profesijné 

vysokoškolské vzdelávanie je, podobne ako bakalárske štúdium, prvou úrovňou 

vysokoškolského vzdelávania, ktorá zabezpečuje prístup k magisterskému štúdiu. 

Vysokoškolské vzdelávanie získava na troch úrovniach: odborné vysokoškolské a 

bakalárske, magisterské a doktorandské. Profesijná vysoká škola poskytuje odborné 

vysokoškolské vzdelávanie. Štúdium je založené na princípe Európskeho systému 

prenosu kreditov (ECTS). Pokiaľ ide o formu vlastníctva, vzdelávacie inštitúcie môžu 

byť štátne, verejné alebo súkromné.249 

Všeobecné právne zásady vysokoškolského vzdelávania sú stanovené v zákone o 

vzdelávaní Estónskej republiky, v zákone o vysokých školách a v zákone o súkromných 

školách, uvádza citovaný zdroj250. Zákon o vzdelávaní Estónskej republiky určuje 

vysokoškolské vzdelávanie ako formálne vzdelávanie a opisuje druhy vysokých škôl. 

Zákon o vysokých školách určuje postupy pri zriaďovaní, zlúčení, rozdelení a zániku 

činnosti univerzít a odborných vysokých škôl, základy činnosti, obmedzenia autonómie, 

zásady riadenia, organizácie štúdia, vrátane zásady zostavovania spoločných študijných 

programov, systém hodnotenia kvality, právne postavenie aktív univerzít; zásady 

financovania, základné práva a povinnosti učiteľov a študentov a administratívny dohľad 

nad činnosťou univerzít. Zákon o študijných príspevkoch a študijných pôžičkách 

upravuje podmienky a postup poskytovania príspevkov a študijných pôžičiek študentom. 

Ďalej sa uplatňujú zákon o inštitúciách odborného vzdelávania a zákon o vzdelávaní 

dospelých a v prípade doktorandského štúdia zákon o organizácii výskumu a vývoja. 

Jednotné požiadavky na vysokoškolské štúdium a ciele bakalárskeho, odborného 

vysokoškolského, magisterského a doktorandského štúdia ustanoví nariadenie vlády v 

štandarde vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa vzťahuje na všetky stupne 

vysokoškolského vzdelávania. Vysokoškolský štandard predstavuje základ pre udelenie 

práva vysokoškolským inštitúciám poskytovať výučbu, ako aj pre inštitucionálnu 

akreditáciu, tematické hodnotenie a organizáciu štúdií. 251 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Estónsku je aj vo vyhláške o druhu 

a výške štátnych štipendií študentov a všeobecných podmienkach udeľovania štipendií 

ustanovujú štipendiá študentov, výšku a podmienky, ktoré musí študent splniť pri 

 
249 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia – Higher Education. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-24_en 
250 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia – Higher Education. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-24_en 
251 tamtiež 
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podávaní žiadosti o štipendium. Existujú nasledujúce štipendiá - špeciálne štipendium; 

výkonnostné štipendium; štipendium pre doktorandov; štipendium pre študentov so 

špeciálnymi vzdelávacími potrebami, štipendium podporujúce získanie vysokoškolského 

vzdelania študentmi, ktorí boli v ústavnej starostlivosti alebo žili v opatrovníckej 

rodine.252 

V akademickom roku 2018/2019 bolo 20 škôl, ktoré poskytovali štúdium podľa 

učebných osnov vyššieho vzdelávania: 6 z nich boli verejné univerzity, 5 súkromných 

vysokých škôl odborného vzdelávania, 8 vysokých škôl odborného vzdelávania a 1 

súkromná vysoká škola. 

Právne aspekty financovania vysokých škôl určujú, že vysoké školy sú 

financované najmä zo štátneho rozpočtu (podpora činnosti na pokrytie nákladov na 

štúdium, administratívne náklady, investície a cielené financovanie). Univerzity tiež 

zarábajú z poskytovania služieb súvisiacich s hlavnými činnosťami za poplatok a z 

výskumných a vývojových činností. Inštitúcie odborného vysokoškolského vzdelávania 

sú financované zo štátneho rozpočtu. 

Podľa právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl v roku 2017 

predstavovali vládne výdavky Estónska na vysokoškolské vzdelávanie 238,6 milióna 

EUR. Výdavky štátu na vysokoškolské vzdelávanie ako podiel na HDP boli v roku 2017 

na úrovni 1%.253 

Štátne financovanie vzdelávania sa zameriava na vytváranie rovnakých 

vzdelávacích príležitostí na štúdium pre všetkých schopných a motivovaných študentov 

a na zabezpečenie finančných zdrojov potrebných pre vzdelávaciu inštitúciu. 

Súbor právnych aspektov financovania vysokých škôl určuje, že poskytovanie 

vzdelávania na univerzitách a odborných vysokých školách je financované zo štátneho 

rozpočtu. Vysoké školy sú financované zo štátneho rozpočtu prostredníctvom podpory 

aktivít určených na úhradu nákladov na štúdium, administratívne náklady, investície a 

pridelené prevádzkové náklady. Rozpočty vysokých škôl okrem toho zahŕňajú zdroje 

získané z hospodárskych činností a domácej a zahraničnej podpory; univerzity profitujú 

aj z poskytovania platených služieb súvisiacich s ich hlavnou činnosťou a výskumom a 

vývojom.254 

 
252 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia – Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15].  Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-24_en 
253 tamtiež 
254 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia – Higher Education. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15].  Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/estonia/3-funding-

education_en 
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Od roku 2002 do roku 2013 bolo financovanie založené na výsledkoch, keď 

vysoká škola musela pripraviť určitý počet absolventov na určitej študijnej úrovni. Od 

roku 2013 sa financovanie národného vysokoškolského vzdelávania uskutočňuje na 

novom základe. Od tej doby vysoké školy dostávajú podporu na poskytovanie výučby na 

úrovni vysokoškolského vzdelávania, ktoré vo všeobecnosti na prvom a druhom stupni 

štúdia už nesúvisí s počtom konkrétnych študijných miest alebo absolventov. Vzdelávacia 

inštitúcia na základe svojho profilu rozhodne o pridelených úlohách a existujúcej kapacite 

odbornej prípravy, v ktorých oblastiach a koľko študijných miest sa vytvára. Hlavnou 

myšlienkou reformy financovania bolo, aby financovanie univerzít záviselo od kvality a 

efektívnosti vzdelávania, pričom sa zohľadnia potreby spoločnosti. Zvýšenie 

financovania o 25% kompenzuje čiastočnú stratu plateného štúdia. Podľa právnej úpravy 

modelov financovania verejných vysokých škôl v Estónsku nový typ modelu 

financovania bol úplne implementovaný v roku 2017.255 

Od roku 2016 financovanie vysokoškolského vzdelávania vychádza z 

ukazovateľov (napr. počet prijatých študentov a študentov denného štúdia, kvalita 

poskytovania výučby, počet absolventov univerzity a počet absolventov v širokých 

skupinách štúdia národného významu), špecifikácie poskytovania výučby podľa 

učebných osnov a širokých skupín štúdií, atď.) financovanie sa uplatňuje do výšky 

75%.256 

Právna úprava financovania podpory činnosti univerzitám sa na obdobie troch 

rokov medzi univerzitným rektorom a ministerstvom školstva a výskumu uzatvára 

zmluva podľa verejného práva v Estónsku. V zmluve sa uvedú práva a povinnosti strán, 

zodpovednosť a postup pri prideľovaní podpory na činnosť. Na účely plnenia zmluvy 

podľa verejného práva sa dohoda o výkone uzatvára každý rok ako príloha k zmluve 

podľa verejného práva. V dohode o výkone sú stanovené základné povinnosti 

vyplývajúce z poslania, cieľov a funkcií univerzity a potreby štátu vrátane povinností 

týkajúcich sa rozsahu, kvality a efektívnosti poskytovania výučby na úrovni 

vysokoškolského vzdelávania a podmienok ich financovania; výnimky z čiastočnej 

úhrady nákladov na štúdium; základy a objem pridelenia štipendijného fondu pre 

študentov; objem a financovanie doktorandského štúdia; študijné programy, na základe 

 
255 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia – Higher Education. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15].  Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/estonia/3-funding-

education_en 
256 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia – Higher Education. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15].  Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/estonia/3-funding-
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ktorých môže univerzita vykonávať len externé štúdium a činnosti národného významu 

podporujúce poskytovanie výučby na univerzite.257 

Dohody o výkone zabezpečujú lepšiu možnosť vymedzenia oblastí činnosti 

vyplývajúcich z funkcií inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, umožňujú znížiť 

neprimeranú duplicitu prostredníctvom účinku finančných ukazovateľov a podporovať 

oblasti rozvoja národného významu. Okrem toho je možné vziať do úvahy ďalšie kritériá 

charakteristické pre konkurencieschopné vysokoškolské vzdelávanie - hodnotiť 

internacionalizáciu univerzít, podporné služby pre študentov, spoluprácu s 

podnikateľským sektorom a rozvoj spoločných študijných programov a na základe toho 

prideľovať finančné prostriedky. Vysoké školy sú v malej miere financované z rozpočtov 

miestnych samospráv,  môžu tiež prijímať dary, štipendiá atď., ako aj financovanie od 

tretích osôb (podnikateľov, absolventov atď.).258 

Podľa právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl v Estónsku od 

školského roku 2018/19, z 20 vysokých škôl bolo 6 súkromných škôl, jedna z nich 

univerzita. Súkromné školy a študenti študujúci na súkromných školách môžu byť 

financovaní zo štátneho rozpočtu z rovnako ako štátne vysoké školy a univerzity vo 

verejnom práve. Súkromná škola môže požiadať o podporu činnosti a ak sa pridelenie 

podpory činnosti považuje za národne dôležité, výdavky súkromnej školy súvisiace s 

poskytovaním výučby na úrovni vysokoškolského vzdelávania v rámci príslušných 

učebných osnov sú kryté rozsah podpory činnosti na základe podmienok a v súlade s 

postupom platným pre štátne odborné vysoké školy a verejné vysoké školy ustanovené v 

právnych predpisoch.259 

Z hľadiska právnej úpravy financovania vysokých škôl, podľa môjho názoru, 

k špecifikám patrí, že v Estónsku univerzity zarábajú poskytovaním služieb, súvisiacich 

s hlavnými činnosťami za poplatok a z výskumných a vývojových činností, avšak 

inštitúcie odborného vysokoškolského vzdelávania sú financované iba zo štátneho 

rozpočtu. V Estónsku súkromné vysoké školy a ich študenti môžu byť financovaní zo 

štátneho rozpočtu rovnako ako štátne vysoké školy a univerzity. Právna úprava modelov 

financovania vysokých škôl v Estónsku určuje, že  vysoké školy sú v malej miere 

financované z rozpočtov miestnych samospráv, môžu tiež prijímať dary, štipendiá atď., 

 
257 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia – Higher Education. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15].  Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/estonia/3-funding-

education_en 
258European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Estonia – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-15].  Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-24_en 
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ako aj financovanie od tretích osôb (podnikateľov, absolventov atď.). Ďalším špecifikom, 

podľa mňa je, že právna úprava financovania podpory činnosti univerzitám sa na obdobie 

troch rokov medzi univerzitným rektorom a ministerstvom školstva a výskumu uzatvára 

zmluva podľa verejného práva v Estónsku. Myslím si, že trojročné obdobie financovania 

činnosti univerzít je optimálnym obdobím najmä z plánovania výskumných aktivít či 

výmenných pobytov alebo medzinárodných projektov a podobne, najmä ak je zavedený 

funkčný štátny kontrolný mechanizmus narábania s verejnými financiami. 

 

4.1.7. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl vo Fínsku  

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl vo Fínsku  určuje, že 

vzdelávanie je financované z verejných zdrojov. Iba dve percentá žiakov v povinnom 

vzdelávaní navštevujú školy, ktoré majú súkromného poskytovateľa. Aj tieto školy sú 

financované z verejných zdrojov. Vzdelávanie od predškolského po vysokoškolské 

vzdelávanie je bezplatné. Väčšina finančných prostriedkov pochádza z miestnych 

rozpočtov a vládne transfery. Fínske vysoké školy majú rozsiahlu autonómiu. Majú 

nezávislosť, pokiaľ ide o ich financie a správu. Inštitúcie sú autonómne, pokiaľ ide o ich 

výučbu a výskum. ISCED 6-8 vo Fínsku tvoria:     

o vyššie vzdelávanie (korkeakoulutus);            

o univerzita (yliopisto);            

o univerzita aplikovaných vied (ammattikorkeakoulu).  

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a univerzity aplikovaných vied. 

Prvá z nich je akademickejšia a druhá odbornejšie zameraná. Kvalifikácie ISCED 8, 

napríklad doktoráty, môžu udeľovať iba univerzity.260 

Právna úprava financovania vysokých škôl v rezorte ministerstva školstva a 

kultúry Fínska určuje 13 univerzít a 23 univerzít aplikovaných vied. Vysokoškolské 

vzdelávanie poskytuje aj vojenská inštitúcia vyššieho vzdelávania, Univerzita národnej 

obrany, ktorá je súčasťou obranných síl. Na úrovni univerzít aplikovaných vied je v 

Ålandskej univerzite aplikovaných vied v samosprávnej provincii Åland a Fínska 

policajná univerzita vo Fínsku podriadená ministerstvu vnútra. Účelom univerzít je a 

podporovať nezávislý akademický výskum a akademické a umelecké vzdelávanie, taktiež 

poskytujú vysokoškolské vzdelávanie založené na výskume. Účelom univerzít 

aplikovaných vied je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie pre odborné zamestnania na 

 
260 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Finland. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en 
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základe požiadaviek trhu práce, realizovať aplikovaný výskum, vývoj a inovačné činnosti 

a umelecké činnosti, ktoré podporujú priemysel, obchod a regionálny rozvoj a regenerujú 

priemyselnú štruktúru regiónu. Univerzity poskytujú bakalárske, magisterské a doktorské 

štúdium tretieho stupňa. Študenti na univerzitách aplikovaných vied môžu ukončiť 

bakalárske a magisterské štúdium.261 Univerzity a univerzity aplikovaných vied môžu 

okrem toho poskytovať programy odbornej špecializácie a negraduačné moduly 

(nekončia diplomom, len certifikátom alebo je vydané osvedčenie a pod.).262 

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl  vo Fínsku štát nesie hlavnú 

zodpovednosť za financovanie. Hoci sú vysoké školy nezávislými právnickými osobami, 

hlavná zodpovednosť za financovanie zostáva na štáte. Fínsky parlament formuluje ročný 

rozpočet pre túto krajinu. O výške základného financovania, ktorý ministerstvo školstva 

a kultúry pridelilo inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, rozhoduje parlament.  

Financovanie sa prideľuje podľa základných modelov financovania uskutočňovaných 

univerzitami a univerzitami aplikovaných vied (UAS). Účelom základného modelu 

financovania je zlepšiť kvalitu, vplyv a produktivitu vysokých škôl. Hlavné financovanie 

sa rozdeľuje hlavne na základe výučbových a výskumných výsledkov univerzít a na 

výkonnosti univerzít aplikovaných vied vo vzdelávaní, ako aj na výskume a vývoji. 

Okrem základného financovania je časť financovania pre oba sektory vysokoškolského 

vzdelávania rozdelená na základe ich stratégií, ktoré sú formulované spoločne medzi 

ministerstvom a každou vysokoškolskou inštitúciou. Inštitúcie vysokoškolského 

vzdelávania tiež dostávajú financovanie z iných zdrojov (externé financovanie), ako 

napríklad Fínska akadémia, Fínska agentúra pre financovanie inovácií (Tekes), nadácie, 

podniky, Európska únia a ďalšie medzinárodné zdroje.263  

Právne aspekty financovania vysokých škôl vo Fínsku vymedzujú, že univerzity 

a univerzity aplikovaných vied sa dohodnú na svojich výkonnostných cieľoch s 

ministerstvom školstva a kultúry v trojročných dohodách o výkone. Sú autonómne, 

pokiaľ ide o prideľovanie finančných prostriedkov, pokiaľ sa dohodnuté ciele dosiahnu 

počas obdobia dohody. Od univerzít a univerzít aplikovaných vied sa však vyžadujú 

správy o hospodárení. Financovanie univerzity je pridelené zo štátneho rozpočtu 

Základné financovanie sa prideľuje univerzitám prostredníctvom modelu základného 

 
261 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Finland. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/finland_en 
262 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Finland  – Types Of Higher 

Education Institutes.. 2019.  [on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/types-higher-education-institutions-25_en 
263European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Finland  – Higher Education 

Funding.. 2020. [on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-25_en 
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financovania. To zahŕňa strategické financovanie a financovanie určené na vzdelávanie a 

výskum. Financovanie výskumu je dôležitým zdrojom dodatočného financovania a hrá 

veľkú úlohu pri zvyšovaní kvality a vplyvu.264 Základný výskum na univerzitách 

financuje a hodnotí Fínska akadémia, ktorá je agentúrou v rezorte ministerstva. 

Univerzity dostávajú okrem základného financovania a strategického financovania aj 

doplnkové financovanie. To znamená platené služby, dary a sponzorstvo. Strategické 

financovanie sa poskytuje univerzitám na základe dohody o výkone dohody s 

ministerstvom. Ministerstvo tiež rozhoduje o národných osobitných poslaniach univerzít 

na začiatku každého obdobia dohody.265 

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl vo Fínsku financovanie 

univerzít aplikovaných vied je založené na základnom financovaní pridelenom 

ministerstvom školstva a kultúry. Hlavné financovanie sa prideľuje univerzitám 

aplikovaných vied na základe rokovaní o dohode o výkone s ministerstvom. Hlavné 

financovanie sa rozdeľuje - 79% na vzdelávanie; 15% na výskum a vývoj a 6% na 

strategický rozvoj. Základný model financovania zdôrazňuje ziskovosť, kvalitu, 

efektívnosť a internacionalizáciu. Financovanie sa prideľuje na základe ukončených 

titulov univerzitami aplikovaných vied a ECTS. Financovanie ovplyvňuje aj počet 

kvalifikácií ukončených na vysokej škole odbornej prípravy učiteľov. Veľkou súčasťou 

financovania sú aj regionálne vplyvy a prepojenia s priemyslom a pracovným životom. 

Financovanie založené na stratégii, ktoré predstavuje 12% z celkového financovania 

univerzít aplikovaných vied, je založené na počte zamestnaných absolventov, na ich 

plynulom prechode do pracovného života a na efektívnosti prevádzky univerzitami 

aplikovaných vied.266 

Podľa môjho názoru špecifikom financovania terciárneho vzdelávania vo Fínsku 

sú dohody univerzít a univerzít aplikovaných vied s fínskym ministerstvom školstva a 

kultúry v trojročných dohodách o výkone, čo je možné považovať za vyhovujúce, najmä 

z hľadiska nastavenia výskumu, investícií finančných prostriedkov a ich míňania. Vyššie 

uvedené požiadavky akoby „kopírujú“ to, o čo sa pokúša Slovenská republika zaviesť 

(nielen) v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Ďalším špecifikom je, že financovanie 

celého vysokoškolského vzdelávania (vrátane súkromných vysokých škôl) sa určuje 

 
264 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Finland  – Higher Education 

Funding. 2020. [on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-25_en 
265 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Finland  – Higher Education 

Funding. 2020. [on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-25_en 
266 tamtiež 
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podľa rovnakých kritérií, čo je jednou z aplikovaných požiadaviek nediskriminácie 

v ponuke vysokoškolského vzdelávania v rámci krajín Európske únie.  

 

4.1.8. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl vo Francúzsku  

Právna úprava činnosti vysokých škôl vo Francúzsku určuje, že úradným jazykom 

vzdelávania je francúzština. Verejné vzdelávanie je sekulárne a bezplatné. 

Vysokoškolské vzdelanie sa vyznačuje koexistenciou dvoch systémov:  

o univerzít, - verejných inštitúcií, ktoré majú politiku otvoreného prijímania, s 

výnimkou inštitútov Universitaires de Technologie (IUT - University of 

Technology Institute) alebo niektorých tried préparatoires intégrées (integrované 

prípravné triedy) - a  

o neuniverzitný sektor, najmä vrátane Grandes Écoles (Elite Schools), s vysoko 

selektívnou prístupovou politikou otvorenou pre úspešných absolventov 

maturitných skúšok, ktorí sa zúčastnili dvojročných prípravných prác pre 

študentov.267 

Vysokoškolské vzdelávanie  na úrovni ISCED 5 až ISCED 8 má širokú škálu 

právnych štatútov, ktoré sú uvedené vo francúzskom zákonníku školstva. Existujú dva 

typy štúdií v krátkych cykloch (Sections de Techniciens Supérieurs a Diplôme 

Universitaire Technologique). Kurzy udelené vo francúzskych vysokých školách majú 

odlišné ciele a podmienky na prijatie, ale väčšina z nich je rozdelená do troch študijných 

cyklov (bakalárske, magisterské a doktorandské) a kreditov ECTS v súlade so zásadami 

bolonského procesu.268 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl vo Francúzsku určuje, že 

francúzsky systém vysokoškolského vzdelávania je charakterizovaný existenciou 

viacerých inštitúcií, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelávanie. Patria do rôznych 

právnych kategórií vymedzených vo francúzskom školskom zákone:     

o univerzity;     

o školy a inštitúty mimo univerzít;    

o vysoké školy; 

 
267 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. France. 2020. [on-line]. [cit. 2020-

05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/france_en 
268 tamtiež 
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o francúzske školy v zahraničí a „Grands Établissements“ (hlavné inštitúcie);    

„Communautés d’universités et établissements“ (COMUE - Spoločenstvá 

univerzít a škôl). 269 

Hoci získanie bakalárskeho štúdia (alebo jeho ekvivalentu), podľa právnej úpravy 

vysokých škôl vo Francúzsku, je nevyhnutnou podmienkou pre prístup k akémukoľvek 

vyššiemu štúdiu, nie je to nevyhnutne na prijatie na určité vzdelávanie. Preto je možné 

rozlišovať medzi:  vzdelávanie, na ktoré sa nevzťahujú prijímacie skúšky (stačí prihláška) 

a univerzitné vzdelávanie. Kurzy, na ktoré sú študenti vyberaní na základe prihlášok: 

triedy préparatoires aux grandes écoles (CPGE - triedy pripravujúce na prijatie na 

„Grandes écoles“), ktoré sú selektívnymi vysokoškolskými inštitúciami, ktoré prijímajú 

svojich študentov  prostredníctvom prijímacích skúšok, oddiely de techniciens supérieurs 

(STS - Odborné kurzy pre pokročilých), kurzy poskytované v inštitúciách Universitaires 

de technologie (IUT - University of Technology Institute), v ústavoch Universitaires 

professionalnalisés (IUP - University of profesional education), Écoles Supérieures du 

Professorat et de l ' Éducation (ESPE - Vyššie školy pre výučbu a vzdelávanie) a v 

špecializovaných vysokých školách;    kurzy, pre ktoré sa vstup udeľuje na základe 

prijímacieho konania, ktoré sa uskutočňuje v „Grandes Écoles“. Všetky vysoké školy a 

väčšina ponúkaných kurzov sú štruktúrované do troch študijných cyklov (bakalárske, 

magisterské a doktorandské) a založené na kreditoch ECTS v súlade s princípmi 

bolonského procesu. 270 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl vo Francúzsku určuje, že 

súkromné vzdelávacie inštitúcie vo Francúzsku môžu získať verejné financovanie za 

podmienok ustanovených zákonom. Pokiaľ ide o školy, v prípade súkromných inštitúcií, 

ktoré podpísali zmluvu so štátom podľa zákona č. 59-1557 z 31. decembra 1959 (tj takmer 

všetky súkromné školské zariadenia) je štát zodpovedný za výplatu platov učiteľov a 

príspevkov na sociálne zabezpečenie a daní zamestnávateľovi, ako aj za náklady na 

počiatočné a priebežné vzdelávanie učiteľov. Štát môže dotovať aj súkromné 

vysokoškolské vzdelávanie. Niektoré vysoké školy sú financované ministerstvami 

poľnohospodárstva alebo sociálnych vecí a mnohé z nich dostávajú dotácie od 

ministerstva školstva. Takéto inštitúcie musia byť „uznané“ štátom: výsledky uznania 

vyplývajú z monitorovania činnosti inštitúcie, vydaných kurzov a dozorných a 

 
269 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. France.  2020. [on-line]. [cit. 2020-

05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/france_en 
270European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. France  – Higher Education. 2018.  

[on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/higher-

education_en 
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pedagogických pracovníkov. Potom je umožnené dotknutej inštitúcii požiadať o dotácie, 

ktorých poskytnutie nie je automatické.271 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl vo Francúzsku bolo v roku 

2014 na verejné vysoké školstvo pridelených 20,3% Dépense Intérieure d´Éducation 

(DIE - domáce výdavky na vzdelávanie). Štát bol naďalej hlavným donorom (67,9% 

financovania), nasledovali miestne orgány (10,7%), domácnosti (9,5%) a spoločnosti 

(8,8%) (L´État de l'École 2016). Financovanie vysokoškolského vzdelávania a výskumu 

je poskytované zo štátneho rozpočtu. Je predmetom „medziministerskej“ misie so 

šiestimi dotknutými ministerstvami, t. j. ministerstvom národného školstva, 

vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ministerstvom ekológie, trvalo udržateľného 

rozvoja a energetiky, ministerstvom hospodárstva, priemyslu a digitálnych technológií, 

ministerstvom zahraničných vecí Obrana, ministerstvo kultúry a komunikácie a 

ministerstvo poľnohospodárstva, agropotravinárstva a lesného hospodárstva. Verejné 

výskumné laboratóriá sú čiastočne financované z rozpočtových prostriedkov pridelených 

univerzitám, verejným výskumným orgánom a financujúcim agentúram vrátane agentúry 

Agence nationale de la recherche (ANR - National Research Agency) a tiež dostávajú 

ďalšie dotácie od francúzskych regiónov, charitatívnych organizácií, priemyslu a 

Európy.272  

Po prijatí zákona č. 1199/2007 univerzity vo Francúzsku spravujú všetky svoje 

rozpočty autonómne a môžu sa tiež usilovať o súkromné financovanie. Štát im udeľuje 

správu miezd, rozpočet na stratégiu inštitúcie, musia však podať správu s vyhodnotením 

výskumu, výučby a odbornej integrácie študentov. Toto hodnotenie vedie nezávislá 

agentúra Haute Conseil d´Évaluation de la Recherche et de l'Enseingnement Supérieur 

(HCERES - vysoká rada pre výskum a vysokoškolské vzdelávanie).273 

 Z hľadiska právnych aspektov financovania vysokých škôl považujem za  

špecifikum vysokoškolského vzdelávania vo Francúzsku fakt, že získanie bakalárskeho 

titulu (alebo jeho ekvivalentu) je nevyhnutnou podmienkou pre prístup k akémukoľvek 

vyššiemu univerzitnému štúdiu, nie je to nevyhnutné na prijatie na určité vysokoškolské 

vzdelávanie, kde postačuje prihláška a nie sú potrebné prijímacie skúšky, netýka sa to 

 
271 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. France  – Education Funding. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/france/funding-

education_en 
272 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. France  – Higher Education 

Funding. 2018.  [on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/france/higher-education-funding_en 
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však univerzít, tam sú prijímacie skúšky a pre štúdium na druhom stupni je potrebný 

bakalársky titul.  

 

4.1.9. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Grécku 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Grécku určuje, že poskytovanie 

bezplatného vzdelávania všetkým občanom a na všetkých úrovniach systému štátneho 

vzdelávania je ústavnou zásadou gréckeho štátu. Grécky vzdelávací systém je 

centralizovaný. Vysokoškolské vzdelávanie je poslednou úrovňou systému formálneho 

vzdelávania. Väčšina vysokoškolských študijných programov trvá 4 akademické roky 

denného štúdia. Postgraduálne kurzy trvajú jeden až dva roky, doktoráty najmenej 3 

roky.274 

V Grécku je vysokoškolské vzdelávanie poskytované vysokými školami (spolu 

25) a zahŕňa dva paralelné, ale obsahovo odlišné sektory:      

o sektor univerzít (panepistimio), ktorý zahŕňa univerzity, národné vysoké školy 

technické a Vysokú školu výtvarných umení;      

o technologický sektor, ktorý zahŕňa technologické vzdelávacie inštitúty 

(Technologika ekpaideftika idrymata - TEI) a školu pedagogického a 

technologického vzdelávania (ASPETE). Štát financuje vysoké školy275 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Grécku určuje, že vysokoškolské 

vzdelávanie sa financuje najmä priamo z verejných zdrojov prostredníctvom programu 

riadneho rozpočtu a programu verejných investícií, a  menej mimovládnymi zdrojmi a 

domácnosťami, ktoré sú súkromné. Najväčší objem verejných finančných prostriedkov 

ide na vzdelávanie (bežné výdavky a verejné investície) prideľuje ústredná vláda 

prostredníctvom prevodu zdrojov na regionálne vzdelávacie orgány alebo obce. Rozpočet 

ministerstva školstva  pokrýva náklady na zamestnancov vo verejnom vzdelávaní, bežné 

výdavky škôl sú kryté z rozpočtu ministerstva vnútra prevodmi miestnym orgánom.276 

Právne aspekty financovania vysokých škôl vymedzujú,  že v Grécku - hoci 

vzdelávanie na všetkých troch úrovniach vzdelávania je bezplatné - súkromné výdavky 

na vzdelávanie, ktoré zahŕňajú predovšetkým súkromné školné sa odhaduje 28% 

 
274 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Greece  – Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-33_en 
275 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Greece  – Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-20]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-33_en 
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verejných výdavkov. Terciárne vzdelávanie v Grécku je verejné, a preto je účasť na 

univerzite bezplatná a vysoké školy nemôžu vyberať poplatky za štúdium, financujú sa 

centrálne zo štátneho rozpočtu a programu verejných investícií do vysokoškolského 

vzdelávania. Vysoké školy preberajú zodpovednosť za riadenie zdrojov pochádzajúcich 

zo štátneho financovania a z ich aktív. Podľa zákona č. 4009/2011 vypracúva každá 

vysoká škola v rámci svojho strategického plánovania na dosiahnutie svojho poslania a 

individuálnych cieľov štvorročný program akademického rozvoja v rámci 

predpokladaných limitov schváleného rozpočtu a programu verejných investícií pre 

vysoké školstvo. Verejné financovanie vysokých škôl sa prideľuje prostredníctvom 

objektívnych kritérií a ukazovateľov, ako sú náklady na štúdium na študenta, počet 

registrovaných študentov za rok a trvanie štúdia. študijné programy. Dodatočné 

financovanie vysokých škôl je založené na ukazovateľoch kvality a výsledkov každej 

inštitúcie. 277 

Ukazovatele kvality a úspechu sú najmä kvalita a efektívnosť vzdelávacieho 

postupu, ako je zrejmé z číselného pomeru absolventov k prichádzajúcim študentom, 

hodnotenia vyučovacej práce študentov, začlenenia absolventov na trh práce atď.; 

excelentnosť vo výskume, t.j. počet publikácií na profesora, účasť na medzinárodne 

konkurencieschopných výskumných programoch a pod.  

Na základe platnej právnej úpravy financovania vysokých škôl  je v Grécku 

vymedzené - v rámci rozpočtových limitov ministerstva školstva a náboženských vecí -, 

že financovanie vysokých škôl zahŕňa najmä prevádzkové náklady a výdavky programu 

verejných investícií, zatiaľ čo ďalšie zdroje vysokých škôl sú:278 

o príjem z podnikateľskej činnosti alebo súkromného majetku inštitúcie; 

o výnosy z investičných grantov; 

o dary, nadácie a dedičstvo; 

o iné zdroje.279 

Na základe právnych aspektov financovania vysokých škôl za špecifikum 

považujem to, že v Grécku je bezplatné vzdelávanie na všetkých úrovniach systému 

štátneho vzdelávania, teda aj vysokoškolské vzdelávanie. Právna úprava modelov 

financovania verejných vysokých škôl určuje, že rozpočet ministerstva školstva pokrýva 

 
277 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Greece  – Education Funding. 2020. 
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náklady na zamestnancov vo verejnom vzdelávaní, bežné výdavky škôl sú kryté z 

rozpočtu ministerstva vnútra prevodmi miestnym orgánom, ktoré financovanie 

prerozdeľujú. 

 

4.1.10. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Holandsku 

Právna úprava financovania vysokých škôl Holandska vychádza z toho, že 

v školskom systéme tejto krajiny iba dva zo šiestich smerov vzdelávania poskytujú 

absolventom možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  V Holandsku sú verejne 

riadené aj súkromné školy. Vysokoškolské vzdelávanie v rozsahu ISCED 6 – ISCED 8 je 

poskytované v bakalárske, magisterské a doktorandskom štúdiu.   Bakalárske štúdium je 

možné absolvovať na univerzite alebo na vysokej škole,  dvojročný nadstavbový študijný 

program je možné absolvovať na vysokej škole (HBO associate degree).  Financovanie 

ústrednou vládou v súčasnosti financuje celkom 37 vysokých škôl. Národná vláda 

financuje 18 výskumných univerzít, univerzity sa zameriavajú na akademické 

vzdelávanie a výskum. Na bakalársky stupeň Univerzity aplikovaných vied (HBO v 

trvaní 4 roky) nadväzuje HBO master (v trvaní 2 rokov), na Univerzity/akademická 

úroveň bakalárskeho štúdia (WO bachelor v trvaní 3 roky) nadväzuje magisterské 

štúdium (WO master minimálne 1 rokom štúdia). Právna úprava financovania vysokých 

škôl v Holandsku určuje, že inštitúcie súkromného sektora nedostávajú štátne 

financovanie.280   

Ministerstvo školstva, kultúry a vedy v Holandsku, na základe právnej úpravy 

vysokých škôl, spravuje takmer všetky výdavky ústrednej vlády na vzdelávanie, zatiaľ čo 

ministerstvo hospodárstva financuje poľnohospodárske vzdelávanie. Podľa článku 23 

ústavy (k dispozícii iba v holandčine) sú všetky vzdelávacie inštitúcie - verejné aj 

súkromné - financované za rovnakých podmienok. To znamená, že vládne výdavky na 

verejné vzdelávacie inštitúcie sa musia vyrovnať výdavkom na súkromné vzdelávacie 

inštitúcie financované vládou. Školy  sú financované za predpokladu, že spĺňajú 

štandardy kvality a podmienky financovania stanovené zákonom pre školský systém ako 

celok. Všetky vzdelávacie inštitúcie financované vládou každý rok dostávajú blokové 

financovanie (v holandčine: Lumpsum) na pokrytie svojich osobných a prevádzkových 

nákladov. Môžu sa slobodne rozhodnúť, ako tieto peniaze použiť. Okrem blokového 

grantu školy dostávajú finančné prostriedky na výdavky na konkrétne činnosti, ako sú 
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výučba jazykových a numerických zručností, veda a technika, podpora rozvoja nadaných 

študentov a profesionálny rozvoj zamestnancov. Právna úprava financovania škôl určuje, 

že finančné prostriedky smerujú z ministerstva priamo do vzdelávacích inštitúcií. Hlavné 

toky nepriameho financovania sú cez obce, napríklad na financovanie vzdelávania 

dospelých a ubytovania na základných a stredných školách. Ďalším zdrojom financovania 

sú zákonné poplatky za štúdium a školné, ktoré platia inštitúciám samotní študenti 

(napríklad na vysokých školách). Vzdelávacie inštitúcie môžu tiež vytvárať príjmy z 

iných zdrojov, napríklad z dodatočného financovania zo strany obecných úradov na 

špeciálne projekty, úrokov z kapitálu, zmluvných aktivít a sponzorstva a darov (vo forme 

peňazí, tovaru, služieb alebo odborných znalostí) od organizácií občianskej spoločnosti. 

alebo firmy. Rodičia tiež platia dobrovoľné rodičovské príspevky alebo pôsobia ako 

dobrovoľníci.281 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Holandsku určuje, že 

všetky vládou financované univerzity a inštitúcie HBO (hogescholen) dostávajú blokové 

financovanie. Potom sa môžu slobodne rozhodnúť, ako použijú tieto peniaze na pokrytie 

svojich nákladov na personál, vybavenie a ubytovanie. Univerzity a inštitúcie HBO 

dostávajú tieto prostriedky na zabezpečenie bakalárskych a magisterských programov, 

výskum (univerzity), dizajn a vývoj (inštitúcie HBO) a na výskum alebo programy 

spolupráce s univerzitnými nemocnicami. Všetky prijímajúce inštitúcie musia byť 

akreditované, čiže posúdené a schválené Holandskou flámskou akreditačnou 

organizáciou (NVAO).282 Rozpočet vysokoškolského vzdelávania je každoročne 

stanovený vládou. Financovanie univerzít a inštitúcií HBO je stanovené vo vyhláške o 

vykonávaní z roku 2008 (Zákon o vysokých školách a výskume). Inštitúcie navyše 

dostávajú školné od zapísaných študentov. Inštitúcie a univerzity HBO často dostávajú 

súkromné financovanie od podnikov alebo neziskových výskumných inštitúcií. Vládne 

financovanie sa poskytuje iba univerzitám a inštitúciám HBO uvedeným v zákone o 

vysokých školách a výskume (WHW). Uzavretie výkonnostných dohôd a skutočné 

dosiahnutie stanovených výkonnostných cieľov majú finančné dôsledky pre inštitúcie, 

podľa toho sa upraví model financovania. Viac ako 7% finančných prostriedkov na 

vzdelávanie je vyčlenených na „kvalitu a profil“. 283 
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Špecifiká právnych aspektov financovania vysokých škôl v Holandsku, podľa 

mňa, spočívajú v tom, že v školskom systéme Holandska iba dva zo šiestich smerov 

vzdelávania poskytujú absolventom možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 

Ďalším špecifikom právnej úpravy financovania vysokých škôl je fakt, že v Holandsku 

sú verejne riadené aj súkromné školy. Na základe platnej právnej úpravy financovania 

škôl tieto môžu byť financované aj zo sponzorstva a darov (vo forme peňazí, tovaru, 

služieb alebo odborných znalostí) od organizácií občianskej spoločnosti. alebo firmy. 

Rodičia tiež môžu platiť dobrovoľné rodičovské príspevky. 

 

4.1.11. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Chorvátsku 

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl vysokoškolské vzdelávanie v 

Chorvátsku poskytujú univerzity, polytechniky a vysoké školy, pričom verejné univerzity 

poskytujú väčšinu vzdelávania z existujúcej ponuky vysokoškolského vzdelávania. 

Univerzity ponúkajú bakalárske, magisterské a doktorandské programy. Polytechniky 

ponúkajú profesionálne bakalárske a profesionálne magisterské programy. Vysoké školy 

ponúkajú iba profesijné bakalárske programy.284 

Na základe východísk právnej úpravy financovania vysokých škôl v Chorvátsku 

väčšinu finančných prostriedkov pre verejné univerzity poskytuje vláda, ktoré pokrývajú 

napríklad platy akademických pracovníkov, kapitálové investície, prevádzkové náklady 

akademických inštitúcií, výskumné fondy, dotácie na ubytovanie a štipendiá študentov. 

Prvý rok štúdia na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia na verejných univerzitách 

je pre všetkých študentov bezplatný. Účasť študentov na nákladoch na štúdium v 

nasledujúcich rokoch štúdia závisí od ich predchádzajúcich výsledkov. Polytechniky sú 

najčastejšie financované aj z verejných zdrojov. Ich zakladateľmi a donormi sú skôr 

regionálne a miestne orgány ako ústredná vláda. Vysoké školy sú takmer výlučne 

súkromne financované.285 

Právnou úpravou financovania vysokých škôl boli v roku 2013 v Chorvátsku  

prijaté nové právne predpisy, ktoré pripravili pôdu pre komplexnú reformu financovania 

vysokoškolského vzdelávania. Na akademické roky 2012/13 - 2014/15 boli podpísané 

trojročné pilotné dohody, ktoré sa vzťahujú na 10% verejného financovania vysokých 

škôl. Sú zamerané na výsledky vrátane rozvojových cieľov a ukazovateľov a 

 
284 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Croatia. 2019.  [on-line]. [cit. 2020-

04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/croatia_en 
285 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Croatia. 2019.  [on-line]. [cit. 2020-
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zabezpečenia viacročného plánovania a sú prvým krokom k zavedeniu úplných dohôd o 

financovaní. Chorvátsko má relatívne nízke výdavky na verejné vzdelávacie inštitúcie, 

približne o 40% nižšie ako priemer pozorovaných krajín. Chorvátsko má 4. najvyšší 

podiel študentov vo verejných inštitúciách, čo je asi o 16 percentuálnych bodov viac, ako 

je priemer EÚ-27. Úroveň platov učiteľov je v Chorvátsku problematická, pretože nárast 

je spôsobený hlavne odpracovanými rokmi, a nie nevyhnutne kvalitou. Štipendiá pre 

študentov sú početné a značné, pokiaľ ide o ich finančný objem, ale sú zamerané iba na 

udržanie alebo príležitostné zvýšenie počtu občanov s vyšším vzdelaním.286 

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl, inštitútov a iných vedeckých 

organizácií Chorvátska je určené, že so sú financované z: rozpočtu zriaďovateľa, 

ústredného štátneho rozpočtu, miestnych rozpočtov krajov, miest a obcí, školného, príjmu 

z vedeckých, výskumných, umeleckých a odborných projektov, vedeckých a odborných 

rozpracovaní a know-how, nadácie, dary a asistencie, príjmy z publikácií, príjmy z 

obchodných činností, príjmy z nehnuteľností, akcie spoločnosti, príjmy z obchodných 

činností univerzity alebo fakúlt a umeleckých akadémií, ako aj príjmy z investícií 

fyzických a právnických osôb a iných zdrojov.287 

Chorvátska právna úprava financovania vysokých škôl určuje, že univerzity, 

polytechniky, odborné školy vyššieho vzdelávania a verejné výskumné ústavy sa môžu 

financovať iba z tých zdrojov, ktoré nemajú vplyv na ich nezávislosť a dôveryhodnosť. 

Vlastný príjem je možné získať iba z činností, ktoré nemajú škodlivý vplyv na realizáciu 

cieľov vysokých škôl alebo verejného vedeckého ústavu.288 

Návrh rozpočtu a rozdelenie finančných prostriedkov na základe stanovenia 

Národnej rady a kritérií na rozdelenie rozpočtových prostriedkov na vedu a 

vysokoškolské vzdelávanie, podľa platnej právnej úpravy financovania verejných 

vysokých škôl, a to na základe návrhu odborného orgánu pre financovanie vedy a 

vysokoškolského vzdelávania. Berúc do úvahy kritériá minister navrhuje rozpočet na 

vedu a vysokoškolské vzdelávanie na základe zhromaždených navrhovaných rozpočtov 

vypracovaných vedeckými organizáciami, univerzitami, polytechnickými a odbornými 

školami vyššieho vzdelávania v súlade s ustanoveniami upravujúcimi plánovanie a 

vykonávanie centrálny rozpočet. Návrh obsahuje zoznam jednorazových súm pre 
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jednotlivé univerzity, polytechniky, odborné vysoké školy, vedecké ústavy a iné vedecké 

organizácie, ako aj finančné prostriedky na výskumné projekty, programy spolupráce v 

oblasti výskumu, umelecký výskum a súvisiace podujatia, pridružené pracovné miesta, 

obstarávanie výskumu vybavenie a výdavky súvisiace s činnosťou národnej rady, 

agentúry a iných orgánov.289 

Chorvátska právna úprava financovania vysokých škôl určuje, že finančné 

prostriedky na rozvoj vedeckých a vysokoškolských systémov, vedecké, výskumné a 

umelecké projekty a programy, vedecké, umelecké a výskumné infraštruktúry a 

zariadenia, vedecké publikácie, vedecké konferencie a vedecké a profesijné združenia 

prideľuje minister na základe verejnej správy. a na základe stanovísk príslušných výborov 

vymenovaných ministrom. Finančné prostriedky sa rozdeľujú s ohľadom na rozdelenie 

finančných prostriedkov na ten istý účel v rozpočtoch iných orgánov štátnej správy a 

rozpočtov miestnych a regionálnych samospráv. Minimálne platy vedcov a 

vysokoškolských pracovníkov sa podľa kolektívnej zmluvy určujú v súlade so 

zákonom.290 

Podľa právnej úpravy financovania  terciárneho vzdelávania verejné vysoké 

školy, polytechnické a vysoké školy odborné sú financované zo štátneho rozpočtu, 

pričom sa prihliada na stanovené kapacity jednotlivých vysokých škôl, ceny jednotlivých 

študijných programov a hodnotenie kvality, stanovené na základe vykonaného 

hodnotenia. v súlade so zákonom o vedeckej činnosti a vysokoškolskom vzdelávaní. 

Súkromné vysoké školy sa môžu tiež financovať zo štátneho rozpočtu podľa 

predchádzajúcej dohody, ak: vykonávajú činnosť, pri ktorej verejné potreby presahujú 

poskytovanie verejných vysokých škôl alebo že daná činnosť je v osobitnom národnom 

záujme; že spĺňajú všetky zákonom stanovené požiadavky; že spĺňajú kritériá a priority 

stanovené Národnou radou, berúc do úvahy dostupné prostriedky a kvalitu súkromných 

vysokých škôl.291 

Ďalej právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Chorvátsku  

vymedzuje, že rozpočtové prostriedky určené pre vysoké školy sa prijímateľom prideľujú 

jednorazovo a príjemcovia sú potom zodpovední za ďalšie rozdelenie finančných 

prostriedkov na konkrétny účel v súlade so štatútom a inými zákonmi. Senát univerzity 

 
289289 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Croatia – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-14_en 
290 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Croatia – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-14_en 
291 tamtiež 



 

117 

 

 

prijíma rozpočet univerzity na návrh dekana, zatiaľ čo odborná rada prijíma rozpočet 

polytechniky alebo odbornej školy vyššieho vzdelávania na základe návrhu dekana. 

Zriaďovacie jednotky univerzity vyčlenili časť svojho vlastného príjmu, čím prispeli do 

rozpočtu univerzity na kapitálové investície a rozvojové programy v súlade s 

nariadeniami univerzity. Verejné vysoké školy využívajú finančné prostriedky v súlade 

so zákonom o vedeckej činnosti a vysokých školách a predpismi upravujúcimi plnenie 

štátneho rozpočtu. Časť činností verejných vysokých škôl sa môže so súhlasom 

zmluvných strán financovať aj na základe osobitných dohôd uzatvorených medzi 

ministerstvom a verejnou univerzitou.292 

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl v Chorvátsku univerzitná rada 

pre financovanie vedeckej činnosti a vysokoškolského vzdelávania je odborným orgánom 

národnej rady, ktorý pozostáva z 15 členov, z ktorých traja pochádzajú z výskumných 

ústavov, šesť pochádza z univerzít, dvaja z polytechniky, dvaja členovia sú zástupcami 

odborov a dvaja sú menovaní. ministrom. Členov univerzitnej rady vymenúva národná 

rada väčšinou hlasov na návrh rektorskej rady, rady polytechnických a odborných škôl 

vysokého školstva, verejných výskumných ústavov, vysokých škôl, polytechniky a 

vyšších odborných škôl, ministerstvo a únia. Členovia univerzitnej rady sú vymenovaní 

na štvorročné funkčné obdobie. V rámci svojej pôsobnosti je Senát zodpovedný okrem 

iného za finančnú politiku a prijatie rozpočtu univerzity, prerokovanie finančných správ 

a prijatie záverečného zostatku a rozhodnutia o kapitálových investíciách.293 

Chorvátska právna úprava financovania vysokých škôl určuje, že dekan 

predstavuje polytechnickú alebo odbornú školu vyššieho vzdelávania a má práva a 

povinnosti vedúceho inštitúcie. V akademických otázkach sa dekan zodpovedá správnej 

rade a za správnosť finančných transakcií a racionálneho využívania materiálnych a 

personálnych zdrojov. 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Chorvátsku  

vysokoškolskí študenti môžu byť študenti denného alebo externého štúdia. Študenti 

denného štúdia sú tí, ktorí študujú podľa programu na základe denného rozvrhu výučby. 

Náklady na denné štúdium (študijný program) sa financujú čiastočne alebo úplne zo 

štátneho rozpočtu podľa predpisov vysokej školy, polytechnickej alebo odbornej školy 
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vyššieho vzdelávania. 294 Univerzity, polytechniky alebo vysoké školy odborné môžu s 

ministerstvom príslušným pre vysokoškolské vzdelávanie uzavrieť jednoročné alebo 

viacročné dohody o dotácii na školné splatné študentom denného štúdia, v ktorých je 

povinné ustanoviť účel dotácie, činnosti a míľniky smerom k stanoveným cieľom, 

ukazovatele na monitorovanie vykonávania a harmonogram podávania správ o plnení 

dohody. Medzi ciele dotovania školného plateného študentmi denného štúdia patrí: 

zabezpečenie rovnakého prístupu k vysokoškolskému vzdelávaniu pre všetkých 

študentov denného štúdia v Chorvátsku; stimulácia ukončenia vysokoškolského 

vzdelávania; zvýšenie miery zápisu do študijných programov na vysokých školách a 

zvýšenie počtu získaných kvalifikácií v prírodných, technických, biomedicínskych a 

biotechnických vedách.295 

Z hľadiska právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl v Chorvátsku je 

potrebné pripomenúť, že začiatkom roku 2012 boli z iniciatívy ministra vedy a 

vzdelávania vymenované univerzitné tímy na účasť v projekte pre dohody o pilotných 

programoch, ktoré okrem finančného plánovania zahŕňali aj vymedzenie rozvojových 

cieľov verejných vysokých škôl a vysokých škôl. ukazovatele na monitorovanie ich 

realizácie. Univerzity sa rozhodli, či chcú uzavrieť dohody o programovom financovaní 

alebo pokračovať v dotovanom financovaní ministerstvom na základe predchádzajúceho 

finančného modelu. Vysokoškolské inštitúcie tiež nezávisle rozhodli o výsledkoch, ktoré 

by chceli dosiahnuť v trojročnom období v rámci.296  

Právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania v Chorvátsku sú, podľa mňa 

špecifické tým, že súkromné vysoké školy môžu byť financované zo štátneho rozpočtu 

na základe predtým uzatvorenej dohody. Ďalším špecifikom je, že sa univerzity mohli 

rozhodnúť pre vyhovujúci model financovania - či chcú uzavrieť dohody o programovom 

financovaní alebo pokračovať v dotovanom financovaní ministerstvom na základe 

predchádzajúceho finančného modelu. Vysokoškolské inštitúcie tiež nezávisle rozhodujú 

o výsledkoch, ktoré by chceli dosiahnuť v trojročnom období v rámci ich činnosti, na 

základe čoho sú financované. Myslím si, že najmä tento posledný fakt môže viesť 

k stanoveniu „nižších“ cieľov a úloh ako by si vyžadovala aktuálna situácia v krajine 

alebo  ako to vyžaduje zameranie vysokej školy.  

 
294 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Croatia – Higher Education 

Funding.  2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-14_en 
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4.1.12. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Írsku 

Právna úprava vzdelávania v Írsku určuje, že úradnými jazykmi sú írčina a 

angličtina. Vysokoškolské vzdelávanie v Írsku poskytujú najmä univerzity, 

technologické inštitúty a vysoké školy (najmä príprava budúcich učiteľov). Okrem toho 

niekoľko ďalších inštitúcií tretej úrovne poskytuje špecializované vzdelávanie v takých 

oblastiach, ako je umenie a dizajn, medicína, obchodné štúdie, rozvoj vidieka, teológia, 

hudba a právo.297 Úrad pre vysokoškolské vzdelávanie (HEA) je štatutárnym orgánom 

pre plánovanie a rozvoj vysokoškolského vzdelávania a výskumu v Írsku. HEA má 

rozsiahle poradenské právomoci v celom sektore vzdelávania na tretej úrovni. Okrem 

toho je financujúcim orgánom univerzít, technologických ústavov a iných určených 

vysokých škôl. HEA zavádza nový rámec výkonnosti systému založený na kľúčových 

cieľoch a ukazovateľoch systému zaznamenaných vládou.298 V ďalšej etape 

implementácie rámca HEA uzavrie súbor individuálnych kompaktných inštitucionálnych 

výkonov s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, ktoré budú odrážať príspevok 

každej inštitúcie ako súčasť nového systému vysokoškolského vzdelávania, ktorý bude 

reagovať na potreby írskej ekonomiky a širšie. spoločnosti v nasledujúcich rokoch. 

Kľúčovým prvkom v celkovom prístupe bude implementácia financovania výkonnosti v 

tomto odvetví.299 

V právnej úprave modelov financovania vysokých škôl v Írsku je, podľa 

univerzitného zákona z roku 1997, legislatívne schválených sedem univerzít a podľa 

technologického zákona z roku 2006 vo vzťahu k Dublinskému technologickému zákonu 

trinásť technologických inštitútov. Existuje tiež značný počet súkromných a neziskových 

vysokých škôl ponúkajúcich vysokoškolské programy. Poľa najaktuálnejších údajov je  

podiel 18-ročných študentov na vysokých školách približne dve tretiny (približne 66%) 

z populačného ročníka. Írsko je v súčasnosti vysoko medzinárodne hodnotené z hľadiska 

dosiahnutého vysokoškolského vzdelania so 48% osôb vo veku 25 - 34 rokov s 

kvalifikáciou terciárneho vzdelávania300. 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl Írska určuje, že z 26 

inštitúcií, ktoré poskytujú vysokoškolské vzdelanie v Írsku, sú finančne podporované 

 
297 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Ireland.  2018. [on-line]. [cit. 2020-

04-25]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ireland_en 
298 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Ireland.  2018. [on-line]. [cit. 2020-

04-25]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/ireland_en 
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ministerstvom školstva, vrátane univerzít, vysokých škôl pre učiteľov a technologických 

inštitútov. Dve ďalšie inštitúcie vyššieho stupňa sú finančne podporované od iných 

ministerstiev (spravodlivosť a obrana) a ďalších 15 inštitúcií terciárneho vzdelávania 

nedostáva žiadnu štátnu finančnú pomoc.301 

Z hľadiska právnych aspektov financovania terciárneho vzdelávania v Írsku vidím 

špecifická v tom, že v medzinárodnom porovnávaní podiel 18-ročných študentov na 

vysokých školách tvorí približne 66% z populačného ročníka a taktiež aj fakt, že z 

hľadiska dosiahnutého vysokoškolského vzdelania Írsko vykazuje 48% osôb vo veku 25 

- 34 rokov. Súčasne špecifikom, podľa môjho názoru je, že nie všetky vysoké školy 

a všetky typy vysokých škôl sú financované zo štátneho rozpočtu. 

 

4.1.13. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Litve 

Právna úprava financovania terciárneho vzdelávania v Litve vychádza z toho, že 

vzdelávanie je prioritou štátu a je verejne financované na všetkých úrovniach, jedinou 

výnimkou je vysokoškolské vzdelávanie, ktoré polovica študentov musí financovať  

podľa svojich študijných výsledkov. Finančné prostriedky na vzdelávanie sa poskytujú 

štátnym aj súkromným vzdelávacím inštitúciám. V štátnych vysokých školách 

požadované finančné prostriedky poskytuje zriaďovateľ čiže štát. Súkromné školy môžu 

získať peniaze spoplatnením školného, získaním súkromného sponzorstva atď.302 

Vysokoškolské vzdelávanie zahŕňa dva typy inštitúcií: univerzity (univerzity) a 

vysoké školy (kolegija). Študenti môžu začať vysokoškolské vzdelávanie po získaní 

vyššieho stredoškolského vzdelania. Štruktúra titulov má trojstupňovú štruktúru: 

bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Prvý cyklus štúdia (bakalársky) 

zvyčajne trvá štyri akademické roky, druhý cyklus (magisterský) dva roky a tretí cyklus 

(doktorandský) štyri roky. Od roku 2018 sa do vysokoškolského systému zaviedli 

krátkodobé štúdie. Krátkodobé študijné programy sú určené na získanie kvalifikácie 

litovského kvalifikačného rámca úrovne V (ISCED 5). Školy odborného vzdelávania a 

prípravy spolu s vysokými školami môžu poskytovať spoločné krátkodobé študijné 

programy po koordinácii s ministerstvom školstva, vedy a športu.303 

Podľa právnej úpravy vysokých škôl existujú dva typy študijných programov: 

univerzitné a vysokoškolské študijné programy. Štúdie môžu byť kontinuálne alebo 

 
301 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Ireland – Education Funding.  2018. 
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rozšírené. Po ukončení ktorejkoľvek formy štúdia získajú absolventi rovnocenné 

vzdelanie. Od 1. januára 2019 sa vysokoškolské štúdium člení na štyri cykly:  

1) krátky cyklus - získanie kvalifikácie Lithuanina kvalifikačného rámca úrovne V;  

2) prvý cyklus - odborná bakalárska a bakalárska úroveň;  

3) druhý cyklus - magisterské štúdium;  

4) tretí cyklus - doktorandská úroveň. 304 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Litve v súlade s Bolonskou 

deklaráciou určuje, že je možné integrovať vysokoškolské štúdium udeľujúce študijné 

programy kombináciou prvého a druhého študijného cyklu. Univerzitné a vysoké školy 

môžu ponúkať študijné programy zamerané na rekvalifikáciu, ktoré neudeľujú titul, 

spôsobom predpísaným právnymi predpismi. Podľa litovskej klasifikácie vzdelávania 

patrí krátkodobé štúdium do 5. stupňa. Bakalárske štúdium (univerzitné aj neuniverzitné) 

patrí do 6. stupňa, magisterské štúdium do 7. stupňa a doktorandské štúdium do 8. stupňa 

(podľa ISCED 2011).305 

Litovská právna úprava financovania vysokých škôl ďalej vymedzuje, že osoby, 

ktoré študujú na študentských miestach štátnych vysokých škôl financovaných štátom, 

nemusia platiť konkrétnej štátnej vysokej škole žiadne poplatky priamo spojené s 

realizáciou študijného programu. Prioritou pre získanie miesta financovaného štátom sú 

kompetencie žiadateľa hodnotené podľa výsledkov maturitných skúšok, výsledkov 

vzdelávania a konkrétnych zručností. Zoznam uchádzačov je usporiadaný podľa poradia 

ministra školstva a vedy s poradenstvom s inštitúciami vyššieho vzdelávania. Toto sa 

vyhlasuje verejne najmenej dva roky pred zodpovedajúcim začiatkom štúdií. Študent, 

ktorý má študentské miesto financované štátom, môže prísť o finančné prostriedky, ak 

jeho študijné výsledky sú o viac ako 20% pod priemerom študijných výsledkov študentov 

z toho istého ročníka. Študent, ktorý stratil študentské miesto financované štátom, musí 

zaplatiť školné stanovené samotnou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a 

študentské miesto financované štátom bezplatne prijíma najlepšie vedený študent, ktorý 

za štúdium platil. Obdobie rotácie určuje vysoká škola, ale nesmie byť dlhšie ako doba 

trvania študijného programu. Osoba zapísaná na študentské miesto, ktoré nie je 

financované štátom, musí uhradiť náklady na školné stanovené samotnou vysokou 

školou. Poplatok za školné alebo jeho časť sa môže prípadne uhradiť aj osobám 

študujúcim na študentských miestach, ktoré nie sú financované štátom ich 
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zamestnávateľmi, vysokoškolskými inštitúciami alebo inými fyzickými a právnickými 

osobami. Osoba môže požiadať o miesto študenta financovaného štátom, ak študent po 

ukončení štúdia získa prvý vysokoškolský titul.306 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v zákone o vysokých školách 

a výskume vymedzuje, že sa fondy vysokých škôl a výskumných inštitúcií skladajú z: 

o prostriedky štátneho rozpočtu základné financovanie štátnych vysokých škôl a 

výskumných ústavov; 

o štátne rozpočtové prostriedky určené na vysokoškolské a výskumné inštitúcie; 

o prostriedky štátnych investičných programov a štátnych investičných projektov 

pre štátne vysoké školy a výskumné ústavy; 

o príjem získaný ako školné, ako aj príjem získaný z ekonomických, výskumných 

činností a poskytovaných služieb; 

o finančné prostriedky získané ako konkurenčné financovanie výskumných 

programov; 

o prostriedky získané od štátnych nadácií; 

o finančné prostriedky získané od medzinárodných a zahraničných nadácií a 

organizácií; 

o finančné prostriedky získané ako charita podľa zákona o charite a sponzorstve; 

o ďalšie prostriedky boli prijaté oprávnene.307 

Finančné prostriedky základného financovania zo štátneho rozpočtu sa, na 

základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Litve, prideľujú štátnym 

vysokoškolským a výskumným inštitúciám na výskum, experimentálny (sociálny, 

kultúrny) rozvoj a umelecké činnosti, správu, ako aj na ekonomické a iné potreby. 

Finančné prostriedky štátneho rozpočtu určené pre štátne vysoké školy a výskumné 

ústavy pre výskum, experimentálny (sociálny, kultúrny) rozvoj a umelecké činnosti sa 

prideľujú podľa výsledkov hodnotenia výskumných (umeleckých) činností štátnych 

vysokých škôl a výskumných inštitúcií.308 

Právna úprava financovania vysokých škôl vymedzuje, že prostriedky štátneho 

rozpočtu Litvy na štúdium sú určené na úhradu školného na študentských miestach, ktoré 

sú financované štátom, na kompenzáciu školného plateného študentmi, ktorí dosiahli 
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najlepšie výsledky štúdia na študentských miestach, ktoré nie sú financované štátom, 

cieľové financovanie štúdií, štátnych pôžičiek alebo štátom podporovaných pôžičiek, 

sociálnych štipendií a inej podpory.309 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl minister školstva a vedy 

Litvy oznámi najneskôr do 16. februára každého roku predbežný počet štátom 

financovaných študentských miest prvého cyklu a integrovaných štúdií v každej študijnej 

oblasti alebo súbore študijných odborov. Minister školstva a vedy tiež každoročne 

schvaľuje štandardné školné pre všetky študijné cykly a študijné programy, ktoré 

neudeľujú titul (veľkosť „študentského budgetu“), ktorý sa počíta s prihliadnutím na 

požiadavky na kvalifikáciu učiteľov, pomer študentov a učiteľov a náklady súvisiace so 

štúdiom na získanie tovaru a služieb. Štandardné školné pomáha inštitúciám 

vysokoškolského vzdelávania stanoviť školné pre štúdium platenia poplatkov. V prípade, 

že školné stanovené vysokou školou nie je vyššie ako štandardné školné, platí sa školné 

vysokej školy z prostriedkov štátneho rozpočtu. V prípade, že školné stanovené vysokou 

školou je vyššie ako štandardné školné, na úhradu štandardného školného sa použijú 

prostriedky štátneho rozpočtu.310 

Právna úprava financovania terciárneho vzdelávania v Litve vymedzuje získanie 

štátnej finančnej podpora na štúdium na vysokých školách zavedenie od roku 2015 

prahovej hodnoty pre maturitné skúšky v litovčine a cudzích jazykoch. To znamená, že 

uchádzači o študentské miesta financované štátom musia byť absolventmi škôl, ktorí 

úspešne ukončili štúdium. Od roku 2015 bude po sebe idúce poradie uchádzačov, 

uchádzajúcich  sa o štátne financovanie vysokoškolského štúdia, vyhodnotené na základe 

výsledkov štyroch vzdelávacích predmetov: povinného predmetu litovského jazyka a 

literatúry, ďalšieho povinného predmetu a jedného voliteľného predmetu vo vybranom 

odbore a všeobecný predmet v inej oblasti. S cieľom získať štátnu finančnú podporu na 

štúdium na vysokých školách zaviedli od roku 2016 prahovú hodnotu pre maturitné 

skúšky z matematiky. Výnimka sa uplatňuje na uchádzačov, ktorí sú ochotní študovať 

umelecké programy na vysokých školách. 311 

Špecifiká právnych aspektov financovania terciárneho vzdelávania 

s konkretizáciou na financovanie vysokých škôl v Litve, podľa môjho názoru, sú v snahe 

 
309 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Lithuania – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-44_en 
310 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Lithuania – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-44_en 
311 tamtiež 



 

124 

 

 

zavedeného systému motivovať študentov získať štátom platené vysokoškolské miesto 

prostredníctvom študijných výsledkov. Študent, ktorý má študentské miesto financované 

štátom, môže prísť o finančné prostriedky, ak jeho študijné výsledky sú o viac ako 20% 

pod priemerom študijných výsledkov študentov z toho istého ročníka. Študent, ktorý 

stratil študentské miesto financované štátom, musí zaplatiť školné stanovené samotnou 

inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a študentské miesto financované štátom 

bezplatne prijíma najlepší študent, ktorý za štúdium platil. Súčasne právna úprava  rieši, 

že  prostriedky štátneho rozpočtu Litvy na štúdium sú určené na úhradu školného na 

študentských miestach, ktoré sú financované štátom, na kompenzáciu školného plateného 

študentmi, ktorí dosiahli najlepšie výsledky štúdia na študentských miestach, ktoré nie sú 

financované štátom. V prípade, že školné stanovené vysokou školou nie je vyššie ako 

štandardné školné, platí sa školné vysokej školy z prostriedkov štátneho rozpočtu. V 

prípade, že školné stanovené vysokou školou je vyššie ako štandardné školné, na úhradu 

štandardného školného sa použijú prostriedky štátneho rozpočtu. Podľa zákona o 

vysokých školách a výskume sa fondy vysokých škôl a výskumných inštitúcií v Litve 

skladajú aj z financovania z nadácií a charity, čo považujem za také špecifikum, ktoré sa 

v iných krajinách, podľa dostupných zdrojov, neobjavuje. 

 

4.1.14. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Lotyšsku 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Lotyšsku úspešne podporuje 

pokračovanie vo vývoji a financovaní modelu dvojjazyčného vzdelávania a poskytuje 

vzdelávanie financované z verejných zdrojov v piatich jazykoch etnických menšín:     

estónsky,     poľský,     ukrajinský,     bieloruský a     ruský. V školskom roku 2018/19 

bolo asi 72% všetkých žiakov zapísaných do vzdelávacích programov z lotyšským 

vyučovacím jazykom a 28% žiakov bolo zapísaných do vzdelávacích programov 

s vyučovacím jazykom etnických menšín. 312 

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné vysoké školy a súkromné vysoké 

školy (augstskola) formou: 

o univerzity (universitāte), ktoré ponúkajú akademické aj profesijné terciárne 

programy;  

o iné augstskola, akadēmija alebo koledža ponúkajú profesijné terciárne programy.  

 
312 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Latvia. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/latvia_en 
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Väčšina vysokých škôl vedie akademické aj odborné programy. Krátkodobé 

profesijné vysokoškolské programy ponúka aj koledža. Štruktúra titulov sleduje 

trojstupňovú štruktúru: bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium,313 avšak  v 

niektorých študijných odboroch, ako sú medicína, farmácia a veterinárne lekárstvo je 

realizované neprerušované štúdium. Kvalifikácia získaná po ukončení ktoréhokoľvek z 

dlhých študijných programov (napr. medicína) sa podľa lotyšských právnych predpisov 

rovná magisterskému titulu.314 

Právna úprava vysokoškolského vzdelávania v Lotyšsku deklaruje právo na 

vzdelanie pre každého obyvateľa Lotyšska. Zákon o vysokých školách stanovuje vzťahy 

medzi štátnymi a vysokoškolskými inštitúciami, ako aj predpisy týkajúce sa otvárania, 

zatvárania a reorganizácie inštitúcií, riadenia inštitúcií a výberu zamestnancov. Zákon 

ustanovuje akademickú slobodu, práva a povinnosti akademických pracovníkov a 

študentov, určuje postup získavania akademických titulov a odbornej kvalifikácie, 

základné požiadavky na študijné programy, financovanie štúdia, posudzovanie a 

akreditáciu študijných programov a inštitúcií. Ďalšie regulačné opatrenia sa vzťahujú na 

náklady jednej osoby na vysokoškolské vzdelávanie ročne, granty a pôžičky ponúkané 

študentom a systém zúčtovania pôžičiek.315 Vysoká škola je autonómna, pokiaľ ide o 

organizačný postup, implementáciu vzdelávacieho procesu, vnútorné pravidlá a predpisy, 

prijímanie a prepúšťanie vzdelávacích a technických pracovníkov a distribúciu 

pridelených finančných prostriedkov.316 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že štátne vzdelávacie 

inštitúcie sú v Lotyšsku financované zo štátneho rozpočtu v súlade s ročným zákonom o 

štátnom rozpočte, zatiaľ čo obecné vzdelávacie inštitúcie sú financované z rozpočtu obce. 

Súkromné vzdelávacie inštitúcie sú financované jej zakladateľmi, zatiaľ čo štát a obce sa 

podieľajú na financovaní, ak súkromná škola poskytuje akreditované programy 

základného a všeobecného stredoškolského vzdelávania. Ak sa študent presúva do školy 

v inej obci, medzi príslušnými obcami sa uskutoční predbežné vyrovnanie. Financovanie 

z centrálneho štátneho rozpočtu sa prideľuje ročne a delí sa na úrovni miestnych 

 
313 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Latvia. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/latvia_en 
314 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Latvia – Higher Education. 2017. 

[on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-40_en 
315 tamtiež 
316 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Latvia – Higher Education Funding. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-40_en 
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samospráv. Vzdelávacie inštitúcie môžu dostávať ďalšie finančné prostriedky z týchto 

zdrojov - dary a sponzorstvo, poskytovanie služieb, iné zdroje príjmu. 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Lotyšsku rieši aj náklady na získanie 

vysokoškolského vzdelania na určitom počte miest každý rok sú hradené z rozpočtu štátu. 

Na ostatných miestach môže inštitúcia stanoviť poplatok za vzdelávanie. Lotyšsko 

využíva finančnú podporu poskytovanú európskymi štrukturálnymi fondmi, najmä na 

zlepšenie a rozvoj rôznych aspektov a otázok týkajúcich sa vzdelávania prostredníctvom 

výberového konania.317 

Právna úprava financovania vysokých škôl, platná v Lotyšsku, vymedzuje, že 

finančné zdroje štátnych vysokých škôl sú prostriedky zo základného štátneho rozpočtu 

a príjmy z iných zdrojov. Vysoké školy využívajú tento príjem podľa predpisov o 

neziskových organizáciách. Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania má právo prijímať a 

využívať dary a granty od bánk, iných úverových organizácií, grantov a darov od 

právnických osôb, ako aj od jednotlivcov. Štruktúru finančných zdrojov vysokej školy 

určuje Senát vysokej školy, ale plnenie rozpočtu kontroluje komisia pre audit. Rektor raz 

ročne informuje o použití rozpočtu senát, ministra školstva a vedy a ministra príslušného 

odboru alebo zriaďovateľa príslušnej inštitúcie. 

Štátne/verejné vysoké školy, podľa právnej úpravy financovania verejných 

vysokých škôl, využívajú tieto finančné prostriedky:  318   

o zo štátneho rozpočtu na vzdelávanie - základné financovanie optimálneho počtu 

zoznamov študijných programov a počtu študentov pokrývajúcich zdroje na 

úhradu výdavkov na verejné služby, dane, údržbu infraštruktúry, nákup vybavenia 

a inventára, výskum a umeleckú tvorivosť, ako aj platy na personál;     

o z poplatkov za štúdium, ktoré platí štát alebo ktoré dostávajú ako splatné alebo 

bezplatné pôžičky, ktoré buď musia byť splatené alebo nemusia byť splatené 

podľa predpisov Kabinetu ministrov o financovaní štúdií;     

o z financovania určeného na konkrétne ciele.319 

Právnou úpravou financovania vysokých škôl sa v roku 2015 v Lotyšsku zaviedol 

trojpilierový model financovania vysokoškolského vzdelávania. Je určený na zlepšenie 

systému financovania vysokoškolského vzdelávania. Zahŕňa základné financovanie na 

 
317 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Latvia – Education Funding. 2017. 

[on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-40_en 
318tamtiež 
319 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Latvia – Higher Education Funding. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-40_en 
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zabezpečenie študijných procesov, financovanie založené na výkone a financovanie 

rozvoja.320  

Ministerstvo školstva a vedy začalo implementovať financovanie vysokoškolského 

vzdelávania založené na výkone podľa vládou schváleného konceptu implementácie 

nového modelu financovania vysokoškolského vzdelávania v Lotyšsku.321 

Právna úprava financovania vysokých škôl, platná v Lotyšsku určuje, že 

vysokoškolské vzdelanie môže študent získať zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo na 

individuálne platby. O počte miest v študijných programoch dotovaných štátom 

rozhoduje každoročne na centrálnej úrovni ministerstvo školstva a vedy. V posledných 

rokoch sa v súlade s požiadavkami trhu práce a prioritami stanovenými v dlhodobej 

stratégii hospodárstva Lotyšska zvýšil počet miest dotovaných štátom v oblasti 

prírodných vied, matematiky a strojárstva.  

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl registračný poplatok určujú 

všetky vysoké školy, jeho výška závisí od inštitúcie a je približne 20 € (môže sa 

vyžadovať osobitná platba, ak osoba predloží dokumenty na niekoľko programov). 

Školné sa účtuje študentom, ktorí úspešne absolvujú prijímacie skúšky alebo pravidelné 

skúšky, ale nemôžu byť prijatí na miesta financované štátom. Inštitúcie môžu stanoviť 

školné pre ostatné miesta. Výška školného sa v jednotlivých inštitúciách alebo študijných 

programoch veľmi líši. V súlade s nariadeniami o povinných ustanoveniach, ktoré sa majú 

zahrnúť do dohody o štúdiu, sa však musí v dohode uviesť poplatok za celý program, čím 

sa zabráni možnému zvýšeniu poplatku počas štúdia. Platba sa musí vyplatiť príslušnej 

vysokej škole. 322 

Vysoké školy implementujú tzv. princíp rotácie. Striedanie je možnosť prevodu z 

plateného študijného poplatku na študijné miesto financované zo štátneho rozpočtu a 

koná sa ako ročná súťaž. Študenti s lepšími známkami majú spravidla právo študovať na 

štátom financovanom mieste. Každá inštitúcia vypracúva svoje vlastné predpisy týkajúce 

sa rotácie.323 

Myslím si, že k špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl 

v Lotyšsku patrí také vymedzenie, že  inštitúcie vysokoškolského vzdelávania majú právo 

prijímať a využívať dary a granty od bánk, iných úverových organizácií, grantov a darov 

 
320 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Latvia – Higher Education Funding. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-40_en 
321 tamtiež 
322 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Latvia – Higher Education Funding. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-40_en 
323 tamtiež 
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od právnických osôb, ako aj od jednotlivcov.  Za pozitívum právnej úpravy financovania 

vysokých škôl v Lotyšsku považujem to, že vysoké školy implementujú tzv. princíp 

rotácie -  možnosť preradenia z plateného vysokoškolského študentského miesta na 

študijné miesto, financované zo štátneho rozpočtu (je realizované ročným výberovým 

konaním). Študenti s lepšími známkami majú spravidla právo študovať na štátom 

financovanom mieste. Podľa môjho názoru je pozitívom tohto systému motivácia 

študentov získať lepšie študijné výsledky najmä z rodín s nižšími príjmami, kedy sa 

predpokladá vyššia kvalita absolventov pre trh práce.  

 

4.1.15. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Luxembursku 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Luxembursku je ovplyvnená  

vzdelávacím systémom krajiny, ktorá s rozlohou 2 586 km2 je jedným z najmenších 

členských štátov Európskej únie. Počet obyvateľov v porovnaní s ostatnými krajinami 

stále relatívne nízky, ale stále sa zvyšuje a diverzifikuje (cca 600 000 obyvateľov v 

januári 2018), čo má vplyv na poskytovanie vzdelávania v krajine. Dlhodobá tradícia 

vzdelávacej mobility sa výrazne etablovala, najmä v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania. Podľa údajov STATEC bolo v roku 2018 cudzincom 47,9% obyvateľov 

Luxemburska, tj 288 234 ľudí. Najdôležitejšie skupiny cudzincov používajúcich 

materinský jazyk tvorí Portugalčania (96 544), Francúzi (45 822), Taliani (21 962) a 

Belgičania (20 212). Luxembursko je trojjazyčná krajina, pričom národným jazykom je 

luxemburčina, legislatívnym jazykom je francúzština a úradnými administratívnymi a 

súdnymi jazykmi sú francúzština, nemčina a luxemburčina.324  

Okrem toho nadobúdajú na dôležitosti jazyky, ktorými hovoria prisťahovalci 

(napríklad portugalčina a taliančina), ako aj angličtina. Táto pluralita jazykov sa odráža 

vo vzdelávacom systéme. Zatiaľ čo nemčina je hlavným vyučovacím jazykom v 

základnej škole a v nižšom stredoškolskom vzdelávaní, väčšina predmetov 

vysokoškolského vzdelávania sa vyučuje vo francúzštine. V dôsledku toho má 

Luxembursko najvyšší podiel študentov, ktorí nehovoria vzdelávacím školským jazykom 

doma, taktiež to má vplyv na multilingvizmus žiakov a študentov.325  

V Luxembursku je možné rozlišovať tri typy vysokoškolského vzdelávania: 

 
324 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Luxembourg. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/luxembourg_en 
325 tamtiež 
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o vysokoškolské vzdelávanie poskytované Luxemburskou univerzitou: ponuka 

univerzity pozostáva z bakalárskych, magisterských a iných opatrení, ako je 

príprava učiteľov stredných škôl; 

o poskytovanie krátkeho cyklu (programy BTS): stredné školy (lycées) navrhujú 

programy krátkeho odborného vzdelávania, ktoré vedú k získaniu diplomu pre 

pokročilých technikov (BTS; brevet de technicien supérieur); 

o súkromné a cezhraničné inštitúcie: v Luxembursku bolo akreditovaných viacero 

súkromných alebo zahraničných inštitúcií na poskytovanie vysokoškolského 

vzdelávania; niektoré programy sú organizované prostredníctvom cezhraničných 

partnerstiev, napr. medzi zahraničnými univerzitami a luxemburskými 

výskumnými ústavmi alebo profesijnými komorami.326 

Vysokoškolské vzdelávanie teda zahŕňa bakalárske a magisterské študijné 

programy, ako aj doktorandské štúdium, ktoré ponúka najmä Luxemburská univerzita. 

Stredné školy okrem toho navrhujú krátkodobé programy vedúce k získaniu diplomu pre 

pokročilých technikov (BTS; brevet de technicien supérieur). Ponuku dopĺňajú ďalšie 

inštitúcie poskytujúce vysokoškolské vzdelávanie, ako sú profesijné združenia, 

zahraničné univerzity alebo verejné výskumné centrá. Niektoré z týchto inštitúcií 

spolupracujú so zahraničnými poskytovateľmi vzdelávania, aby sprístupnili programy 

iných krajín študentom so sídlom v Luxemburgu. 327 

Právna úprava financovania vysokých škôl určuje, že verejné financovanie sa 

poskytuje luxemburskej univerzite, ktorá dostáva štátnu dotáciu, ale môže použiť aj iné 

druhy finančných prostriedkov, a stredným školám, ktoré ponúkajú krátkodobé programy 

vedúce k získaniu diplomu pokročilého technika (BTS; brevet de technicien supérieur). 

Ostatné ponuky sa spoliehajú na súkromné alebo zahraničné financovanie. V 

Luxembursku neexistuje žiadny grantový sektor pre vysokoškolské školy, pre študentov 

je pomerne bohatý na ponuky a možnosti získania grantov.328 

Na základe právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl je od roku 2003 

Luxemburská univerzita jediným štátom financovaným vysokoškolskou inštitúciou v 

Luxemburgu. (Článok 2 zakladajúceho zákona univerzity) Univerzita má k dispozícii 

rôzne druhy zdrojov, ako je definované v článku 46 vyššie uvedeného zákona ročný 

 
326 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Luxembourg. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/luxembourg_en 
327 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Luxembourg – Higher Education. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-46_en 
328 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Luxembourg – Funding Education. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-46_en 
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finančný príspevok štátu; príjmy zo vzdelávacích a výskumných činností; príjmy zo 

zmlúv alebo dohôd s inými orgánmi, inštitúciami alebo spoločnosťami; dary a dedičstvo 

v mene a naturáliách (ktoré môžu byť za určitých podmienok odpočítané od dane z 

príjmu); príjmy zo správy a zhodnocovania majetku a účastí; príjem vyplývajúci z 

prevodu vlastníckych práv alebo z pridelených licencií; finančné príspevky z Národného 

výskumného fondu (FNR; Fonds national de la recherche) a registračné poplatky.329 

Ako určuje právna úprava financovania verejných vysokých škôl, štátne dotácie 

sa udeľujú luxemburskej univerzite vo forme ročného grantu založeného na viacročných 

zmluvách (contrat d'établissement pluriannuel) zriadených univerzitou na obdobie 

štyroch rokov. Štátna dotácia pre univerzitu zahŕňa základné financovanie;  financovanie 

založené na cieľoch a financovanie založené na inováciách.330 

Revidovaná viacročná zmluva medzi štátom a univerzitou na obdobie rokov 2014 

- 2017 (v rozpore s pluralitou révisé entre l'État et l'Université du Luxembourg) poskytuje 

na toto obdobie finančnú podporu zodpovedajúcu celosvetovému objemu 590,67 milióna 

EUR. Okrem tohto financovania môže štát poskytnúť univerzite aj pozemky a budovy.331 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Luxemburgu určuje, že univerzita 

môže prijímať aj súkromné dary, tieto dary sú odpočítateľné z daní. Pokiaľ ide o ostatných 

poskytovateľov vysokoškolského vzdelávania, najmä súkromné alebo medzinárodné 

organizácie, spoliehajú sa na svoje vlastné riadenie a zdroje financovania. Niekoľko 

vysokých škôl nadviazalo partnerstvo s národnými alebo medzinárodnými organizáciami 

a inštitúciami so sídlom v Luxemburgu.332  

Ako je uvedené vyššie, univerzita môže spravovať rôzne druhy zdrojov. Musí 

zostavovať ročné súvahy v súlade s obchodnými účtovnými predpismi. Súvahy navrhuje 

rektor (rektor) a musia byť schválené radou guvernérov (conseil de gouvernance). Štát 

pridelí audítora, ktorý kontroluje účty univerzity, ako aj jej finančné operácie. Okrem 

toho rektorát (rektorát) musí vypracovať výročnú správu o činnosti a výročnú správu o 

plnení zmluvy (kľúčové ukazovatele výkonnosti) týkajúce sa štvorročných zmlúv so 

štátom.333 

 
329 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Luxembourg – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-46_en 
330 tamtiež 
331 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Luxembourg – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-46_en 
332 tamtiež 
333 tamtiež 
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K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl v Luxembursku, 

podľa môjho názoru, patrí viacročná zmluva medzi štátom a univerzitou na príslušné 

obdobie (od 2014 to bola zmluva na štyri roky), súčasne aj trojjazyčnosť Luxemburska 

ako krajiny. Myslím si, že k  ďalším špecifikám právnych aspektov financovania 

vysokých škôl v Luxembursku patrí vysoký podiel viacjazyčných študentov, avšak 

väčšina predmetov vysokoškolského vzdelávania sa vyučuje vo francúzštine. Podľa mne 

známych prameňov v Luxembursku nefunguje žiadna grantová podpora 

vysokoškolského vzdelávania. Od roku 2003 je Luxemburská univerzita jedinou štátom 

financovanou vysokoškolskou inštitúciou v Luxemburgu. Dlhodobá tradícia vzdelávacej 

mobility sa výrazne etablovala, najmä v oblasti vysokoškolského vzdelávania, jazykovo 

vybavení  študenti využívajú štúdium v tejto krajine nedostupných študijných programov 

zahraničí. Pri zohľadnení veľkosti krajiny a jej štátneho rozpočtu je – pre pokrytie 

základných študijných programov – existencia jedinej štátom financovanej univerzity so 

sídlom v Luxemburgu postačujúcou. 

 

4.1.16. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Maďarsku 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Maďarsku vymedzuje 

vysokoškolské programy (ISCED 5A, 5B, 6), ktoré ponúkajú verejné alebo súkromné 

univerzity (egyetem) a vysoké školy (főískola) (neuniverzitné vysoké školy). V súlade s 

trojstupňovou Bolonskou štruktúrou existujú bakalárske študijné programy, (ISCED 5A), 

po ktorých môžu nasledovať magisterské programy (ISCED 5A). 334Tretí cyklus 

poskytuje doktorandské štúdium (ISCED 6). V niektorých disciplínach však existujú aj 

nedelené „dlhé“ programy (ISCED 5A), napr. medicína alebo právo.335 

Maďarské základné právo (ústava) zaručuje slobodu vedeckého výskumu a 

umeleckej tvorby, slobodu učenia sa pre získanie najvyššej možnej úrovne vedomostí a 

slobodu vyučovania. Štát nemá právo rozhodovať o otázkach vedeckého výskumu, len 

vedci majú právo hodnotiť vedecký výskum. Vysoké školy sú autonómne z hľadiska 

obsahu a metód výskumu a výučby; ich organizácia je upravená zákonom č. 104/2011 – 

zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 

felsőoktatásról)336.. 

 
334 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Hungary. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/hungary_en 
335 tamtiež 
336 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
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Vysoké školy sú, podľa právnej úpravy verejných vysokých škôl v Maďarsku, 

autonómnymi inštitúciami; ich autonómia sa týka najmä vzdelávacích a akademických 

aktivít a výskumu. Ich organizačný poriadok a fungovanie možno upraviť v regulačnom 

rámci a ich riadenie by malo byť v súlade so zákonom o verejných financiách a zákonom 

o štátnom majetku.337 

Na základe právnej úprava vysokých škôl v Maďarsku podľa zákona č. 104/2011 

– zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 

felsőoktatásról)338 sú hlavnými činnosťami vysokých škôl vzdelávanie, akademický 

výskum a umelecká tvorba. Univerzity, univerzity aplikovaných vied a vysokých škôl 

(neuniverzitné vysoké školy) sa kvalifikujú ako vysoké školy v Maďarsku. Univerzity sú 

oprávnené ponúkať programy v každom vzdelávacom cykle. Vysoké školy sú terciárne 

inštitúcie, ktoré majú aspoň jednu tretinu svojich pedagogických a výskumných 

pracovníkov zamestnaných priamo alebo na základe zamestnania vo verejnom záujme. 

Vysoké školy sú oprávnené viesť akademické semináre pre študentov. 

Univerzity, univerzity aplikovaných vied a vysokých škôl sú tiež oprávnené 

poskytovať odbornú prípravu, ktorej výsledkom nie je vysokoškolské vzdelanie 

(vysokoškolské odborné vzdelávanie, postgraduálne odborné vzdelávanie).339 

V Maďarsku môžu byť vysoké školy zriadené jednotlivo alebo s iným držiteľom 

práv štátom, národnostnou vládou, cirkvou s právnickou osobou, obchodnou 

spoločnosťou so sídlom v Maďarsku a akoukoľvek nadáciou, verejnou nadáciou 

registrovanou v Maďarsku, organizáciou vykonávajúcou náboženskú činnosť a v 

niektorých prípadoch vymedzených zákonom rada súkromnej terciárnej inštitúcie. 340 

Rada pre plánovanie vysokoškolského vzdelávania podporuje prepojenie medzi 

terciárnym vzdelávaním a trhom práce. Štruktúra troch stupňov titulov bola v súlade s 

bolonskou deklaráciou (podpísanou v roku 1999) zavedená v septembri 2006. 

Multicyklický systém ponúka vzdelávanie v rámci kvalifikačného rámca Európskeho 

priestoru vysokoškolského vzdelávania a európskeho kvalifikačného rámca pre 

celoživotné vzdelávanie.  

 
337 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Hungary. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/hungary_en 
338 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
339 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Hungary – Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na:https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-35_en 
340 tamtiež 
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Na základe právnej úpravy vysokých škôl v Maďarsku vláda a minister 

zodpovedný za vysokoškolské vzdelávanie zohrávajú pri riadení vysokoškolského 

vzdelávania kľúčovú úlohu; plnia úlohy súvisiace s organizáciou, rozvojom a kontrolou 

zákonnosti a v prípade štátnych vysokých škôl vykonávajú práva prevádzkovateľa. 

Kontrola by nemala mať vplyv na autonómiu vysokej školy udelenú vo veciach 

vedeckého predmetu a obsahu vzdelávania a výskumu.341 

Školský úrad je, na základe právnej úprava verejných vysokých škôl v Maďarsku, 

administratívny orgán zriadený vládou, ktorý pôsobí ako registračné stredisko 

vysokoškolského vzdelávania: registruje vysoké školy, ako aj začiatok alebo zmenu ich 

činnosti. Vykonáva tiež úradné inšpekcie a vedie úradný register inštitúcií. Ďalej 

prevádzkuje informačný systém vysokoškolského vzdelávania (centrálny systém 

založený na údajoch poskytnutých vysokými školami - ako sa uvádza v zákone LXXXIX 

o registrácii vzdelávania z roku 2018). 

Maďarský akreditačný výbor je vnútroštátny odborný orgán, ktorý podporuje 

dohľad, zabezpečenie a hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania, vedeckého 

výskumu a vedeckej kvality umeleckej tvorby, ktorý sa podieľa na postupoch týkajúcich 

sa vysokých škôl s osobitným zreteľom na doktorandské školy. Národná doktorská rada 

je orgán, ktorý sa skladá z predsedov doktorandských rád vysokých škôl, zaujíma pozície 

vo veciach týkajúcich sa doktorandských programov a udeľovanie doktorských titulov.342 

Zákon č. 104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi 

CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról)343 nestanovuje štruktúru akademického roka. V 

dôsledku toho môžu vysoké školy slobodne štruktúrovať akademický rok podľa svojich 

potrieb.  

Právna úprava financovania vysokých škôl v Maďarsku vymedzuje zákon č. 

104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a 

nemzeti felsőoktatásról)344 345 zásadné zmeny bývalej štruktúry vysokoškolského 

vzdelávania v rôznych bodoch, napríklad v oblasti financovania. Štát poskytuje podľa 

zákona o vysokých školách dotáciu predovšetkým prostredníctvom správcov, sekundárne 

 
341 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Hungary – Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-35_en 
342 tamtiež 
343 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
344 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
345 tamtiež 



 

134 

 

 

priamo vysokoškolským inštitúciám. Náklady na vysokoškolské vzdelávanie sa v 

štátnom rozpočte uvádzajú ako jedna suma. Inštitúcie okrem verejných finančných 

zdrojov dostávajú aj úplné platby od tých, ktorí študujú vo forme samoplatcov, ako aj 

príjmy z ekonomických činností: inštitúcie môžu spravovať svoje aktíva, založiť si 

vlastný hospodársky subjekt alebo získať podiel v takýchto činnostiach. organizácie.346 

Štát ponúka, na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Maďarsku, 

aj ďalšie dotácie stanovené na normatívnom základe (dotácia na ubytovanie študentov, 

ubytovanie, školské knihy, športové a kultúrne aktivity a školské granty). Niektorým 

vysokým školám môžu byť navyše poskytnuté ďalšie zdroje v rámci systému výberových 

konaní alebo na základe individuálnych dohôd. Konkrétne financovanie Národnej 

univerzity vo verejnom záujme je iné ako priemer: zákon o rozpočte poskytuje 

samostatnú rozpočtovú časť na túto štátnu dotáciu.347 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu, na základe právnej úpravy 

financovania vysokých škôl v Maďarsku, v rámci svojich ekonomických činností 

prijímať akékoľvek rozhodnutia alebo kroky, ktoré prispievajú k plneniu úloh 

stanovených v ich zakladajúcich listinách. Môžu tak najmä uzatvárať zmluvy, nadobúdať 

nehnuteľnosti, spájať sa do partnerstiev, podnikať, založiť obchodnú organizáciu, predať 

alebo prenajať svoje nehnuteľnosti a používať a využívať im poskytnuté aktíva. Vysoké 

školy sa musia zaviazať k riadnemu a efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov, 

ktoré majú k dispozícii, a k ochrane duševného a iného majetku.348 

Rozpočty verejných univerzít a vysokých škôl schvaľujú ich senáty, pričom sa 

berú do úvahy finančné rámce uverejňované správcom.349 

Na základe právnej úpravy vysokých škôl v Maďarsku od roku 2014 však verejné 

vysoké školy prevádzkuje kancelár, ktorý je menovaný predsedom vlády a je zodpovedný 

za fungovanie inštitúcie. V tejto funkcii, pokiaľ ide o hospodárske a finančné záležitosti, 

má kancelár právo na súhlas, t. j. právo veta. Od roku 2015 sa na verejných vysokých 

školách prevádzkuje konzorcium pre strategické rozhodnutia, ako aj pre odbornú podporu 

a kontrolu ekonomických činností inštitúcií350. Pozostáva z týchto členov: rektor, 

kancelár, ako aj organizácie vysokých škôl s dominantným postavením v ekonomicko-

 
346 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
347 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
348 tamtiež 
349 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
350 tamtiež 
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sociálnom kontexte, príslušné vysoké školy a traja ďalší ľudia menovaní ministrom na 

základe odporúčaní študentov z Únie vysokých škôl. 

Poplatky v rámci verejného vysokoškolského vzdelávania, vyplývajú zo zákona 

č. 104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény 

a nemzeti felsőoktatásról)351 

o miesta financované prostredníctvom štátneho štipendia; 

o miesta financované čiastočne prostredníctvom štátneho štipendia; 

o miesta vyžadujúce plné školné. 

Podľa vyššie uvedeného zákona po predložení prihlášky sa študenti rozhodujú, 

o ktoré miesta sa budú uchádzať, v jednej žiadosti o prijatie môže byť uvedených aj 

niekoľko foriem. Uchádzači s najlepšími výsledkami na základe predchádzajúceho 

vzdelania môžu byť prijatí na štátom dotované miesta. Študenti, ktorí nedosiahnu úroveň 

úspechu umožňujúcu prijatie na štátne dotované miesta, majú možnosť študovať vo forme 

čiastočného štipendijného financovania, čo znamená, že 50% ich študijných nákladov je 

krytých zo štátneho rozpočtu. Študenti môžu študovať v programoch financovaných zo 

štátneho štipendia a čiastočného štátneho štipendia maximálne o dva termíny dlhšie, ako 

je určené štandardné obdobie.352 

Podľa zákona č. 104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní 

(2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról)353 podmienkou štátneho štipendia je, 

že prijímatelia (s výnimkou študentov zúčastňujúcich sa na náboženských štúdiách) by sa 

mali zaviazať, že budú pracovať pre zamestnávateľa v Maďarsku po dobu identickú s 

dobou získania štipendia do dvadsiatich rokov od získania ich titulov. V opačnom prípade 

musia vrátiť hodnotu svojich štipendií. Pracovný pomer zahŕňa aj platenú materskú 

dovolenku súvisiacu s bývalým pracovným pomerom v Maďarsku alebo s obdobím 

nezamestnanosti zahŕňajúcim príspevok pre uchádzačov o zamestnanie. 

Ak študent, ktorý sa zúčastňuje na štipendijnom/čiastočnom štipendijnom 

programe, nezíska kvalifikáciu v priebehu 1,5-násobku študijného obdobia potrebného 

pre príslušnú odbornú prípravu, vráti 50% svojich štipendií.354 Ak študenti, ktorí sa 

zúčastňujú na inštitúcii (čiastočného) štipendijného programu, ukončia štúdium, môžu 

 
351 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
352 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Hungary – Higher Education 

Funding. 2020. [on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-35_en 
353 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
354 tamtiež 
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nastúpiť na miesto iní študenti, ktorí sa predtým zúčastnili na samofinancovaných 

programoch. Počet študentov, ktorí sa môžu zúčastniť na rôznych štátnych štipendijných 

a čiastkových štátnych štipendijných programoch, ako aj podmienky prijímania do 

zamestnania upravuje každoročne vyhláška vlády.355 

Právne aspekty financovania vysokých škôl v Maďarsku, podľa mňa, vykazujú 

špecifická tým, že vysoké školy môžu byť zriadené štátom, národnostnou vládou, cirkvou 

s právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou so sídlom v Maďarsku a akoukoľvek 

nadáciou, verejnou nadáciou registrovanou v Maďarsku, organizáciou vykonávajúcou 

náboženskú činnosť a v niektorých prípadoch vymedzených zákonom radou súkromnej 

terciárnej inštitúcie.  Ďalším špecifikom právnej úpravy vysokoškolského vzdelávania 

podľa môjho názoru je, že zákon nestanovuje štruktúru akademického roka, vysoké školy 

môžu slobodne štruktúrovať akademický rok podľa svojich potrieb. Za ďalšie špecifikum 

považujem štátom poskytované  (podľa zákona o vysokých školách) dotácie 

predovšetkým prostredníctvom správcov, sekundárne priamo vysokoškolským 

inštitúciám. Náklady na vysokoškolské vzdelávanie sa v štátnom rozpočte uvádzajú ako 

jedna suma. Niektorým vysokým školám môžu byť navyše poskytnuté ďalšie zdroje v 

rámci systému výberových konaní alebo na základe individuálnych dohôd. Konkrétne 

financovanie Národnej univerzity vo verejnom záujme je iné ako priemer: zákon o 

rozpočte poskytuje samostatnú rozpočtovú časť na túto štátnu dotáciu. Na základe právnej 

úpravy financovania verejných vysokých škôl v Maďarsku od roku 2014 však verejné 

vysoké školy prevádzkuje kancelár, ktorý je menovaný predsedom vlády a je zodpovedný 

za fungovanie inštitúcie. Poplatky v rámci verejného vysokoškolského vzdelávania sú 

určované podľa študentského miesta, miesto financované prostredníctvom štátneho 

štipendia zaručuje pre študenta bezplatné štúdium, miesta financované čiastočne 

prostredníctvom štátneho štipendia a miesta vyžadujúce plné školné. Ak študenti, ktorí sa 

zúčastňujú na inštitúcii (čiastočného) štipendijného programu, ukončia štúdium, môžu 

nastúpiť na miesto iní študenti, ktorí sa predtým zúčastnili na samofinancovaných 

programoch. Podmienkou štátneho štipendia je, že prijímatelia (s výnimkou študentov 

zúčastňujúcich sa na náboženských štúdiách) by sa mali zaviazať, že budú pracovať pre 

zamestnávateľa v Maďarsku po dobu identickú s dobou získania štipendia do dvadsiatich 

rokov od získania ich titulov, v opačnom prípade musia vrátiť hodnotu svojich štipendií. 

Z môjho pohľadu túto právnu úpravu považujem za prínosnú aj z hľadiska zamestnanosti. 
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4.1.17. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl na Malte 

Právna úprava financovania vysokých škôl na Malte hovorí o tom, že študenti v 

dennom terciárnom vzdelávaní do prvého stupňa majú nárok na finančnú podporu vo 

forme ročného grantu a štipendia, poskytovaného každé štyri týždne.356 Táto podpora 

prispieva na pokrytie časti výdavkov na vzdelávanie študentov a poskytuje sa nezávisle 

od finančnej situácie rodiny. Maltská univerzita (UoM), ktorá je tiež autonómnou 

inštitúciou, ponúka programy terciárneho všeobecného vzdelávania od certifikátov a 

absolventov až po doktorandské štúdium. Terciárne odborné vzdelávanie poskytuje 

Univerzitná vysoká škola Malta college of Arts, Science and Technology (MCAST). 

Predpokladá sa, že Institute of Turist Studies (ITS) tiež začne čoskoro poskytovať 

vysokoškolské kurzy druhého stupňa. Súkromné organizácie poskytujú postsekundárne a 

terciárne vzdelávanie.357 

Právna úprava vysokých škôl určuje, že Maltská univerzita, Maltská vysoká škola 

umení a techniky (MCAST) a Inštitút štúdií cestovného ruchu (ITS) sú verejne 

financované vzdelávacie inštitúcie poskytujúce vysokoškolské kurzy. Kapitola 327 

maltských zákonov - školský zákon - ustanovuje právny rámec pre správu a štruktúru 

maltskej univerzity, ako aj MCAST. Prostredníctvom zmien a doplnení školského zákona 

z roku 2006 (zákon XIII) bola zriadená Národná komisia pre ďalšie a vysokoškolské 

vzdelávanie (NCFHE), ktorá poskytuje vládam poradenstvo prostredníctvom 

štruktúrovaného dialógu so všetkými inštitúciami s cieľom usilovať sa o trvalo udržateľný 

rozvoj ďalších a vyšších. vzdelávacie sektory na uspokojenie potrieb spoločnosti. 358 

Na Malte MCAST a ITS ponúkajú vysokoškolské študijné programy, ktoré nie sú 

terciárnym vzdelávaním, a sú úplne financované z verejných zdrojov. Vláda tiež 

financuje celodenné vysokoškolské kurzy, ktoré ponúka Maltská univerzita (UOM), 

Maltská vysoká škola umenia, vedy a techniky (MCAST) a Inštitút štúdií cestovného 

ruchu (ITS). Poplatky za registráciu sa neúčtujú. Cieľom vlády je sprístupniť túto úroveň 

vzdelania všetkým záujemcom o ďalšie štúdium bez ohľadu na vek, kultúru, schopnosti 

a / alebo sociálno-ekonomické postavenie. Je to v súlade so záväzkom Malty dosiahnuť 

do roku 2020 cieľ 33% ľudí vo veku 30 - 34 rokov s kvalifikáciou terciárneho 
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vzdelávania, rozvíjať nové študijné odbory a výskum a investovať do 

vysokokvalifikovanej pracovnej sily pre ekonomiku Malty.359 

Maltskí študenti a študenti z krajín Európskej únie, ktorí navštevujú MCAST, ITS 

a UOM, podľa právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl, neplatia poplatky 

za štúdium a registráciu, čo znamená, že všetky kvalifikované denné terciárne kurzy na 

Malte sa poskytujú bezplatne. Od študentov sa však vyžaduje, aby zaplatili príslušné 

registračné poplatky, ktoré existujú v čase podania žiadosti o skúšky, ako sú skúšky 

organizované Radou pre vzdelávanie v oblasti podnikania a technológií (BTEC). 

Študenti, ktorí navštevujú kurzy, avšak prebiehajú ako večerné alebo externé kurzy na 

MCAST, ITS a UoM, platia školné. Študenti z krajín mimo Európskej únie, ktorí sa chcú 

zúčastniť UoM, sú povinní platiť školné.360 

K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl na Malte zaraďujem 

opatrenie, že  študenti v dennom terciárnom vzdelávaní prvého stupňa majú nárok na 

finančnú podporu vo forme ročného grantu a štipendia poskytovaného každé štyri týždne. 

Takže namiesto platenia za štúdium im je v tomto stupni štúdia vyplácaná finančná 

podpora. Na Malte ponúkané vysokoškolské študijné programy sú úplne financované z 

verejných zdrojov, maltskí študenti a študenti z krajín Európskej únie, neplatia poplatky 

za štúdium a registráciu, čo znamená, že všetky kvalifikované denné terciárne kurzy na 

Malte sa poskytujú bezplatne, večerné a externé štúdium je spoplatnené. Od študentov sa 

však vyžaduje, aby zaplatili príslušné registračné poplatky za žiadosti o skúšky, ako sú 

skúšky organizované Radou pre vzdelávanie v oblasti podnikania a technológií (BTEC). 

Tento systém financovania, podľa mňa, pracuje najmä s faktom, že externí študenti 

pracujú a zarábajú, čo však, v porovnaní s našimi krajinami, nie je pravidlom, preto by 

bolo pomerne komplikované a značne aj diskriminačné takto jednoznačne právne aspekty 

financovania vysokých škôl nastaviť. 

 

4.1.18. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Nemecku 

Právna úprava vysokých škôl v Spolkovej republike Nemecko je vymedzená 

zodpovednosťou za vzdelávací systém, ktorá je  rozdelená medzi federáciu a spolkové 

krajiny. Pôsobnosť spolkovej vlády v oblasti vzdelávania je vymedzená v základnom 

zákone (Grundgesetz). Pokiaľ základný zákon neudeľuje federácii legislatívne 
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právomoci, spolkové krajiny majú právo prijímať právne predpisy. V rámci 

vzdelávacieho systému to platí pre školský sektor, vysokoškolský sektor, vzdelávanie 

dospelých a ďalšie vzdelávanie. Spravovanie vzdelávacieho systému v týchto oblastiach 

je takmer výlučne vecou spolkových krajín. Okrem vyššie uvedeného rozdelenia 

zodpovedností upravuje základný zákon aj osobitné formy spolupráce medzi federáciou 

a spolkovými krajinami v rámci takzvaných spoločných úloh 

(Gemeinschaftsaufgaben).361 

Terciárny sektor zahŕňa vysoké školy (univerzity, Fachhochschulen, vysoké školy 

umenia a hudby) a ďalšie zariadenia, ktoré ponúkajú študijné kurzy, ktoré spĺňajú 

podmienky pre vstup do povolania, študentom, ktorí ukončili vyššie stredné vzdelanie a 

získali vysokoškolské vzdelanie. Okrem toho existuje niekoľko špeciálnych vysokých 

škôl, ktoré prijímajú iba určité skupiny, napr. inštitúcie vyššieho vzdelávania federálnych 

ozbrojených síl a Verwaltungsfachhochschulen. Tí, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie, 

sa môžu tiež rozhodnúť vstúpiť do Berufsakademie, ktorú ponúkajú niektoré spolkové 

krajiny ako alternatívu k vysokoškolskému vzdelávaniu. V štátnom alebo štátom 

uznávanom študijnom stredisku (študijné inštitúcie) a v podnikoch dostávajú študenti 

akademické, ale zároveň aj praktické kariérne vzdelávanie.362 

Fachschulen a Fachakademien v Bavorsku sú inštitúciami ďalšieho odborného 

vzdelávania, ktoré spravidla vyžadujú ukončenie príslušného odborného vzdelávania a 

prípravy u predavača Ausbildungsberuf (uznané povolanie vyžadujúce formálne 

vzdelávanie) a príslušného zamestnania. Tu dosiahnutá úroveň kvalifikácie je 

porovnateľná s prvou úrovňou terciárneho sektora v súlade s medzinárodnou štandardnou 

klasifikáciou vzdelávania ISCED.363 

Zatiaľ čo jednotnosť výučby a výskumu sa vzťahuje na všetky inštitúcie 

vysokoškolského vzdelávania, v Nemecku je možné rozlišovať medzi funkciami 

univerzít a iných typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, pretože vysokoškolské 

vzdelávanie je tradične úzko spojené so základným a teoretickým výskumom.364 

Charakteristickými črtami návrhu študijných programov a organizácie výučby a 

štúdia na Fachhochschulen sú osobitný dôraz na praktické uplatňovanie a užšie väzby s 

požiadavkami profesionálneho sveta. Semestre strávené mimo inštitúcií s cieľom získať 

praktické skúsenosti, známe ako Praxissemester, sú zásadnou črtou. Učitelia a obsah 

 
361 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Germany. 2018. [on-line]. [cit. 
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kurzov na Fachhochschulen sú spojené s projektmi aplikovaného výskumu a vývoja, 

ktoré sú pre tento typ inštitúcie charakteristické. 365Mnoho Fachhochschulen vyvinulo 

tzv. Duálne študijné programy. Dualen Hochschulen v Bádensku-Württembersku a 

Thüringene kombinujú praktický výcvik v spoločnosti s vysokoškolským štúdiom tým, 

že ponúkajú študijné kurzy zamerané na integráciu do praxe. 

V rámci odbornej prípravy na štátnych alebo štátom uznávaných 

Berufsakademien (odborných akadémiách) dostávajú študenti akademické vzdelanie na 

Studienakademien (akademické štúdium) a zároveň praktickú kariéru v školiacom 

zariadení. 

Cieľom ďalšieho odborného vzdelávania poskytovaného vo Fachschulene je 

umožniť kvalifikovaným pracovníkom, ktorí majú zvyčajne pracovné skúsenosti, 

prevziať riadiace funkcie vo firmách, podnikoch, administratívach a inštitúciách alebo 

samostatne vykonávať zodpovedné úlohy. Prispievajú k príprave na podnikateľskú 

nezávislosť.366 

Právny základ vysokoškolského vzdelávania v Nemecku je ustanovený v 

právnych predpisoch o vysokoškolskom vzdelávaní v spolkových krajinách 

(Hochschulgesetze), ako aj v právnych predpisoch týkajúcich sa umeleckých a 

hudobných škôl v spolkových krajinách, pokiaľ tieto typy inštitúcií nie sú súčasťou 

všeobecnej právnej úpravy. V rámci súbežnej legislatívy (článok 72 základného zákona) 

je federácia zodpovedná za oblasti prijímania na vysoké školy a vysokoškolské vzdelanie. 

Avšak spolkovým krajinám sa udelila právomoc prijať vlastné ustanovenia v rozpore s 

príslušnými federálnymi zákonmi. Zákony o vysokých školách spolkových krajín opisujú 

všeobecné ciele vysokých škôl, ako aj všeobecné zásady, ktoré sú základom systému 

vysokoškolského vzdelávania, štúdia, výučby a výskumu, prijímania, členstva a účasti, 

ako aj zamestnancov vysokých škôl. Predpisy sa spravidla vzťahujú na všetky inštitúcie 

vysokoškolského vzdelávania vrátane súkromných zariadení a poskytujú systematický 

rámec pre sektor vysokoškolského vzdelávania.367 

Vzdelávanie na Berufsakademien sa riadi zákonmi Berufsakademie platnými v 

jednotlivých spolkových krajinách a Ausbildungsordnungen (študijný poriadok) a 

Prüfungsordnungen (skúšobný poriadok) príslušného ministerstva vedy alebo samotnej 
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Berufsakademie. Ďalšie odborné vzdelávanie vo Fachschulene sa riadi školskou 

legislatívou a najmä školiacimi a skúšobnými predpismi jednotlivých spolkových 

krajín.368 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje financovanie 

vzdelávania z verejných financií v spolkovej republike Nemecko, v sa súčasnosti zakladá 

na týchto dohodách: 

o väčšinu vzdelávacích inštitúcií spravujú verejné orgány; 

o väčšiu časť svojich prostriedkov dostávajú z verejných rozpočtov; 

o niektoré skupiny, ktoré sa zúčastňujú na odbornej príprave, dostávajú finančnú 

pomoc od štátu, aby im poskytli peniaze, ktoré potrebujú na život a štúdium; 

o dohody o verejnom financovaní vzdelávacieho systému sú výsledkom 

rozhodovacích procesov v politickom a administratívnom systéme, v ktorých sú 

rôzne formy verejných výdavkov na vzdelávanie rozdelené medzi federáciu, 

spolkové krajiny Länder a Kommunen (miestne orgány) a podľa politiky 

vzdelávania a objektívne požiadavky.369 

Politická a administratívna hierarchia v Spolkovej republike Nemecko sa skladá z 

troch úrovní: federácia; spolkové krajiny; a miestne orgány (Kommunen), t. j. okresy, 

obce so štatútom okresu a obce tvoriace súčasť okresov.  

Právna úprava financovania vysokých škôl určuje, že rozhodnutia o financovaní 

vzdelávania sa prijímajú na všetkých troch úrovniach, ale približne 90% verejných 

výdavkov poskytujú spolkové krajiny a miestne orgány. Výdavky (základné fondy) 

federácie, spolkových krajín a miestnych orgánov v Nemecku sú uvedené vo vymedzení 

finančných štatistík verejných rozpočtov.370 

Verejné vysoké školy sú - až na niekoľko výnimiek - spravované spolkovými 

krajinami a tieto krajiny im poskytujú finančné prostriedky potrebné na vykonávanie ich 

práce z rozpočtu ministerstva školstva a kultúry alebo ministerstva vedy a výskumu, ako 

určuje právna úprava modelov financovania verejných vysokých škôl v Nemecku. Postup 

financovania zvyčajne pozostáva z niekoľkých etáp. Najskôr vysoká škola oznámi 

krajinským orgánom svoju požiadavku na financovanie vo forme odhadu, ktorý sa má 

zahrnúť do rozpočtu ministerstva pôdohospodárstva zodpovedného za vysokoškolské 
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vzdelávanie. Celý rozpočet je potom zostavený príslušným ministrom po dohode s 

ostatnými zodpovednými ministerstvami a nakoniec zahrnutý do návrhov rozpočtu, ktoré 

vláda predkladá parlamentu na schválenie. Finančné prostriedky sa sprístupnia po tom, 

ako parlament prerokuje rozpočet a schváli ho. Financovanie je vo všeobecnosti 

orientované v súlade so zodpovednosťami a službami, ktoré poskytujú vysoké školy v 

oblasti výskumu a vyučovania, pri propagácii začínajúcich akademických pracovníčok a 

rovnosti príležitostí pre ženy vo vede. 371 Spolková krajina rozdeľuje a vynakladá 

finančné prostriedky podľa požiadaviek v rámci inštitúcie, čo je proces, ktorý je pod 

dohľadom krajiny. Naopak, nie sú to senátori (t.j. ministri), ktorí zostavujú rozpočtové 

plány vysokých škôl v Berlíne, ale správna rada, ktorú tvoria členovia spolkovej krajiny 

a vysokej školy, ako aj ostatní externí členovia.372  

V niektorých spolkových krajinách sa, podľa právnej úpravy financovania 

terciárneho vzdelávania v Nemecku, medzi spolkovou krajinou a jej vysokoškolskými 

inštitúciami uzatvárajú rámcové dohody o rozvoji a financovaní vysokých škôl na 

obdobie niekoľkých rokov. Rámcové dohody definujú napríklad ciele spolkovej krajiny, 

štrukturálny rozvoj inštitúcií vyššieho vzdelávania, plány rozširovania, strategické 

výkonnostné a rozvojové ciele, berúc do úvahy úlohy upravené zákonom a ich 

dosiahnutie, typ a rozsah štátneho financovania vysokých škôl a ďalší rozvoj 

rozpočtového hospodárenia a riadenia vysokých škôl. Účelom tohto postupu je zvýšiť 

bezpečnosť plánovania vysokých škôl. 373Podľa štatistických údajov o financovaní 

vynaložil verejný sektor v roku 2017 na vysoké školy 30,5 miliárd EUR. Podiel 

spolkových krajín predstavoval 24,7 miliárd eur alebo 81 percent výdavkov, zatiaľ čo 

podiel federácie bol 5,8 miliárd eur alebo 19 percent výdavkov.374 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Nemecku určuje, že finančné 

prostriedky poskytnuté spolkovými krajinami z ich rozpočtov pokrývajú personálne a 

materiálne náklady, ako aj investície, inými slovami výdavky na nehnuteľnosti, budovy, 

ako aj na prvé a hlavné vybavenie. Po reorganizácii finančných vzťahov medzi federáciou 

a spolkovými krajinami v roku 2017 sú  kompenzácie od roku 2020 nahradené ďalšími 

zložkami HDP zo spolkových krajín. Vysoké školy môžu byť trvalo podporované aj 

federálnymi fondmi, zatiaľ čo to bolo možné iba prostredníctvom programov na dobu 
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Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-31_en 
372 tamtiež 
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Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-31_en 
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určitú, ako je Pakt o vysokých školách 2020 alebo Iniciatíva excelentnosti. Dohody medzi 

federáciou a spolkovými krajinami, ktoré sa týkajú predovšetkým vysokých škôl, si 

vyžadujú súhlas všetkých spolkových krajín.375 

V júni 2016 federálna vláda a spolkové krajiny uzavreli dohodu o podpore 

špičkového výskumu na univerzitách (Stratégia excelentnosti) ako nástupca Iniciatívy 

excelentnosti, ktorá sa začala v roku 2006. Tento program prvýkrát využíva tieto 

možnosti , ktoré poskytuje zmenený a doplnený článok 91b základného zákona, a teraz 

ustanovuje pokračovanie v podpore excelentnosti, 75% finančných prostriedkov bude 

pochádzať z federácie a 25% zo spolkovej krajiny, v ktorej sa nachádza úspešná 

univerzita. Obdobie financovania je spravidla dvakrát sedem rokov. Univerzity 

excelentnosti sa každých sedem rokov podrobia nezávislému a externému hodnoteniu, 

ktorého výsledky rozhodujú o tom, či sa má financovanie pokračovať. Počnúc 

novembrom 2019 bolo desať univerzít excelentnosti.376 

Okrem existujúcich dohôd sa do roku 2020 má poskytovať rad kurzov pre ďalších 

760 000 nových študentov a financovať ich do roku 2023. Súvisí to aj s odporúčaniami 

Európskej únie o zastúpení populačného ročníka, zaradeného do terciárneho vzdelávania. 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Nemecku určuje, že finančné 

prostriedky pridelené z rozpočtu ministerstiev zodpovedných za vysokoškolské 

vzdelávanie sú hlavným zdrojom financovania vysokých škôl. Členovia inštitúcií 

zaoberajúcich sa výskumom sú však tiež oprávnení v rámci svojich profesijných 

zodpovedností vykonávať výskumné projekty, ktoré nie sú financované z rozpočtu 

krajiny, ale tretími stranami, napr. organizácie zaoberajúce sa podporou výskumu.  

Najdôležitejšou inštitúciou zapojenou do podpory výskumu vo vysokom školstve je 

Nemecká výskumná nadácia. Podporuje výskumné projekty napríklad poskytovaním 

finančnej pomoci jednotlivcom alebo inštitúciám. Vysokoškolské inštitúcie tiež dostávajú 

finančné prostriedky od spoločností, ak ich spoločnosti poveria určitými výskumnými a 

vývojovými prácami. 

Študijné poplatky sa v Nemecku účtujú na neštátnych vysokých školách vo 

všetkých spolkových krajinách. Vysoké školy spravované cirkvou spravidla nevyberajú 

žiadne alebo výrazne nižšie poplatky za štúdium ako súkromné vysoké školy.377 

 
375 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Germany – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-31_en 
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Špecifikom právnych aspektov financovania vysokých škôl v Nemecku, podľa 

môjho názoru je, že 75% finančných prostriedkov pochádza z federácie a 25% zo 

spolkovej krajiny, kde sa vysoká škola/univerzita nachádza. Za ďalšie špecifikum 

považujem, že vysoké školy môžu byť spravované cirkvou a tu sa spravidla neplatia 

žiadne poplatky za štúdium, alebo výrazne nižšie poplatky za štúdium ako v súkromných 

vysokých školách. Vysokoškolské inštitúcie v Nemecku tiež dostávajú finančné 

prostriedky od spoločností, ak ich spoločnosti poveria určitými výskumnými a 

vývojovými prácami. Ďalším špecifikom financovania verejných vysokých škôl 

v Nemecku je existencia univerzít excelentnosti s obdobím financovania dvakrát sedem 

rokov. Univerzity excelentnosti sa každých sedem rokov potom podrobia nezávislému a 

externému hodnoteniu, ktorého výsledky rozhodujú o tom, či sa má financovanie 

pokračovať. Z môjho pohľadu, pri existencii priebežnej  funkčnej kontroly hospodárenia 

s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, je tento horizont vyhovujúci najmú z hľadiska 

faktorov dlho dobejších alebo longitudinálnych výskumných projektov, realizovaných 

univerzitami napr. v rámci možností, že vysokoškolské inštitúcie dostávajú finančné 

prostriedky od spoločností, ak ich tieto poveria určitými výskumnými a vývojovými 

úlohami. Kontinuum v realizácii výskumu a vývoja je potrebné najmä v technicky 

a prírodovedne zameraných vysokých školách, kde sú často súčasťou aj rôzne 

medzinárodné granty a iné formy medzinárodnej spolupráce rôznych pracovísk. Vyplýva 

z toho predpoklad, že tento systém umožňuje získavať pravidelné finančné prostriedky aj 

zo získaných patentov či iných certifikácií výsledkov výskumov a pod.  

 

4.1.19. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Poľsku 

Na základe platnej právnej úpravy financovania vysokých škôl v Poľsku reforma, 

ktorá sa začala v roku 2018, zaviedla, podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých 

školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce)378, rôzne druhy financovania vysokých škôl. Od roku 2019 dostávajú vysoké 

školy dotácie a granty; skôr boli poskytnuté iba granty. V dôsledku toho sa miera voľnej 

úvahy pri vyplácaní prostriedkov bude líšiť v závislosti od typu financovania. 

Financovanie typu grantu podlieha osobitným pravidlám vyplácania a účtovníctva. Grant 

sa môže použiť na financovanie alebo spolufinancovanie konkrétnych verejných úloh. Na 

 
378 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 
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získanie grantu sa často vyžaduje vlastný príspevok vysokej školy. Naopak, o spôsobe, 

akým sa vynakladajú dotačné prostriedky, rozhoduje prijímajúci subjekt.379 

Verejné vysoké školy sa klasifikujú ako subjekty verejného sektora. Mali by preto 

dodržiavať všetky pravidlá riadenia verejných financií stanovené v Zákone o verejných 

financiách a mali by viesť účty v súlade s právnymi predpismi o účtovníctve. Patrí sem 

napríklad požiadavka zavedenia kontroly riadenia s príslušnými účtovnými pravidlami. 

Ak príjmy alebo náklady zahrnuté v činnosti a finančnom pláne verejnej vysokej školy 

presahujú 40 mil. PLN (okolo 9,2 milióna €), vykoná sa vnútorný audit. Okrem toho od 

roku 2019 audítorské spoločnosti preverujú výročné finančné správy verejných vysokých 

škôl. Audítorskú spoločnosť vyberie Rada vysokej školy. 

V Poľsku prevláda verejný sektor vzdelávania pred súkromným, v školskom 

vzdelávaní prevažuje počet verejných škôl a študentov, ktoré ich navštevujú nad počtom 

neštátnych škôl a ich študentov, vo vysokoškolskom systéme je teda väčšina študentov 

zapísaná do verejných vysokých škôl. 380 

Na základe právnej úpravy vysokých škôl podľa zákona č. 1668/2018 – zákon 

o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce)381v Poľsku existujú dva typy vysokých škôl: univerzitný typ (uczelnia 

akademicka) a neuniverzitný typ (uczelnia zawodowa). 

Obidva ponúkajú programy prvého a druhého cyklu, ako aj magisterské programy 

dlhodobého magisterského štúdia, zatiaľ čo programy tretieho cyklu (doktorandské 

štúdiá) môžu ponúkať len vysokoškolské inštitúcie univerzitného typu a sú oprávnené 

udeľovať doktorandské štúdium. Štúdium je organizované vo forme programov denného 

štúdia (studia stacjonarne) alebo kombinovaného štúdia (programy niestacjonarne).382 

Podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)383 v Poľsku je vzdelávanie 

financované predovšetkým z verejných zdrojov. Odhaduje sa, že verejné prostriedky 

predstavujú približne 91% finančných prostriedkov na školské vzdelávanie a približne 

79% na vysokoškolské vzdelávanie. Podiel verejných financií na vzdelávaní a 

starostlivosti v ranom detstve je väčší a predstavuje približne 82% (OECD, 2019).  

 
379 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en  
380 tamtiež 
381 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
382 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/poland_en 
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Medzi hlavné zdroje verejného financovania vzdelávania v Poľsku patria: 

o školská časť všeobecnej dotácie zo štátneho rozpočtu poskytovaná jednotkám 

miestnej samosprávy; 

o štátne rozpočtové granty na osobitné účely (cielené granty) poskytované zo 

štátneho rozpočtu (napríklad nákup učebníc a vzdelávacích zdrojov; udržiavacie 

granty ako súčasť finančnej podpory pre študentov;); 

o granty na osobitné účely a inštitúcie (cielené granty zo štátneho rozpočtu) a 

dotácie zo štátneho rozpočtu pridelené inštitúciám vysokoškolského vzdelávania 

(napríklad na udržanie a rozvoj vyučovacích a výskumných kapacít; finančné 

výhody pre študentov; spolufinancovanie kapitálových investícií) projekty, úlohy 

súvisiace s poskytovaním podmienok pre plnú účasť ľudí so zdravotným 

postihnutím na procese učenia); 

o vlastné zdroje (napríklad z poplatkov a daní); 

o fondy Európskej únie; 

o iné verejné prostriedky (napríklad Fond práce; Národný fond pre rehabilitáciu 

ľudí so zdravotným postihnutím; rozpočty agentúr ústrednej štátnej správy 

vyčlenených na vzdelávanie konkrétnych profesijných skupín).384 

Na základe platnej právnej úpravy financovania vysokých škôl v Poľsku sa 

verejné financovanie prideľuje nielen verejným vzdelávacím inštitúciám, granty sa 

udeľujú aj neštátnym inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, ak spĺňajú požiadavky 

stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Podiel verejného financovania 

ukazuje oblasti, v ktorých verejný sektor zohráva dôležitú úlohu, ale odráža aj rôzne 

úrovne poplatkov za služby ponúkané verejnými vzdelávacími inštitúciami. Poplatky sú 

dôležité najmä v prípade verejných inštitúcií, teda aj vysokých škôl.385 

Vysoké školy, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho systému a sú 

spravované miestnou samosprávou na regionálnej/provinčnej úrovni, sú financované 

podľa stanovených pravidiel. Hlavným zdrojom financovania vysokých škôl zostáva 

štátny rozpočet. Financovanie vysokoškolského vzdelávania je súčasťou oddielu štátneho 

rozpočtu spravovaného ministrom zodpovedným za vysokoškolské vzdelávanie a časť 

 
384 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland – Funding Education, 2019. 
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„Vysokoškolské vzdelávanie a veda“ zahrnutá v ostatných oddieloch štátneho rozpočtu. 

Celkový rozpočet pridelený na tento účel je každoročne stanovený v zákone o rozpočte.386 

V ďalšej fáze minister zodpovedný za vysokoškolské vzdelávanie a vedu 

rozdeľuje finančné prostriedky medzi vysoké školy. Úroveň financovania závisí 

predovšetkým od typu vysokej školy (univerzitný a neuniverzitný a verejný a neverejný).  

Minister zodpovedný za vysokoškolské vzdelávanie a vedu stanovuje prostredníctvom 

nariadenia podrobné pravidlá prideľovania finančných prostriedkov vysokoškolským 

inštitúciám. Zákon o vysokých školách a vede387 však definuje kritériá prideľovania 

finančných prostriedkov, ktoré by mal minister zohľadniť.  

Podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)388, ak je to opodstatnené, 

minister môže zvýšiť čiastku dotácie alebo grantu na úlohy súvisiace s finančnými 

výhodami pre študentov, berúc do úvahy potreby súvisiace s výučbou a výskumnými 

činnosťami (napríklad obzvlášť vysoký význam úloh pre národnú výskumnú politiku; 

nepredvídané okolnosti; vyšší počet študentov, ktorí majú nárok na finančnú podporu). V 

takých prípadoch sa od ministra vyžaduje, aby vzal do úvahy zdroje dostupné v rozpočte, 

typ dotknutej inštitúcie a kvalitu poskytovaného vzdelania alebo výskumnú činnosť, 

ktorú vykonáva. 389 

Podľa právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl univerzitného typu , 

uvedených v zákone č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)390 platí algoritmus 

prideľovania finančných prostriedkov založený na 7 kritériách: 

o študenti;  

o zamestnanci; 

o internacionalizácia: počet študentov a doktorandov zúčastňujúcich sa na 

medzinárodnej výmene;  

o výskumná činnosť: počet disciplín, v ktorých bola danej vysokej škole pridelená 

výskumná kategória vyššia ako C; indexy nákladov príslušných disciplín; a počet 

 
386 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland – Funding Education, 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-56_en 
387 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
388 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 
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zamestnancov (v ekvivalente na plný úväzok) vykonávajúcich výskumné činnosti 

v príslušných disciplínach; 

o doktorandské štúdium: indexy nákladov a počet doktorandov, s výnimkou 

študentov, ktorí sú zamestnaní ako akademickí pracovníci na základe pracovnej 

zmluvy a nepoľských štátnych príslušníkov; 

o výskum a vývoj: interné výdavky na výskum a vývoj  vynaložené danou vysokou 

školou; 

o projekty: počet národných a medzinárodných výskumných projektov 

realizovaných danou vysokou inštitúciou. 

Vyššie uvedené kritériá sa používajú na pridelenie 50% dotácie.391 

Podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)392 financovanie verejných 

vysokých škôl neuniverzitného typu je algoritmus prideľovania finančných prostriedkov 

je založený na týchto 4 kritériách: 

o študenti;  

o zamestnanci; 

o absolventi: počet absolventov a relatívna miera nezamestnanosti absolventov na 

základe zistení z kariérneho postupu absolventov; 

o príjem: vzťah medzi prevádzkovými príjmami a rôznymi grantmi a dotáciami, 

ktoré daná vysoká škola dostala. 

Vyššie uvedené kritériá sa používajú na pridelenie 50% dotácie.393 

Zákon č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 

lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)394 uvádza, že sú zo štátneho 

rozpočtu vyčlenené granty na úlohy s cieľom zabezpečiť podmienky pre plnú účasť ľudí 

so zdravotným postihnutím. Dotácia je rozdelená medzi jednotlivé vysoké školy po 

rozdelení celkovej disponibilnej sumy na granty pre verejné a neverejné vysoké školy. 

Grant je súčet nasledujúcich zložiek:395 

 
391 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
392 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
393 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
394 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
395 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
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o študentská zložka: na základe počtu študentov so zdravotným postihnutím, 

držiteľom osvedčenia o zdravotnom postihnutí od príslušného orgánu, ktorí sú 

zapísaní do programov v jednotlivých študijných odboroch na danej vysokej 

škole; 

o zložka doktorandských študentov: na základe počtu doktorandov so zdravotným 

postihnutím, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o zdravotnom postihnutí od 

príslušného orgánu, ktorí sú zapísaní na doktorandských školách na danej vysokej 

škole; 

o zložka pre zamestnancov: na základe priemerného počtu zamestnancov so 

zdravotným postihnutím, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o zdravotnom postihnutí 

od príslušného orgánu, ktorí sú zamestnaní na danej vysokej škole (v ekvivalente 

plného pracovného času).396 

V Poľsku podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)397  v rokoch 

2019 až 2023 sa suma za študentskú zložku na vysokoškolské vzdelanie zakladá nielen 

na počte študentov, ale aj na počte doktorandov, ktorí boli zapísaní na doktorandské 

programy na danej vysokej škole pred akademickým rokom 2019/2020. 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl sú zo štátneho rozpočtu 

vyčlenené aj granty na finančné výhody pre študentov Dotácia sa rozdeľuje medzi 

jednotlivé vysoké školy po vyčlenení tzv. doplnkovej sumy, ktorá sa používa napríklad 

na pridelenie opravných položiek. Doplnková suma predstavuje až 5% z celkovej sumy 

vyčlenenej na finančné výhody pre študentov zo štátneho rozpočtu.398 

V rokoch 2019 až 2023 sa suma za študentskú zložku na vysokoškolské vzdelanie 

zakladá nielen na počte študentov, ale aj na počte doktorandov, ktorí boli zapísaní na 

doktorandské programy na danej vysokej škole pred akademickým rokom 2019/2020. 

Podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)399 sa pri prideľovaní 

finančných prostriedkov na kapitálové investície (nehnuteľnosť/infraštruktúra) súvisiace 

so vzdelávaním/odbornou prípravou berú do úvahy najmä: význam plánovanej investície 

 
396 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
397 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
398 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
399 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
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pre danú VŠ; vplyv plánovanej investície z hľadiska bezpečnosti jej používateľov a 

zníženie prevádzkových a údržbových nákladov zariadení VŠ; možnosť získať 

spolufinancovanie z iných zdrojov na plánovanú prácu alebo úlohy.400 

V Poľsku v súlade s nariadením ministra vedy a vysokého školstva založeného na 

zákone sa berie do úvahy aj index finančnej likvidity. Celková suma pridelená zo štátneho 

rozpočtu na investičný projekt nesmie byť vyššia ako odhad jeho nákladov. Minister vedy 

a vysokého školstva prevedie grant na investičný projekt na základe dohody a prijímajúci 

subjekt je povinný predložiť ministrovi správu o použití grantu. Správa je schválená z 

finančného hľadiska, ak sa grant použil v súlade s právnymi predpismi, rozhodnutím 

alebo dohodou.401 

Verejné vysoké školy v Poľsku sú nezávislé z hľadiska finančného riadenia a 

spravujú svoje rozpočty na základe ich činnosti a finančných plánov v súlade so zákonom 

o verejných financiách a zákonom o účtovníctve. V rámci monitorovania finančnej 

výkonnosti vydáva Rada vysokej školy svoje stanovisko k činnosti a finančnému plánu 

inštitúcie a schvaľuje správu o vykonávaní plánu a finančnú správu.402 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Poľsku, uvedená v zákone č. 

1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)403 rieši aj získavanie a využívanie súkromných 

zdrojov. Vysoké školy môžu vykonávať podnikateľskú činnosť oddelenú od svojej 

hlavnej činnosti z organizačného a finančného hľadiska, ktorá pokrýva rozsah a formy 

uvedené v ich stanovách. Patria sem najmä zakladanie spoločností s ručením 

obmedzeným. Vysoké školy však ako iné subjekty vo verejnom sektore nesmú mať, 

nemôžu nadobúdať ani kupovať akcie alebo podiely v spoločnostiach alebo dlhopisoch 

vydaných inými subjektmi, ako sú štátna pokladnica alebo jednotky miestnej samosprávy. 

Verejné vysoké školy môžu účtovať školné iba v prípadoch stanovených zákonom.  

Legislatíva taktiež ustanovuje, že školné za vzdelávacie služby nesmie prekročiť 

náklady, ktoré vzniknú danej vysokej škole v rozsahu potrebnom na vytvorenie a 

 
400 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
401 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
402 tamtiež 
403 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
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realizáciu programu, vrátane nákladov na prípravu a implementáciu stratégie 

inštitucionálneho rozvoja.404 

Výška poplatkov za validáciu vzdelávacích výstupov nesmie prekročiť náklady 

spojené s poskytovaním takýchto služieb o viac ako 20%. Vysoké školy však neúčtujú 

poplatky za činnosti súvisiace s overovaním študijných výsledkov špecifikovaných v 

učebných osnovách ani za vydávanie dokumentov týkajúcich sa akademického pokroku 

počas iných štúdií, ako sú uvedené vyššie.405 

Vysoké školy určujú výšku poplatkov účtovaných študentom a podmienky 

oslobodenia od poplatkov pred začatím prijímacieho konania na študentov. S výškou 

poplatkov by sa malo konzultovať so študentskou samosprávou. Pokiaľ nie sú študenti 

zapísaní na absolventa daného akademického roka, vysokoškolské inštitúcie nemôžu 

zvyšovať poplatky ani zavádzať nové. Toto sa nevzťahuje na poplatky za kurzy / triedy, 

ktoré nie sú zahrnuté v učebných osnovách, ubytovanie v študentských internátoch a jedlo 

v študentských jedálňach. Informácie o poplatkoch by mali vysoké školy okamžite 

zverejňovať vo verejnom informačnom bulletine a na svojich webových stránkach.406 

Na základe platnej právnej úpravy financovania vysokých škôl v Poľsku 

považujem za špecifikum, že  v školskom vzdelávaní prevažuje počet verejných škôl a 

študentov, ktoré ich navštevujú nad počtom neštátnych škôl a ich študentov, vo 

vysokoškolskom systéme je väčšina študentov zapísaná do verejných vysokých škôl. 

Ďalším špecifikom podľa mňa je, že podľa zákona o vysokých školách a vede nemôže 

byť výška štátneho rozpočtu na vysokoškolské vzdelávanie a vedu pridelená na daný 

finančný rok nižšia ako v predchádzajúcom roku. Verejné vysoké školy v Poľsku sú 

nezávislé z hľadiska finančného riadenia a spravujú svoje rozpočty na základe ich činnosti 

a finančných plánov v súlade so zákonom o verejných financiách a zákonom o 

účtovníctve. Verejné orgány môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa vysokých škôl iba v 

prípadoch uvedených v aktoch Parlamentu. Na získanie grantu sa často vyžaduje vlastný 

príspevok vysokej školy. Naopak, o spôsobe, akým sa vynakladajú dotačné prostriedky, 

rozhoduje prijímajúci subjekt. Vysoké školy môžu vykonávať podnikateľskú činnosť 

oddelenú od svojej hlavnej činnosti z organizačného a finančného hľadiska, ktorá 

 
404 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
405 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
406 tamtiež 
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pokrýva rozsah a formy uvedené v ich stanovách, patria sem najmä zakladanie 

spoločností s ručením obmedzeným. 

 

4.1.20. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Portugalsku 

Podľa platnej právnej úpravy financovania vysokých škôl v Portugalsku za 

vysokoškolské vzdelávanie je zodpovedné ministerstva vedy, techniky a 

vysokoškolského vzdelávania (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - 

MCTES), ktoré je súčasťou priamej štátnej správy, nepriamych orgánov štátnej správy, 

poradných orgánov a iných organizácií a subjektov v rámci štátnych podnikov. 

Portugalský vzdelávací systém je z hľadiska organizácie a financovania veľmi 

centralizovaný. Vysoké školy majú vysokú mieru autonómie. Verejné vzdelávanie je 

bezplatné a univerzálne. V autonómnych regiónoch Azory a Madeira sú regionálne vlády 

prostredníctvom príslušných regionálnych sekretariátov pre vzdelávanie zodpovedné za 

definovanie národnej vzdelávacej politiky z hľadiska regionálneho plánu a riadenie 

ľudských, materiálnych a finančných zdrojov. Štátne školy sú bezplatné. 407 

Vysokoškolské vzdelávanie je štruktúrované podľa bolonských zásad, 

Portugalský systém vysokoškolského vzdelávania je binárny systém, ktorý zahŕňa 

univerzitu a polytechnické systémy. Univerzity sa zameriavajú na poskytovanie 

solídneho vedeckého výcviku, zhromažďovanie úsilia a kompetencií vyučovacích a 

výskumných jednotiek, zatiaľ čo polytechnika sa zameriava na odborné a pokročilé 

technické vzdelávanie pre svet práce. Univerzitné štúdium sa realizuje na univerzitách, 

univerzitných inštitúciách a všetkých ďalších inštitúciách v rámci vysokoškolského 

vzdelávania a polytechnické štúdiá sa realizujú na polytechnických inštitúciách a ďalších 

inštitúciách v rámci polytechnického vzdelávania a oba smery ponúkajú verejné, 

súkromné a kooperatívne inštitúcie. Vojenské a policajné inštitúcie vyššieho vzdelávania 

sú riadené ministerstvom vedy, techniky a vysokoškolského vzdelávania, respektíve 

ministerstvom národnej obrany a ministerstvom vnútornej správy, na ktoré v niektorých 

aspektoch uplatňujú osobitný postup. Napriek tomuto binárnemu rozdeleniu existujú 

polytechnické inštitúty, ktoré sú súčasťou univerzít.408 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Portugalsku vymedzuje otváranie 

odborných a technických vysokoškolských kurzov (Cursos técnicos superiores 

 
407 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Potrugal. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en 
408 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Potrugal. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/portugal_en 
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profissionais - CTeSP), ktoré zodpovedajú krátkemu cyklu spojenému s prvým cyklom 

bolonského procesu), ponúkaného polytechnickými vysokoškolskými inštitúciami (HEI), 

začatie programu modernizácie a propagácie polytechnických inštitútov, ktoré zahŕňa 

stimul pre výskumné a vývojové činnosti v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi na 

úrovni (počiatočného aj špecializovaného) krátkodobého vzdelávania so zameraním na 

sektory výroby a služieb; implementáciu národnej politiky otvorenej vedy, ktorá sa 

zameriava na verejný a otvorený prístup k vedeckým publikáciám a údajom vyplývajúcim 

z výskumu financovaného z verejných prostriedkov; reštrukturalizácia metodiky 

hodnotenia používanej pre jednotky výskumu a vývoja a pod.409 

V portugalskom vysokoškolskom systéme a jeho právnej úprave existuje 

inštitúcia zameraná na udeľovanie všetkých diplomov a diplomov prostredníctvom 

dištančného vzdelávania (e-learning) s názvom Universidade Aberta (Open University). 

Pokiaľ ide o súkromné vysoké školy, Universidade Católica Portuguesa, ktorá bola 

založená Svätou stolicou 13. októbra 1967 a ktorú portugalský štát uznal 15. júla 1971, 

funguje podľa portugalského práva, pokiaľ ide o jej špecifickú inštitucionálnu povahu.410 

Na základe platnej právnej úpravy financovania vysokých škôl  rozpočtový 

program pre vedu a vysokoškolské vzdelávanie (Programa Orçamental Ciência e Ensino 

Superior) je financovaný najmä zo zdrojov štátneho rozpočtu (60,2%), ako aj z vlastných 

príjmov vysokých škôl. Tieto príjmy (39,8%) zahŕňajú študentské poplatky, európske 

fondy pochádzajúce zo spolufinancovaných projektov, dary a poskytované služby. 

Súkromné inštitúcie môžu slobodne určovať rozdelenie zdrojov v rámci svojich 

rozpočtov.411 

K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl zaraďujem 

Portugalský systém vysokoškolského vzdelávania organizovaný ako binárny systém, 

ktorý integruje univerzitný a polytechnický systém. Vysokoškolské vzdelávanie sa 

vyučuje na univerzitách, univerzitných ústavoch a iných inštitúciách vysokoškolského 

vzdelávania. Napriek tejto binárnej organizácii portugalského vysokoškolského systému 

je výnimočne možné integrovať niektoré polytechnické inštitúcie do univerzít pri 

zachovaní všetkých ich polytechnických charakteristík. Portugalský systém 

vysokoškolského vzdelávania zahŕňa verejné vysoké školstvo zložené z inštitúcií, 

 
409 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Potrugal – Higher Education. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-60_en 
410 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Potrugal – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-60_en 
411 tamtiež 
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patriacich štátu a ním zriadené nadácie a súkromné vysoké školstvo pozostávajúce z 

inštitúcií patriacich súkromným subjektom a družstvám. Vysokoškolské inštitúcie sú 

riadené ministerstvom vedy, techniky a vysokého školstva. V portugalskom 

vysokoškolskom systéme existuje inštitúcia zameraná na udeľovanie všetkých diplomov 

a diplomov prostredníctvom dištančného vzdelávania (e-learning) s názvom 

Universidade Aberta (Open University), čo by mohlo, podľa môjho názoru, byť 

inšpiratívne  aj pre Českú republiku, aj pre Slovenskú republiku z hľadiska anticipácie 

ďalšieho vývoja právnych aspektov financovania vysokých škôl.  

 

4.1.21. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Rakúsku 

Z hľadiska právnej úpravy financovania vysokých škôl uvádzam, že od februára 

2018 je v platnosti nový model financovania verejných univerzít v Rakúsku, bol prvýkrát 

implementovaný do dohôd o výkone medzi  vládou a jednotlivými univerzitami na 

obdobie rokov 2019-2021. V rámci nového systému financovania univerzít dostávajú 

univerzity globálny rozpočet na trojročné obdobie dohody o výkone. Univerzity môžu 

využívať zdroje svojich globálnych rozpočtov v rámci svojich úloh a v súlade s dohodou 

o výkone. Globálny rozpočet každej univerzity pozostáva z troch rozpočtových pilierov 

(„trojpilierový model“):     

o čiastková suma za výučbu;     

o čiastočná čiastka na výskum, rozvoj a uznanie umenia;     

o čiastočná suma na infraštruktúru a strategický rozvoj.412 

Ako určuje právna úprava financovania vysokých škôl v Rakúsku, výpočet 

čiastkových súm za prvé dve oblasti je založený na špecifických ukazovateľoch a 

siedmich vážených predmetoch: počet študentov, ktorí absolvujú určitý počet skúšok v 

subregionálnej výučbe (najmenej 16 ECTS za akademický rok) a počet vedeckých  

umeleckých pracovníkov v podoblasti výskumu/pokroku a uznania umenia. Malý podiel 

sa prideľuje ako súčasť ukazovateľov hospodárskej súťaže (víťazstvá v súťažiach, 

študijné programy s viac ako 40 ECTS za akademický rok, získané finančné prostriedky 

tretích strán a doktorandské programy). Čiastočná suma na infraštruktúru a strategický 

rozvoj zahŕňa čiastky za budovy používané univerzitami, dodatočné klinické výdavky, 

 
412 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Austria – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-1_en 
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ale aj priame finančné stimuly pre výučbu a výskum. Na obdobie dohody o výkone 2019 

- 2021 sa rozpočet univerzity zvýšil o celkom 1,3 miliardy € na približne 11 miliárd €.413  

Univerzita pre ďalšie vzdelávanie v Kremse je financovaná na jednej strane 

úhradou nákladov na kurzy a na druhej strane federálnymi grantmi na personálne, 

materiálne a investičné výdavky. Podľa dohody s federálnou vládou je spolková krajina 

Dolné Rakúsko povinná zabezpečiť, postaviť a udržiavať nehnuteľnosť, budovy a 

zariadenia. Zvyšné financovanie tejto univerzity pochádza z fondov tretích strán. 

Univerzity aplikovaných vied sú financované podľa zmiešaného štandardného 

systému nákladov. Federálna vláda financuje univerzity aplikovaných vied prideľovaním 

paušálnych príspevkov na študijné miesto a týmto spôsobom pokrýva asi 90% ročných 

štandardných nákladov na študijné miesta. Podľa štandardného modelu nákladov je 

federálny podiel študijného miesta 6 970 € pre študijné programy súvisiace s podnikaním 

a 8 850 € pre technické študijné programy. Zostávajúce náklady, ako napríklad náklady 

na výstavbu a investície, znáša poskytovateľ (napr. provinčné vlády, regionálne a 

nadregionálne orgány) príslušného študijného programu univerzity aplikovaných vied. 

Príjmy z financovania treťou stranou predstavujú menšiu časť dostupných zdrojov. 

Poskytovatelia sú navyše oprávnení vyberať poplatky za štúdium od študentov študijných 

programov vo výške 363,63 € za semester.414 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Rakúsku určuje, že o 

financovaní univerzitných vysokých škôl pre vzdelávanie učiteľov sa rokuje medzi 

príslušným rektorátom a federálnym ministerstvom školstva, vedy a výskumu. V 

priebehu toho musí rektorát vypracovať ročný cieľ a výkonnostný plán vrátane plánu 

zdrojov v každom prípade na tri roky a predložiť ho univerzitnej rade na rozhodnutie.415 

Právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania s konkretizáciou na 

financovanie vysokých škôl v Rakúsku podľa môjho názoru vykazujú, v porovnaní 

s ostatnými  členskými krajinami Európskej únie, zrejmé špecifiká, ku ktorým by som 

zaradila to, že v rámci nového systému financovania univerzít dostávajú univerzity 

globálny rozpočet na trojročné obdobie dohody o výkone. O financovaní univerzitných 

vysokých škôl pre vzdelávanie učiteľov sa rokuje medzi príslušným rektorátom a 

federálnym ministerstvom školstva, vedy a výskumu, to znamená, že financovanie týchto 

škôl je výsledkom negociácie konkrétneho rektorátu a Rakúskeho ministerstva školstva. 

 
413 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Austria – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-1_en 
414 tamtiež 
415 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Austria. 2019. [on-line]. [cit. 2020-
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Síce podľa mňa negociácia nie je tým najsprávnejším riešením, avšak vyššie uvedené 

trojročné obdobie považujem, v prípade funkčných kontrolných mechanizmov, za 

vhodné. Na základe informácií v širších  súvislostiach konštatujem, že v Rakúsku je 

veľmi dobre zabezpečený a zavedený systém duálneho vzdelávania a týka sa nielen 

žiakov stredných odborných škôl, ale aj študentov vysokých škôl, v čom, podľa môjho 

názoru, vidím isté možnosti aj v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. 

Z hľadiska mnou pozorne sledovaného trhu práce je dlhodobo deklarovaný nepostačujúci 

súlad v reálnom profile absolventov vysokých škôl s potrebami trhu aktuálneho práce. 

 

4.1.22. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Rumunsku 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Rumunsku určuje, že vzdelávací 

systém je spravovaný na národnej úrovni podľa ministerstva národného školstva (MEN), 

na centrálnej úrovni v spolupráci s ostatnými ministerstvami (napr. ministerstvom 

verejných financií na financovanie škôl) a inštitucionálnymi štruktúrami podriadenými 

vláde a na miestnej úrovne inšpektorátmi okresných škôl ako podriadenými miestnymi 

inštitúciami. Národný vzdelávací systém zahŕňa autorizované alebo certifikované 

verejné, súkromné a konfesionálne vzdelávacie inštitúcie. 416 

Podľa právnej úpravy vysokých škôl vzdelávacie inštitúcie riadia miestne orgány. 

V Rumunsku sú k dispozícii iba diplomy uznávané rumunským štátom podľa platných 

právnych predpisov. Verejné školské vzdelávanie je bezplatné. Formy organizácie 

preduniverzitného vzdelávania sú: frekvenčné vzdelávanie a vzdelávanie so zníženou 

frekvenciou. Povinným vzdelávaním je frekvenčné vzdelávanie.  Vysokoškolské 

vzdelávanie v Rumunsku je organizované na univerzitách, študijných akadémiách, 

ústavoch, vysokých školách, ďalej len vysoké školy alebo univerzity, dočasne oprávnené 

alebo certifikované. Absolventi vysokých škôl s maturitou sa môžu zapísať do 

vysokoškolského vzdelávania. Podmienky prijatia sa v jednotlivých inštitúciách líšia. 

Štruktúra vysokoškolského vzdelávania odráža zásady bolonského procesu: bakalárske 

štúdium, magisterské štúdium a doktorandské štúdium.417 

Právna úprava financovania vysokých škôl podľa zákona o národnom vzdelávaní 

(zákon č. 1/2011) určuje, že sú univerzity a iné vysoké školy autonómne. Autonómia 

univerzity zahŕňa oblasti riadenia, štruktúrovania a fungovania vysokých škôl, výučby a 

vedecký výskum, správa a financovanie. Z finančného hľadiska sa autonómia univerzity 

 
416 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-05-05]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/romania_en 
417 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-05-05]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/romania_en 
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dosahuje prostredníctvom práva spravovať prostriedky zo štátneho rozpočtu a iných 

zdrojov podľa ustanovení zákona a osobnej zodpovednosti. Verejné vysoké školstvo je 

financované zo štátneho rozpočtu na základe zmlúv o financovaní podpísaných medzi 

ministerstvom národného školstva a vysokými školami. Celá materiálna základňa 

vysokoškolského vzdelávania je majetkom a správou vysokých škôl. 418 

V Rumunsku má národný vzdelávací systém otvorený charakter. Na úrovni 

vysokoškolského vzdelávania je otvorený charakter zabezpečený prostredníctvom 

Univerzitnej charty. Vysokoškolské vzdelávanie sa uskutočňuje prostredníctvom 

univerzít, študijných akadémií a postuniverzitných študijných inštitúcií. Kvóta 

financovaná zo štátneho/miestneho rozpočtu (rozpočtov) pre všetky úrovne vzdelávania 

sa stanovuje každoročne prostredníctvom rozhodnutí vlády.419 

Podľa zákona o národnom vzdelávaní (zákon č. 1/2011) môžu byť na 

vysokoškolské vzdelávanie prijatí len absolventi stredných škôl, ktorí sú držiteľmi 

diplomu de bacalaureat. Vysoké školy sú oprávnené prijať počet študentov, ktorí 

prevyšujú počet stáží financovaných zo štátneho rozpočtu, pod podmienkou súhlasu 

študentov s podporou nákladov na poskytované vzdelávanie (zákon č. 441/2001).420 

Platná legislatíva v Rumunsku udeľuje súhlas a poskytuje všeobecný rámec pre 

zriaďovanie súkromných vzdelávacích inštitúcií všetkých úrovní vrátane univerzít a 

iných vysokých škôl. Aby boli súkromné vzdelávacie inštitúcie uznané za súčasť 

národného vzdelávacieho systému, musia byť akreditované osobitnými postupmi 

ustanovenými zákonom. Zriadenie verejných alebo súkromných vysokých škôl je možné 

iba prostredníctvom špecializovaných zákonov, podľa postupov akreditácie a uznávania 

diplomov vysokých škôl. Diplomy a osvedčenia vydané akreditovanými súkromnými 

vzdelávacími inštitúciami majú rovnaké účinky ako diplomy a osvedčenia vydané 

verejnými vzdelávacími inštitúciami. Organizačné orgány súkromných vzdelávacích 

inštitúcií sú plne zodpovedné za správu a financovanie činností v ustanovenom právnom 

rámci. V zákone o národnom vzdelávaní (zákon č. 1/2011) sa zároveň uvádza, že učenie 

rumunčiny ako úradného jazyka je povinné pre všetkých rumunských občanov bez 

ohľadu na ich štátnu príslušnosť.421 

 
418 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-05-05]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/romania_en 
419 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania – Higher Education. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-64_en 
420 tamtiež 
421 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania – Higher Education. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-
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Právna úprava financovania terciárneho vzdelávania v Rumunsku 

s konkretizáciou na financovanie vysokých škôl v  ustanovení zákona o národnom 

vzdelávaní (zákon č. 1/2011) je verejný systém vysokoškolského vzdelávania bezplatný 

pre množstvo študentov schválených vládou a podlieha plateniu poplatkov v medziach 

zákona. Vzdelávanie v systéme vysokoškolského vzdelávania je bezplatné, v rámci limitu 

počtu študentských miest, ktoré každoročne prideľuje vláda, zvyšné študentské miesta, 

tiež schválené rozhodnutím vlády, sú k dispozícii za úhradu školného. Výšku príslušného 

poplatku za štúdium určuje senát univerzity v súlade s právnymi predpismi. Podľa 

platných právnych predpisov môžu vysoké školy účtovať uchádzačom registračné 

poplatky za prijímacie konanie v množstve schválenom senátom univerzity. Podľa 

svojich metodík môžu univerzitné senáty rozhodnúť o oslobodení alebo znížení 

poplatkov. 422 Vo verejnom bezplatnom systéme vysokoškolského vzdelávania sa platia 

poplatky za: predĺženie obdobia vzdelávania poskytovaného zákonom, prijatie, 

registráciu, opätovnú registráciu, opakované skúšky a iné formy hodnotenia, ktoré 

presahujú ustanovenia vzdelávacích plánov inštitúcie. Účtujú sa aj ďalšie činnosti, ktoré 

nie sú zahrnuté do plánu vzdelávania a ktoré sú v súlade s metodikou schválenou senátom 

univerzity.423 

Právna úprava financovania terciárneho vzdelávania s konkretizáciou na 

financovanie vysokých škôl v Rumunsku vymedzuje zabezpečenie financovania 

verejného vysokého školstva z verejných prostriedkov. Ročné plnenie rozpočtu vysokých 

škôl sa zverejňuje. Verejné financovanie vysokého školstva sa môže realizovať na 

zmluvnom základe medzi ministerstvom národného vzdelávania a každou 

vysokoškolskou inštitúciou, s príspevkom iných ministerstiev v prípade tých vysokých 

škôl, ktoré pripravujú odborníkov pre príslušné ministerstvá, a ďalších zdrojov vrátane 

pôžičky a zahraničná pomoc. Všetky zdroje financovania verejných univerzít sa stávajú 

vlastnými príjmami. Verejné súkromné a konfesionálne inštitúcie vysokoškolského 

vzdelávania môžu prijímať dary z domova i zo zahraničia v súlade s platnými právnymi 

predpismi.424 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Rumunsku upravuje fungovanie 

verejných vysokých škôl ako inštitúcií financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu, 

 
422 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-64_en 
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mimorozpočtových príjmov a ďalších zdrojov v súlade so zákonom. Príjmy týchto 

inštitúcií sú tvorené sumami pridelenými z rozpočtu ministerstva národného školstva na 

zmluvnom základe na základné financovanie, doplnkové financovanie a doplnkové 

financovanie, na dosiahnutie investičných cieľov, prostriedky pridelené na 

konkurenčnom základe pre inštitucionálne zabezpečenie. rozvoj finančných prostriedkov 

pridelených na konkurenčnom základe na začlenenie, štipendií študentov a sociálnej 

ochrany, ako aj z vlastných príjmov, úrokov, darov, sponzorstva a poplatkov účtovaných 

v súlade so zákonom od rumunských alebo zahraničných fyzických osôb a právnických 

osôb, ako aj z iných zdrojov. Takéto príjmy využívajú vysoké školy za podmienok 

univerzitnej autonómie, aby dosiahli svoje ciele v rámci štátnej politiky akademického 

vzdelávania a výskumu.425 

Ďalšie financovanie z verejných zdrojov udeľuje ministerstvo národného školstva 

na podporu excelentnosti vzdelávacích inštitúcií a programov, a to tak pre verejné 

univerzity, ako aj súkromné.426 

Podľa právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl Ministerstvo 

národného školstva v Rumunsku poskytuje, na základe právnej úpravy financovania 

terciárneho vzdelávania s konkretizáciou na financovanie verejných vysokých škôl,  

základné financovanie verejným univerzitám prostredníctvom grantov na výskum na 

základe ekvivalentných priemerných nákladov na študenta, na študijnú oblasť, na študijné 

cykly a na vyučovací jazyk. Študijné granty sa budú prideľovať prioritným oblastiam, 

ktoré zabezpečujú trvalo udržateľný rozvoj a konkurencieschopnú spoločnosť. 

Základné financovanie sa vykonáva na viacročnom základe a poskytuje sa počas 

celého vzdelávacieho cyklu. Doplnkové financovanie poskytuje ministerstvo národného 

školstva prostredníctvom: dotácie na ubytovanie a stravovanie; finančné prostriedky 

pridelené na základe priorít a osobitných noriem pre dotácie a iné náklady na investície 

a renovácie; prostriedky pridelené na konkurenčnom základe na akademický vedecký 

výskum.427 

Financovanie univerzity, podľa právnej úpravy financovania terciárneho 

vzdelávania s konkretizáciou na financovanie verejných vysokých škôl,  je založené na 

inštitucionálnej dohode medzi ministerstvom národného školstva a univerzitami: 

 
425 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-64_en 
426 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania – Higher Education 
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inštitucionálna dohoda o základnom financovaní, štipendijnom štipendiu a fonde 

sociálnej ochrany, o fonde inštitucionálneho rozvoja, ako aj o financovaní investičných 

cieľov;428 doplnková dohoda o financovaní renovácií, dotácií a iných investičných 

nákladov, ako aj dotácií na ubytovanie a stravovanie; inštitucionálne a doplnkové dohody 

pravidelne kontroluje ministerstvo národného školstva a CNFIS (Národná rada pre 

financovanie vysokoškolského vzdelávania); štipendiá a fondy sociálnej ochrany sa 

prideľujú podľa počtu študentov denného štúdia sponzorovaných zo štátneho rozpočtu a 

financovanie B.A./B.Sc., Magisterského a Ph.D. programy v štátnych vysokých školách 

sa vykonávajú pomocou metodiky, ktorú vypracovalo ministerstvo národného školstva v 

spojení s CNFIS, metodiku, ktorá je následne schválená uznesením ministra národného 

školstva.429 

Právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania s konkretizáciou na 

financovanie vysokých škôl v Rumunsku vykazujú, v porovnaní s ostatnými 

analyzovanými európskymi krajinami, špecifiká, ku ktorým, podľa môjho názoru, je 

možné zaradiť napr. to, že vzdelávací systém Rumunska je spravovaný na národnej 

i regionálnej úrovni, pričom národný vzdelávací systém zahŕňa autorizované alebo 

certifikované verejné, súkromné a konfesionálne vzdelávacie inštitúcie. Verejné vysoké 

školstvo je financované zo štátneho rozpočtu na základe zmlúv o financovaní, 

podpísaných medzi ministerstvom národného školstva a vysokými školami. Celá 

materiálna základňa vysokoškolského vzdelávania je majetkom a správou vysokých škôl. 

Verejný systém vysokoškolského vzdelávania je bezplatný pre množstvo študentov 

schválených vládou a podlieha plateniu poplatkov v medziach zákona. Vzdelávanie v 

systéme vysokoškolského vzdelávania je bezplatné, v rámci limitu počtu študentských 

miest, ktoré každoročne prideľuje vláda, zvyšné študentské miesta, tiež schválené 

rozhodnutím vlády, sú k dispozícii za úhradu školného. Teda vysoké školy sú oprávnené 

prijať určený počet študentov, ktorí prevyšujú počet miest financovaných zo štátneho 

rozpočtu, pod podmienkou súhlasu študentov s úhradou nákladov na poskytované 

vzdelávanie.  

 

 

 

 
428 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Romania – Higher Education 
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4.1.23. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl na Slovensku 

Podľa právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl citovaný zdroj 

uvádza, že pre financovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike sú 

hlavným zdrojom financovania verejných vysokých škôl stále dotácie zo štátneho 

rozpočtu. Na pokrytie výdavkov potrebných na svoju činnosť verejná vysoká škola 

využíva aj ďalšie zdroje:  

o školné;  

o poplatky spojené so štúdiom; 

o výnosy z ďalšieho vzdelávania; 

o výnosy z majetku verejnej vysokej školy; 

o výnosy z duševného vlastníctva; 

o výnosy z vlastných finančných fondov; 

o iné výnosy z hlavnej činnosti verejnej vysokej školy.430 

Z prostriedkov štátneho rozpočtu sa dotácie na financovanie vysokoškolského 

vzdelávania v Slovenskej republike poskytujú: 

o verejným vysokým školám prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky; 

o vojenským vysokým školám prostredníctvom kapitoly Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky; 

o policajným vysokým školám prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky; 

o zdravotníckym vysokým školám prostredníctvom kapitoly Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej republiky.431 

Príslušné ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú činnosť, na 

vývojovú činnosť alebo umeleckú činnosť, na rozvoj vysokej školy a na sociálnu podporu 

vysokoškolských študentov. Ministerstvo poskytuje verejnej vysokej škole dotácie na 

základe zmluvy. Pri určovaní dotácie na uskutočňovanie akreditovaných študijných 

programov na financovanie vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike je 

rozhodujúci:432 počet študentov,  počet absolventov,  ekonomická náročnosť 

uskutočňovaných študijných programov,  začlenenie vysokej školy,  kvalita vysokej 

 
430 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovakia. 2018. [on-line]. [cit. 2020-

04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovakia_en 
431 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovakia – Education Funding. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-72_en 
432 tamtiež 
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školy,  uplatnenie absolventov v praxi a  ďalšie hľadiská súvisiace so zabezpečením 

výučby.433 

Príjmom verejnej vysokej školy v procese financovania vysokoškolského 

vzdelávania v Slovenskej republike môžu byť aj dotácie z rozpočtov obcí a vyšších 

územných celkov. 

Ďalším z nástrojov financovania vedy a techniky na Slovensku je aj Agentúra 

na podporu výskumu a vývoja (APVV). Agentúra na podporu výskumu a vývoja je 

rezortná organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,  

zriadená za účelom podpory výskumu a vývoja na Slovensku poskytovaním finančných 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu na riešenie projektov.434 

Podľa slovenskej právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl verejné 

vysoké školy môžu - so  súhlasom akademického senátu verejnej vysokej školy a správnej 

rady verejnej vysokej školy - používať ako zdroj financovania aj úvery od bánk na 

výskumnú a vývojovú činnosť a na financovanie kapitálových výdavkov. 

  Z hľadiska finančnej autonómie a kontroly financovania vysokoškolského 

vzdelávania v Slovenskej republike  sú dotácie zo štátneho rozpočtu na činnosť verejnej 

vysokej školy účelovo viazané. Verejná vysoká škola tvorí zo zisku, ktorý nadobudne, 

najmä tieto finančné fondy: rezervný fond, fond reprodukcie (určený na obstarávanie 

hmotného a nehmotného majetku), štipendijný fond, fond na podporu štúdia študentov so 

špecifickými potrebami, sociálny fond.435 

Verejná vysoká škola použije najmenej 40 % svojho zisku na tvorbu rezervného 

fondu. Rezervný fond používa verejná vysoká škola na vyrovnanie straty z 

predchádzajúceho roka a na krytie neuhradenej straty z minulých rokov, ak takúto stratu 

vykazuje. Ak verejná vysoká škola nevykazuje stratu, môže prostriedky rezervného fondu 

použiť na doplnenie ostatných finančných fondov verejnej vysokej školy.  

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl verejná vysoká škola vykoná 

na konci kalendárneho roka vyúčtovanie svojho hospodárenia a zúčtovanie finančných 

vzťahov s rozpočtom príslušného ministerstva a predloží ich ministerstvu v termíne, ktorý 

toto ministerstvo  určí. Verejná vysoká škola je zároveň povinná každoročne predkladať 

 
433 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovakia – Education Funding. 
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príslušnému ministerstvu návrh svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok. Kontrolu 

hospodárenia verejnej vysokej školy vykonáva príslušné ministerstvo. 

Poplatky vo verejnom vysokoškolskom vzdelávaní z hľadiska financovanie 

vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike sú určené tak, že štúdium na 

verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách v dennej forme je bezplatné. 

Študenti, ktorí prekročili štandardnú dĺžku štúdia, ustanovenú pre študijný 

program, alebo študujú viacero študijných programov toho istého stupňa, platia školné. 

Výšku školného si určuje vysoká škola sama interným predpisom, nesmie však prekročiť 

maximálnu výšku školného stanovenú aktuálne platným zákonom o vysokých školách - 

zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov436. V 

akademickom roku 2019/20 nesmie ročné školné v programoch dennej formy štúdia 

prekročiť sumu 2 350 €, v akademickom roku 2020/2021 sumu 2 450 €.437 

Podľa právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl externá forma štúdia 

na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách je spoplatnená. Suma 

maximálneho ročného školného na akademický rok pre študijné programy v externej 

forme je stanovená Opatrením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky. V akademickom roku 2019/20 je maximálna výška ročného školného 

stanovená sumou 2 380 € pre bakalárske študijné programy a sumou 3570 € pre 

magisterské študijné programy.  

Verejné vysoké školy sú zo zákona povinné zverejniť školné a poplatky spojené 

so štúdiom na nasledujúci akademický rok, najneskôr dva mesiace pred podávaním 

prihlášok na štúdium . 

Ak študent študuje študijný program dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia bez 

vážneho dôvodu, je povinný uhradiť vysokej škole za každý ďalší rok štúdia ročné školné, 

určené vysokou školou. 

Pre cudzincov určí školné a poplatky spojené so štúdiom vysoká škola. Študenti, 

študujúci v rámci medzinárodných zmlúv, školné platia podľa ustanovení týchto zmlúv. 

Výšku poplatku určuje vnútorný predpis školy.438 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl verejná vysoká škola 

môže požadovať od uchádzačov o štúdium poplatky za materiálne zabezpečenie 

 
436 Zákon č. 131/2002  - zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2018. [on-line]. Dostupné 

na: http://www.mtf.stuba.sk/sk/legislativa/vseobecna/zakon-131-2002-o-vysokych-skolach-a-o-zmene-a-doplneni-

niektorych-zakonov.html?page_id=9761 
437 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovakia – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-72_en 
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prijímacieho konania. Poplatky sú odvodené od skutočných nákladov vysokej školy 

spojených s týmto úkonom.  Verejná vysoká škola môže taktiež od študentov požadovať 

poplatky: za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií,  za vydanie dokladov o absolvovaní 

štúdia, ak sú vyžadované v cudzom jazyku (okrem dodatku k diplomu, ktorý explicitne 

vydáva bezplatne),  za vydanie kópií dokladov o absolvovaní štúdia a  za uznávanie 

rovnocennosti dokladov o štúdiu.   

Výšku poplatku určuje vnútorný predpis verejnej vysokej školy a je odvodený od 

skutočných nákladov vysokej školy spojených s týmito úkonmi. 

Rektor školy môže školné a poplatky spojené so štúdiom znížiť, odpustiť alebo 

odložiť termíny ich splatnosti s prihliadnutím na študijné výsledky, sociálnu situáciu 

študenta a zdravotnú situáciu študenta alebo na iné skutočnosti hodné osobitného zreteľa 

podľa zásad uvedených v štatúte vysokej školy.439 

Školné a poplatky spojené so štúdiom na súkromnej vysokej škole si určí každá 

vysoká škola individuálne vo svojom vnútornom predpise. 

Podľa právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl financovanie 

vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike z hľadiska finančnej pomoci 

a podpory študentom vysokých škôl a ich rodinám je finančná podpora pre rodiny 

vysokoškolských študentov realizovaná nepriamo vo forme rodinných prídavkov a 

daňového bonusu. Študentom je poskytovaná finančná podpora priamo vo forme štipendií 

a pôžičiek a nepriamo dotáciami na sociálnu podporu študentov. Nepriamou formou 

sociálnej podpory sú najmä tieto služby: stravovanie a ubytovanie podľa možností 

vysokej školy s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním, 

finančná podpora a organizačná podpora športových činností, kultúrnych činností a 

univerzitných pastoračných centier, zvýhodnené cestovné lístky.440 

Vysoká škola poskytuje študentom motivačné štipendiá z prostriedkov, ktoré 

poskytuje štát na tento účel zo štátneho rozpočtu a/alebo z vlastných zdrojov 

prostredníctvom štipendijného fondu. Cieľom je oceniť najlepších študentov a motivovať 

aj ostatných k zlepšovaniu študijných výsledkov. Zo štátneho rozpočtu sa vysokým 

školám poskytnú dotácie tak, aby 10 % najlepších študentov denného štúdia bakalárskej 

formy a magisterskej formy každej verejnej vysokej školy mohlo získať motivačné 

štipendium. Presné kritériá si určuje každá vysoká škola, resp. fakulta.  Nárok na takéto 

štipendium má študent automaticky za predpokladu, že splní všetky kritériá, ktoré si 

 
439 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovakia – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-72_en 
440 tamtiež 



 

165 

 

 

stanovila vysoká škola. Počet študentov, ktorým sa štipendium prizná, ako aj jeho výška 

sú v kompetencii vysokej školy. Tá zverejní zoznam študentov, ktorí motivačné 

štipendium získali, ako hovorí zákon o vysokých školách - zákon č. 131/2002 o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov441 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl študentom vo vybraných 

odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného 

motivačného štipendia. Zoznam študijných odborov, ktorých sa to týka, upravuje 

ministerstvo v metodike rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na príslušný rok. Dotácia 

zo štátneho rozpočtu sa poskytne tak, aby 15 % študentov bolo možné v roku 

2019 poskytnúť štipendium v priemernej výške 1 000 €. Použitie finančných prostriedkov 

je účelovo viazané na študentov vo vybraných študijných odboroch a vo vymedzených 

prípadoch s obmedzením len na bakalárske študijné programy.442 

Vysoká škola priznáva v rámci možností študentom a absolventom, u ktorých od 

riadneho skončenia štúdia neuplynulo viac ako 90 dní,  mimoriadne štipendiá z vlastných 

zdrojov. Mimoriadne štipendiá sa udeľujú najmä za vynikajúce plnenie študijných 

povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, 

umeleckej alebo športovej činnosti alebo ako jednorazovú, či pravidelnú sociálnu 

podporu. Podmienky na poskytovanie týchto mimoriadnych štipendií určuje štipendijný 

poriadok vysokej školy.  

Podľa právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl súčasťou 

financovania vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike je aj sociálne 

štipendium, ktoré je určené všetkým študentom vysokých škôl, študujúcim v škole so 

sídlom na Slovensku a majú trvalý pobyt v Slovenskej republike.443 Podmienky určuje 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a sú rovnaké na 

všetkých vysokých školách. Výška sociálneho štipendia závisí od príjmu rodinných 

príslušníkov, ktorí sú spoločne so študentom posudzovaní. Poberateľmi sociálneho 

štipendia môžu byť len študenti prvého denného vysokoškolského štúdia. Ak je žiadateľ 

študentom viacerých vysokých škôl, žiadosť o sociálne štipendium si podáva len na jednej 

vysokej škole. Sociálne štipendium sa priznáva najviac na obdobie štyroch kalendárnych 

mesiacov. Po skončení tohto obdobia možno opätovne požiadať. Mesačná výška 

 
441 Zákon č. 131/2002  - zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2018. [on-line]. Dostupné 
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sociálneho štipendia v akademickom roku 2019/20 je 10 - 295 €. Študentovi so 

špecifickými potrebami sa môže priznať sociálne štipendium aj po prekročení štandardnej 

dĺžky štúdia, ak je toto prekročenie spôsobené jeho zdravotným postihnutím.444 

Ďalším aspektom financovania vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej 

republike je doktorandské štipendium. Doktorand v dennej forme štúdia s trvalým 

pobytom v členskom štáte Európske únie má počas štandardnej doby trvania 

vysokoškolského štúdia nárok na štipendium, ktoré začne poberať po zápise na štúdium. 

Výška mesačného štipendia je určená legislatívnym predpisom, v roku 2019 to bolo: 

o doktorand pred dizertačnou skúškou 734,00 €;  

o doktorand po dizertačnej skúške  855,00 €. 

V rámci financovania vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike štát 

platí študentovi zdravotné poistenie, pre účely sociálneho poistenia (dôchodkové, 

nemocenské a poistenie v nezamestnanosti) sa študent môže poistiť ako dobrovoľne 

poistená osoba. 

Ďalším aspektom právnej úpravy financovania vysokých škôl v Slovenskej 

republike sú študentské pôžičky. Do systému sociálnej podpory patrí aj poskytovanie 

zvýhodnených pôžičiek študentom z Fondu na podporu vzdelávania. Fond na podporu 

vzdelávania poskytuje pôžičky za zvýhodnených podmienok vybraným cieľovým 

skupinám:445 študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom škôl,  odborným 

zamestnancom škôl, študentom doktorandského študijného programu, vysokoškolským 

pedagógom, výskumným pracovníkom vysokých škôl a umeleckým pracovníkom 

vysokých škôl do 35 rokov veku. 

Študent žiadajúci o pôžičku musí byť občanom Slovenskej republiky, byť v 

postavení Slováka žijúceho v zahraničí alebo byť občanom Európskej únie, ktorý má 

právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo jeho rodinným príslušníkom. 

Lehotu splatnosti pôžičky možno dohodnúť najviac na desať rokov. Výška 

pôžičky je pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia stanovená  v akademickom 

roku 2019/2020 v sume 500 € - 3500 €, pre študentov doktorandských študijných 

programov je to v akademickom roku 2019/2020 v sume 500 € - 6000 €. Fond môže 

poskytnúť pôžičku vysokoškolskému študentovi v jednom akademickom roku len raz a 
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najviac počas šiestich akademických rokov, ktoré nemusia nasledovať po sebe. Pôžičky 

nie sú účelovo viazané.446  

  Pre doplnenie informácií k financovaniu vysokoškolského vzdelávania 

v Slovenskej republike uvádzam, že súkromná vysoká škola si zabezpečuje finančné 

prostriedky na svoju vzdelávaciu činnosť, výskumnú činnosť, vývojovú činnosť alebo 

umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť. Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky môže - po vyjadrení orgánov reprezentujúcich vysoké školy a so 

súhlasom vlády - poskytnúť súkromnej vysokej škole na základe jej žiadosti dotácie na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú činnosť, na 

vývojovú činnosť alebo umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy.  Súkromná vysoká 

škola môže dostať účelové prostriedky na riešenie projektov výskumu a vývoja, táto 

zmena platí od 1.1.2019. Ministerstvo poskytuje súkromnej vysokej škole dotáciu na 

sociálnu podporu študentov.  Školné a poplatky spojené so štúdiom na súkromnej vysokej 

škole určí súkromná vysoká škola vo svojom vnútornom predpise. Najneskôr dva mesiace 

pred posledným dňom, určeným na podávanie prihlášok na štúdium, zverejní výšku 

školného a poplatkov spojených so štúdiom na nasledujúci akademický rok. Súkromná 

vysoká škola je povinná každoročne vypracovať, zverejniť a predložiť Ministerstvu 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky výročnú správu o svojej činnosti, 

a ak dostala dotáciu zo štátneho rozpočtu, aj výročnú správu o svojom hospodárení v 

termíne a forme, ktorú určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky.447  

V zhode s viacerými autormi, 448 449 ďalej uvádzam, že v Slovenskej republike je 

základným programovým dokumentom komplexnej reformy vysokého školstva 

Koncepcia ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie schválená 

 
446 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovakia – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-72_en 
447 podrobnejšie aj Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov;  Zákon č. 

172/2005 Z.z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii 

činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov; Zákon 

č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov; Zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; Vyhláška č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení 

neskorších predpisov; Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 

2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych 

vysokých školách; Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2019; Metodické 

usmernenie - Základ na určenie školného a poplatkov spojených so štúdiom; Nariadenie vlády č. 388/2018, ktorým sa 

ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 
448 ŠEBOVÁ, Miriam. Financovanie vysokých škôl na Slovensku. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoj : 

(recenzovaný zborník z vedeckej konferencie). Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2009, s. 199. [on-line]. 

[cit. 2018-03-17]. Dostupné na: http://uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Sebova.pdf 
449 MEDERLY, Peter. Systém  financovania verejných vysokých škôl a jeho zmeny od roku 2006. [on-line]. 2009. [cit. 

2018-03-14]. Bratislava. Dostupné na: 

http://www.arra.sk/index.php?module=documents&JAS_DocumentManager_op=downloadFile&JAS_File_id=6. 
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vládou v roku 2000 . Na ňu nadväzoval nový zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, ktorým sa zásadne zmenilo 

financovanie vysokých škôl. Základným predpokladom tejto zmeny sa stalo nové 

ekonomické postavenie verejných vysokých škôl, ktoré sa stali vlastníkom majetku štátu, 

ktorý dovtedy mali v správe ako rozpočtové organizácie. Novela zákona o vysokých 

školách zavedením systému viaczdrojového financovania umožnila vysokým školám 

získavať časť finančných prostriedkov z iných  zdrojov na základe vlastných aktivít.  

Ďalšie zmeny vo financovaní priniesla novela zákona 363/2007 Z. z. schválená v roku 

2007, ktorá umožnila spoplatnenie externého štúdia, pričom  štát určuje maximálny počet 

externých odborov a študentov, ktorých bude v akademickom roku na vysokých školách 

dotovať. Zvyšnú časť externých  študentov môže verejná vysoká škola spoplatniť, pričom 

najvyššiu sadzbu školného stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky. Spoplatnenie sa týka študentov, ktorí študujú viacero odborov 

naraz alebo prekročili štandardnú dĺžku štúdia.  Ďalšie zmeny sa týkali rozšírenia pôžičiek 

zo Študentského pôžičkového  fondu na externých študentov, posilnenie viac zdrojového 

financovania,  prechodu na hospodárenie podľa výnosov a nákladov atď.  V oblasti 

majetku,  hospodárenia a financovania sa  umožnilo verejným vysokým školám so  

súhlasom akademického senátu a správnej rady používať ako zdroj financovania aj úvery 

od bánk. Zmenila sa aj metodika rozdelenia dotácie vysokým školám. V Slovenskej 

republike sú hlavným zdrojom financovania  verejných a štátnych vysokých škôl  dotácie 

zo štátneho rozpočtu, poskytované z kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky e na základe takzvanej dotačnej zmluvy (zmluvy o 

poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu). Zmluva obsahuje údaje o objeme poskytnutých 

prostriedkov, čase, spôsobe poskytnutia a účele použitia. Súkromné vysoké školy sú 

financované z vlastných zdrojov, pričom Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky im môže na základe žiadosti poskytnúť dotácie ako neúčelovú 

priamu platbu, píše sa v  Zákone o vysokých školách č. 131/2002  a taktiež to konštatujem 

v zhode s viacerými autormi450, 451. 

 
450 ŠEBOVÁ, Miriam. Financovanie vysokých škôl na Slovensku. In Úloha univerzít v regionálnom rozvoj : 

(recenzovaný zborník z vedeckej konferencie). Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2009, s. 199. [on-line]. 

[cit. 2018-03-17]. Dostupné na: http://uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Sebova.pdf 
451 MEDERLY, Peter. Systém  financovania verejných vysokých škôl a jeho zmeny od roku 2006. [on-line]. 2009. [cit. 

2018-03-14]. Bratislava. Dostupné na: 

http://www.arra.sk/index.php?module=documents&JAS_DocumentManager_op=downloadFile&JAS_File_id=6. 
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Podľa Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (2018)452 vysoké 

školstvo tvorí súčasť európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania EHEA a 

európskeho výskumného priestoru ERA. Ako uvádza Národný program rozvoja výchovy 

a vzdelávania (2018) významnou súčasťou zabezpečovania kvality v systéme výchovy a 

vzdelávania je reforma procesov financovania a riadenia. V oblasti financovania sa 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (2018) zameriava na viaceré zásadné 

zmeny, akými sú napríklad zmeny nastavení základných indikátorov financovania s 

cieľom znížiť extenzívne financovanie (kapitačný princíp) a posilniť financovanie 

kvality, zmena metodiky rozpisu dotácií pre univerzity a vysoké školy s cieľom 

aktualizovať nastavenie systému (napr. koeficienty ekonomickej náročnosti štúdia), 

odstránenie diskrepancií a systematické posilňovanie platov v rezorte školstva (napr. 

zjednotenie tabuliek pre vedeckých a výskumných pracovníkov s tabuľkami 

vysokoškolských pedagógov, zvyšovanie mzdových tabuliek a valorizácia). V oblasti 

riadenia poskytuje Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania (2018) súbor 

opatrení zameraných na skvalitnenie správnych systémov na úrovni regionálneho aj 

vysokého školstva. 

Podľa Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania (2018)453 právna 

úprava systému financovania vysokého školstva vyžaduje:  

o zavedenie systému úplnej kalkulácie nákladov na verejných vysokých školách; 

o vytvorenie finančnej schémy na financovanie akútnych potrieb rekonštrukcií 

objektov vysokých škôl a ubytovacích zariadení s transparentnými kritériami; 

o podstatnú úprava tarifných platov vysokoškolských učiteľov a 

výskumných/umeleckých pracovníkov; 

o zvyšovanie platov vysokoškolských učiteľov a vedecko-výskumných 

zamestnancov na začiatku kariéry; 

o vyňatie odmeňovanie vysokoškolských učiteľov a výskumných a umeleckých 

pracovníkov na verejných vysokých školách zo systému odmeňovania 

zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnej službe; 

o vypracovanie analýzy súčasného nastavenia systému sociálnej podpory 

študentov; 

o dofinancovanie Fondu na podporu vzdelávania; 

 
452 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (MŠVVaŠ SR). Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania - kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. 2018.  [on-line]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné na: 

https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf 
453 tamtiež 
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o posilnenie financovania tvorivej činnosti v sektore vysokých škôl z prostriedkov 

štátneho rozpočtu;  

o stabilné a predvídateľné financovanie excelentného výskumu; 

o rozvoj systému viaczdrojového financovania výskum a inovácií so zreteľom na 

záujem o zvýšenie súkromných investícií do výskum a inovácií. 454 

Napr. v aktuálnej situácii k mesiacu máj 2020 je na pôde Univerzity Komenského 

v Bratislave455  dôsledku mimoriadnej situácie ohrozený aj vedecký projekt, v ktorom 

mali Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita v Bratislave 

preinvestovať 111 miliónov €. Pre vzniknutú situáciu, spôsobenú šírením ochorenia 

Covid-19, tak musela Univerzita Komenského prijať viacero opatrení na šetrenie 

finančných prostriedkov. Univerzita Komenského musela zrušiť aj dlho plánovanú 

verejnú súťaž na nový akademický informačný systém. Ohrozené sú najmä investičné 

zámery a rekonštrukcie budov a internátov. Univerzita Komenského ráta aj s výpadkom 

školného od zahraničných študentov, či s drastickým výpadkom príjmov z nájomného. 

dotačné príjmy zo štátneho rozpočtu pokrývajú približne 70 % nákladov univerzity, 

zvyšok tvoria výnosy z podnikateľskej činnosti a z iných zdrojov. Zatvorenie internátov 

predstavuje pre Univerzitu Komenského výpadok rádovo v státisícoch eur. Univerzita 

Komenského počíta aj s výpadkom školného od zahraničných študentov, či s drastickým 

výpadkom príjmov z podnikateľskej činnosti. Zatvorenie prevádzok sa prejavilo aj u 

nájomcov univerzity, ktorí tak nie sú schopní platiť dohodnuté nájomné. Šetriace 

opatrenia sa najvýraznejšie dotknú rekonštrukcií univerzitných objektov, z ktorých 

viaceré boli dlhšiu dobu v kritickom stave.  Pôvodný systém AiS2, používaný na 

univerzite od roku 2009, chcela Univerzita Komenského nahradiť novým, ktorý mal 

zlepšiť elektronizáciu komunikácie so študentmi a celkovo zjednodušiť podporné 

procesy. Aj napriek množstvu realizovanej práce na príprave nového informačného 

systému si v situácii finančnej neistoty nemôže univerzita dovoliť záväzok v hodnote 

stoviek tisíc eur za nový informačný systém, keď nie je jasné, či bude mať univerzita dosť 

zdrojov na pokrytie bazálneho chodu univerzity v druhom polroku roku 2020. Jedným z 

ďalších prijímaných šetriacich opatrení je znižovanie personálnych nákladov, a to ako na 

úrovni rektorátu, tak aj na fakultách a ďalších súčastiach univerzity. Situácia najviac 

zasiahla činnosť samostatne hospodáriacej súčasti Univerzity Komenského – Centrum 

 
454 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (MŠVVaŠ SR). Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania - kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. 2018.  [on-line]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné na: 

https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf 
455 Koronavírus ohrozil aj stámiliónový projekt dvoch univerzít, v ohrození sú aj rekonštrukcie internátov.. [on-line]. 

2020. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://www.webnoviny.sk/vskolstve/koronavirus-ohrozil-aj-stamilionovy-

projekt-dvoch-univerzit-v-ohrozeni-su-aj-rekonstrukcie-internatov/ 
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ďalšieho vzdelávania (CĎV UK), ktoré je primárne zamerané na internacionalizáciu 

univerzity, na napĺňanie jej sociálnych funkcií prostredníctvom vzdelávania seniorov a 

na celoživotné vzdelávanie.  Ohrozené je aj financovanie spoločného vedeckého projektu 

so STU nazvaného ACCORD, ktorý je zameraný na modernizáciu výskumnej 

infraštruktúry, rekonštrukciu budov a posilnenie vedeckých kapacít. Obe univerzity mali 

počas štyroch rokov preinvestovať 111 miliónov €, čo by bolo najviac v dejinách 

Slovenska v akademickom prostredí. Súčasný stav a prípadná realokácia finančných 

prostriedkov v rámci jednotlivých operačných programov môžu vážne ohroziť naplnenie 

očakávaných cieľov projektu. Je potrebné sa sústrediť na rozvíjanie vedeckých kapacít, 

aj keď je možné očakávať negatívne trendy v podobe redukcie príjmov výskumných 

univerzít, avšak ako sa ukázalo, aktuálnu krízu by Slovensko nezvládlo bez lekárov, 

farmaceutov, epidemiológov, virológov, psychológov, výskumníkov či ďalších expertov. 

Odloženie rozvojových projektov je aktuálne nevyhnutným krokom, avšak očakáva sa 

posilnenie financovania výskumných univerzít a vedeckých ustanovizní typu Slovenskej 

akadémie vied, pretože by to bolo logickým výsledkom skúseností z obdobia 

koronakrízy, lebo vďaka kvalitnej slovenskej vede bolo možné s pandémiou efektívne 

bojovať.456   

 

4.1.24. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Slovinsku 

Podľa právnej úpravy financovania škôl v Slovinsku sú verejné školy sekulárne a 

školstvo je autonómne. Štát spravuje vysoké školy s krátkym cyklom vysokoškolského 

vzdelávania, vysoké školy, vysokoškolské internáty a profesijné vzdelávacie inštitúcie 

(obce zriaďujú školy nižších stupňov a organizácie celoživotného vzdelávania 

dospelých). Verejné inštitúcie sú kontrolované štátom menovaním zástupcov do 

správnych orgánov, verejným financovaním, mzdovým systémom, prijímaním 

spoločných pravidiel a usmernení pre verejnú službu, centrálne prijatými učebnými 

osnovami atď. V Slovinsku je takmer polovica všetkých ľudí vo veku 19 až 24 rokov 

zapísaná do terciárneho vzdelávania. Väčšina z nich (78% v roku 2018/19) sú študenti 

denného štúdia a neplatia školné.457 

 
456 Koronavírus ohrozil aj stámiliónový projekt dvoch univerzít, v ohrození sú aj rekonštrukcie internátov.. [on-line]. 

2020. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://www.webnoviny.sk/vskolstve/koronavirus-ohrozil-aj-stamilionovy-

projekt-dvoch-univerzit-v-ohrozeni-su-aj-rekonstrukcie-internatov/ 
457 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en 
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Terciárne vzdelávanie (terciarno izobraževanje) zahŕňa krátkodobé 

vysokoškolské odborné vzdelávanie (višje strokovno izobraževanje) a vysokoškolské 

vzdelávanie (visokošolsko izobraževanje). Programy vysokoškolského vzdelávania 

prvého cyklu zahŕňajú odborné a akademické študijné programy (typický vek študentov: 

19 - 22 rokov). Vysokoškolské odborné vzdelávanie s krátkym cyklom poskytujú vysoké 

odborné školy, ktoré poskytujú dvojročné odborné vzdelávanie (typický vek študentov: 

19 - 21 rokov). Študijné programy prvého, druhého a tretieho cyklu ponúkajú verejné 

alebo súkromné univerzity a jednotlivé vysoké školy.458 

Podľa právnej úpravy vysokých škôl terciárne vzdelávanie v Slovinsku zahŕňa 

krátkodobé vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie. Oba subsystémy 

terciárneho vzdelávania sú vzájomne prepojené. Na všetkých úrovniach terciárneho 

vzdelávania sa zavádzajú nástroje na zvýšenie transparentnosti vzdelávania (kreditový 

systém, doplnok k diplomu a systém kvality vrátane systému externého hodnotenia). 

vysokoškolské vzdelávanie v Slovinsku je zabezpečené zákonom, konkrétne zákonom o 

vysokých školách. Podľa právnej úpravy financovania škôl v Slovinsku štúdiá organizujú 

verejné aj súkromné univerzity a ďalšie vysoké školy, a to najmä na fakultách, 

umeleckých akadémiách a vysokých odborných školách. Ako autonómne vysoké školy, 

ktoré môžu ďalej tvoriť združenie vysokých škôl, môžu byť zriadené súkromné fakulty a 

umelecké akadémie a verejné a súkromné vysoké školy. Za osobitných podmienok je 

dovolené vytvoriť medzinárodné združenie univerzít. 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Slovinsku päť až 

desaťročné strategické ciele sú definované v hlavnom pláne vysokoškolského 

vzdelávania, ktorý schvaľuje Parlament. Študijné programy prvého stupňa alebo 

bakalárske programy sú akademické alebo odborné. Programy druhého cyklu sú 

magisterské programy. Programy tretieho cyklu sú doktorandské programy. Na všetkých 

troch úrovniach si môžu študenti zvoliť kombinované štúdium. Univerzity, fakulty a 

umelecké akadémie môžu poskytovať študijné programy všetkých cyklov. Vyššie 

odborné školy spravidla poskytujú programy prvého cyklu (vysokoškolské vzdelanie); ak 

spĺňajú osobitné podmienky, môžu poskytnúť programy druhého cyklu (absolvent). 459  

 
458 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/slovenia_en 
459 tamtiež 
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Vyučovacím jazykom je slovinčina. Vysoké školy môžu za podmienok 

ustanovených zákonom a príslušným štatútom zabezpečiť aj špecifický študijný program 

alebo jeho časť v cudzom jazyku.460 

Podľa právnej úpravy financovania škôl v Slovinsku rozpočty sa schvaľujú vždy 

na dva roky. Rozpočtová dokumentácia špecifikuje účely a výstupy pre jednotlivé 

programy a ukazovatele, ktoré merajú výkonnosť. Rozsah financovania sa určuje dvoma 

spôsobmi:461 

o štandardizácia aktivít a sledovanie skutočných nákladov v materských a 

základných školách; 

o jednorazové (integrálne) financovanie vyššieho sekundárneho a vysokoškolského 

vzdelávania. 

Z hľadiska právnej úpravy financovania škôl v Slovinsku financie pre stredné a 

vysoké školy sa vypočítavajú na základe pridelených finančných prostriedkov na 

študenta, t. j na základe pravidiel financovania a organizácie vzdelávania a kritérií a 

štandardov vydaných ministrom školstva. Skutočný rozsah financovania je stanovený v 

dohode o financovaní podpísanej ministerstvom a školou na každý rozpočtový rok. Táto 

dohoda určuje rozsah financovania na základe denných a absolventov denného štúdia. 462 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Slovinsku od roku 2004 

sa vo vysokoškolskom vzdelávaní používa metóda jednorazového (integrálneho) 

financovania. Vo všeobecnosti je financovanie stanovené zákonom o vysokých školách, 

podľa ktorého financovanie prvého a druhého cyklu štúdia pochádza zo štátneho rozpočtu 

ako celkový balík pre vysoké školy a môže zahŕňať aj čiastočné financovanie štúdií 

tretieho cyklu.  Celková výška financovania je stanovená v pláne vysokoškolského 

vzdelávania na určité obdobie. Ministerstvo prideľuje prostriedky na základe 

potvrdených rozpočtov v súlade s Nariadením o verejnom financovaní vysokých škôl a 

iných inštitúcií a Nariadením o spolufinancovaní doktorandského štúdia. Vysoké školy 

môžu požiadať o financovanie svojich výskumných činností v súlade so zákonom o 

výskume a vývoji. Na vynakladanie verejných prostriedkov na vzdelávanie dohliada a 

monitoruje Dvor audítorov Slovinskej republiky. 463Verejné výdavky (štát a obce) na 

 
460 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia – Higher Education. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-77_en 
461 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia – Education Funding. 

2019. [on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-77_en 
462 tamtiež 
463 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia – Education Funding. 

2019. [on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-77_en 
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formálne vzdelávanie v roku 2018 dosiahli 2 264 miliónov EUR alebo 4,95% HDP. V 

roku 2018 sa na vzdelávacie inštitúcie vynaložilo 2 411 miliónov EUR: 86% verejné 

výdavky, 13% súkromné výdavky a 1% finančné prostriedky z medzinárodných zdrojov. 

Štruktúra celkových výdavkov na vzdelávacie inštitúcie:464 

o 20% na predškolské vzdelávanie (ranné a predškolské vzdelávanie); 

o 44% na základné vzdelávanie; 

o 16% pre stredoškolské vzdelávanie a  

o 20% na terciárne vzdelávanie. 465 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Slovinsku je 

financovanie vysokých škôl všeobecne stanovené zákonom o vysokých školách. 

Stanovuje, že inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu čerpať prostriedky z rôznych 

zdrojov vrátane rozpočtu Slovinskej republiky; študentské poplatky a iné príspevky; 

predaj služieb; dary, dedičstvá, dary atď. Štátny rozpočet financuje tie vysoké školy, ktoré 

zriadila vláda, a tie, ktoré majú koncesiu. Podľa zákona sú finančné prostriedky 

financované na tieto účely - študijné činnosti; mimoškolské aktivity študentov; investície 

a údržba a rozvojové projekty. 

Súkromné vysoké školy s koncesiou dostávajú finančné prostriedky na študijné a 

mimoškolské aktivity a môžu získať finančné prostriedky na rozvojové projekty. 

Súkromné vysoké školy bez koncesie sa však môžu uchádzať o financovanie aj vo 

verejných súťažiach na rozvojové projekty.466 

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl v Slovinsku vysoké školy 

môžu účtovať poplatky za externé štúdium a programy, ktoré nie sú financované z 

verejných zdrojov. Výška poplatkov a iných platieb (zápisné, náklady na zabezpečenie 

študijného programu v teréne a študijné cesty; platby za jednotlivé služby) sa musia 

stanoviť v súlade s ministerskými predpismi o poplatkoch a iných platbách vo 

vysokoškolskom vzdelávaní. Verejné inštitúcie a inštitúcie s koncesiou nesmú účtovať 

poplatky za denné akreditované vysokoškolské štúdium občanom Slovinskej republiky a 

občanom členských štátov Európskej únie.  467  

Právna úprava financovania terciárneho vzdelávania s konkretizáciou na 

financovanie vysokých škôl v Slovinsku do roku 2010 realizovala financovanie verejných 

 
464 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia – Education Funding. 

2019. [on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-77_en 
465 tamtiež 
466 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-77_en 
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vysokých škôl a autonómnych vysokých škôl zo štátneho rozpočtu podrobne upravené 

vyhláškou o verejnom financovaní vysokých škôl a ostatnými inštitúciami v rokoch 2004 

až 2010. Od roku 2011 je financovanie upravené vyhláškou o verejnom obstarávaní. 

financovanie vysokých škôl a iných inštitúcií. Finančné prostriedky na študijné činnosti 

sa poskytujú ako integrované fondy pre vysoké školy (financovanie jednorazovou 

sumou). Určujú sa raz ročne ministerským nariadením a ukladajú sa mesačne na účet 

inštitúcie. Finančné prostriedky na investície vysokých škôl sú stanovené v súlade s 

ročným plánom na správu hmotného majetku vysokej školy a prijatým rozpočtom. 

Finančné prostriedky na investície do údržby a zariadenia sú stanovené rozhodnutím 

ministra, vydaným na základe kritérií prijatých ministerstvom.468  

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Slovinsku v kontexte 

piliera financovania rozvoja sa financovanie zameriava na činnosti, ktoré podporujú 

rozmanitosť, medzinárodnú spoluprácu a kvalitu, ako aj sociálny rozmer štúdií. 

Financovanie sa udeľuje na základe každoročných verejných výberových konaní. 

Slovinská vláda tiež poskytuje dotácie na ubytovanie študentov vo verejných a 

súkromných inštitúciách a na ubytovanie poskytované inými subjektmi registrovanými 

ako poskytovatelia ubytovania pre študentov, medzi ktoré patria súkromní prenajímatelia. 

V súlade so zákonom o výskume a vývoji sa financovanie výskumných a 

vývojových činností poskytuje Slovinsko zo štátneho rozpočtu a iných zdrojov 

financovania. Poskytuje sa na výskumné a infraštruktúrne programy, výskumné a 

vývojové projekty, odbornú prípravu a rozvoj odborníkov na výskum a vývoj; 

medzinárodná vedecká a technologická spolupráca; financovanie vedeckých publikácií a 

komunikácií a iné účely.469 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Slovinsku zavedením 

nového systému financovania (t. j. systému jednorazovej platby) v roku 2004 získali 

vysoké školy vysoké finančné autonómie. Inštitúcia terciárneho vzdelávania rozdeľuje 

svoje ročné financovanie študijných aktivít podľa svojich vlastných pravidiel, o ktorých 

je povinná informovať ministerstvo školstva.470 Za monitorovanie a dohľad nad 

vynakladaním vyčlenených finančných prostriedkov zodpovedajú ministerstvo školstva, 

 
468 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-77_en 
469 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-77_en 
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vedy a športu, Úrad pre dohľad nad rozpočtom Slovinskej republiky a Dvor audítorov 

Slovinskej republiky.471 

V súlade s finančnými predpismi (a podrobnými usmerneniami ministerstva 

financií a ministerstva zodpovedného za vysokoškolské vzdelávanie) vysoké školy každý 

rok pripravujú ročný pracovný program pozostávajúci z pracovného programu a 

finančného plánu. Vysokoškolské inštitúcie tiež pripravujú výročnú správu o vykonanej 

práci, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu príjmov a výdavkov, poznámok k účtovnej 

závierke a obchodnej správy. Výročná správa a ročný pracovný program sa musia 

zverejňovať na webovej stránke vysokej školy. 472 

 K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl v Slovinsku, podľa 

môjho názoru, patrí aj model, v ktorom v Slovinsku je takmer polovica všetkých ľudí vo 

veku 19 až 24 rokov zapísaná do terciárneho vzdelávania, väčšina z nich (78% v roku 

2018/19) sú študenti denného štúdia a neplatia školné. Terciárne vzdelávanie v Slovinsku 

zahŕňa krátkodobé vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie. Oba 

subsystémy terciárneho vzdelávania sú vzájomne prepojené. V Slovinsku vysokoškolské 

odborné vzdelávanie s krátkym cyklom poskytujú vysoké odborné školy, ktoré poskytujú 

dvojročné odborné vzdelávanie a ostatné programy poskytujú univerzity. Päť až 

desaťročné strategické ciele sú definované v hlavnom pláne vysokoškolského 

vzdelávania, ktorý schvaľuje Parlament. Podľa právnej úpravy financovania škôl 

v Slovinsku rozpočty sa schvaľujú vždy na dva roky. K špecifikám právnych aspektov 

financovania vysokých škôl v Slovinsku, podľa môjho názoru, patrí aj to, že na základe 

právnej úpravy financovania vysokých škôl v Slovinsku od roku 2004 sa vo 

vysokoškolskom vzdelávaní používa metóda jednorazového (integrálneho) financovania. 

Vo všeobecnosti je financovanie stanovené zákonom o vysokých školách, podľa ktorého 

financovanie prvého a druhého cyklu štúdia pochádza zo štátneho rozpočtu ako celkový 

balík pre vysoké školy a môže zahŕňať aj čiastočné financovanie štúdií tretieho cyklu.  

K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl v Slovinsku, podľa môjho 

názoru, patrí aj to, že celková výška financovania je stanovená v pláne vysokoškolského 

vzdelávania na určité obdobie. Financovanie sa udeľuje na základe každoročných 

verejných výberových konaní. Na základe právnych aspektov financovania vysokých 

škôl v Slovinsku môžu vysoké školy účtovať poplatky za externé štúdium a programy, 

 
471 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Slovenia – Higher Education 
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ktoré nie sú financované z verejných zdrojov. Vysokoškolské inštitúcie tiež pripravujú 

výročnú správu o vykonanej práci, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu príjmov a 

výdavkov, poznámok k účtovnej závierke a obchodnej správy. Výročná správa a ročný 

pracovný program sa musia zverejňovať na webovej stránke vysokej školy, čo je jednou 

z požiadaviek transparentnosti financovania z verených zdrojov v krajinách Európskej 

únie. 

 

4.1.25. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Španielsku 

Na základe informácii z dostupných zdrojov právna úprava vysokých škôl 

v Španielsku zahŕňa univerzitné  a neuniverzitné vzdelávanie. Decentralizáciou sa 

vzdelávacie kompetencie sa delia medzi: 

o všeobecnú štátnu správu (ministerstvo školstva a odbornej prípravy) a orgány 

autonómnych spoločenstiev (ministerstvá školstva): ústredná správa školstva 

vykonáva všeobecné usmernenia vlády o politike vzdelávania a upravuje 

základné prvky alebo aspekty systému; 

o regionálne školské úrady rozvíjajú štátne predpisy a disponujú výkonnými a 

administratívnymi kompetenciami pre riadenie vzdelávacieho systému na svojom 

území. 473 

Vysokoškolské vzdelávanie zahŕňa vysokoškolské a odborné štúdium. 

Vysokoškolské vzdelávanie sa poskytuje na univerzitách a ďalšie odborné vzdelávanie sa 

poskytuje v tých istých inštitúciách, ako sú tie, ktoré ponúka postsekundárne stredné 

odborné vzdelávanie. Terciárne  vzdelávanie v Španielsku je integrované v: 

o univerzitnom vzdelávaní; 

o odbornom neuniverzitnom vzdelávaní; 

o špecializovanom vzdelávaní, ktoré zahŕňa pokročilé umelecké vzdelávanie, 

profesionálne štúdium umenia a dizajnu a športové vzdelávanie. 

Vysokoškolské kvalifikácie zodpovedajú úrovniam a kvalifikáciám stanoveným 

v španielskom kvalifikačnom rámci pre vysokoškolské vzdelávanie a úrovniam 

stanoveným v európskom kvalifikačnom rámci. Vysokoškolské vzdelávanie je 

organizované do bakalárskych, magisterských a doktorandských programov. Od 

akademického roka 2015/16 sa univerzity môžu slobodne rozhodnúť, či implementujú 

 
473 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Spain.. 2020. [on-line]. [cit. 2020-
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model, ktorý ponúka 3 a 2 roky bakalárske a magisterské štúdium, čo môže uľahčiť 

mobilitu španielskych a zahraničných študentov.474 

Španielska právna úprava financovania terciárneho vzdelávania rozlišuje medzi 

verejnými a súkromnými výdavkami: 

o verejné výdavky na vzdelávanie sa vzťahujú na sumy, na ktoré sú určené verejné 

orgány. Väčšinu z nich prevzali orgány školstva (ministerstvo školstva a odbornej 

prípravy a ministerstvá školstva v každej autonómnej oblasti), zatiaľ čo zvyšok 

poskytujú iné orgány; 

o súkromné financovanie pochádza výlučne zo súkromných zdrojov; 

o neuniverzitné vzdelávanie na verejných školách a súkromných školách 

financovaných z verejných zdrojov: dopĺňa verejné výdavky a pokrýva výdavky, 

ako sú knihy a školské materiály, stravovanie, preprava alebo mimoškolské 

aktivity.475  

Právna úprava financovania vysokých škôl v Španielsku zahŕňa model, že  pre 

univerzitné vzdelávanie je financovanie stanovené v štátnom rozpočte, ktorý zahŕňa 

priority ministerstva školstva a odborného vzdelávania. 

Na základe platnej právnej úpravy financovania vysokých škôl v súkromných 

školách bez dotácie musia rodiny platiť poplatky za registráciu a školné vysokoškolské 

vzdelávanie: na verejných univerzitách pochádza súkromné financovanie najmä z 

poplatkov za registráciu a školné, ktoré platia študenti, z organizovania špecializovaných 

kurzov a dohôd podpísaných so súkromnými spoločnosťami, ako aj z iných zdrojov, ako 

sú odkazy, dary alebo dotácie poskytované súkromnými inštitúciami.476 

Ročné výdavky, verejné aj súkromné, na jedného študenta vzdelávacími 

inštitúciami sú výsledkom rozdelenia celkových výdavkov na vzdelávanie celkovým 

počtom študentov v Španielsku. Tieto výdavky na študenta vyjadrené ako percento HDP 

na obyvateľa odrážajú úsilie krajiny v súvislosti s úrovňou rozvoja. Najvyššími nákladmi 

sú študenti terciárneho vzdelávania, po ktorých nasledujú študenti stredných a základných 

škôl. 477 

 
474 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Spain – Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-79_en 
475 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Spain – Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-79_en 
476 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Spain – Higher Education. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-79_en 
477 tamtiež 



 

179 

 

 

Právna úprava financovania neuniverzitného vzdelávania má niektoré špecifiká, 

napr. financovanie študenta sa v 2. roku môže  líšiť od výšky finančných prostriedkov 

v 1. roku štúdia,  môže sa znížiť alebo zvýšiť. Celková výška verejných finančných 

prostriedkov pridelených súkromným školám financovaným z verejných zdrojov: je 

stanovená v rozpočtoch príslušných školských orgánov.  

Koncept právnej úpravy financovania vysokých škôl v Španielsku zahŕňa 

nariadenie k výške poplatkov, ktoré musia študenti platiť v súkromných školách 

financovaných z verejných zdrojov: záleží na konkrétnej autonómnej komunite. 

Všeobecne platí, že poplatky nemôžu prekročiť ročné limity stanovené v štátnom 

rozpočte, s výnimkou osobitných prípadov uznaných právnymi predpismi. V roku 2019 

sa táto suma pohybovala od 18 do 36 € na študenta mesačne, desať mesiacov v roku 

študenti môžu dostávať „mzdové granty“, o ktoré sa môžu uchádzať.478  

Model financovania vysokých škôl v sledovanej krajine uplatňuje každá 

autonómna oblasť na svojom vlastnom území. Tieto viacročné modely stanovujú kritériá 

prideľovania zdrojov rôznym univerzitám na základe ich: pedagogickej činnosti; 

výskumnej činnosti; transferu technológií a inovačnej činnosť a počtu študentov. 

Financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov teda do veľkej miery závisí od 

počtu študentov. Všeobecný systém grantov a finančnej podpory reguluje štát a financuje 

zo štátneho rozpočtu. 479 

Súkromné univerzity vypracúvajú a schvaľujú svoje vlastné organizačné a 

prevádzkové pravidlá: vnútorné predpisy týkajúce sa administratívnych a finančných 

zásad; príprava, schvaľovanie a riadenie ich rozpočtov a správu ich tovaru. Financovanie 

súkromných univerzít pochádza hlavne z príspevkov študentov. Náklady na poskytovanie 

školiacich služieb sú stanovené každou univerzitou a predstavujú asi 80% finančných 

prostriedkov. Na niektorých súkromných univerzitách študenti prispievajú výrazne 

nižšími príspevkami, pretože tieto inštitúcie dostávajú dotácie od verejných regionálnych 

a miestnych orgánov, ktoré sa podieľajú na príspevkoch používateľov.480 

K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl v Španielsku, podľa 

môjho názoru, v porovnaní s ostatnými  členskými krajinami Európskej únie, aj to, že 

model financovania verejných vysokých škôl uplatňuje každá autonómna oblasť na 

 
478 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Spain – Higher Education Funding. 

2020. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-79_en 
479 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Spain – Higher Education Funding. 

2020. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-79_en 
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svojom vlastnom území. Výška poplatkov, ktoré musia študenti platiť v súkromných 

školách financovaných z verejných zdrojov, záleží na konkrétnej autonómnej komunite, 

avšak všeobecne platí, že poplatky nemôžu prekročiť ročné stanovené limity, čo 

považujem za efektívnu súčasť právnej úpravy financovania vysokých škôl v Španielsku. 

Súčasne právna úprava financovania neuniverzitného vzdelávania študenta sa v 2. roku 

štúdia môže líšiť od výšky finančných prostriedkov, poskytnutých v 1. roku štúdia a 

podobne. V prípade, že sú zverejnené transparentné a nediskriminačné požiadavky, 

považujem túto časť právnej úpravy za systémovú  a motivujúcu študentov k dosahovaniu 

lepších študijných výsledkov.  

 

4.1.26. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl vo Švédsku 

Právna úprava financovania škôl vo Švédsku určuje, že vzdelávanie, od 

predškolskej triedy po vysokoškolské vzdelávanie, je bezplatné. Švédsko patrí medzi 

krajiny, ktoré investujú najvyššie verejné výdavky na vzdelávanie v pomere k HDP 

v rámci krajín Európskej únie. Švédsko má decentralizovaný vzdelávací systém riadený 

cieľmi a výsledkami vzdelávania, vymedzenými na centrálnej úrovni.481 Vláda nesie 

celkovú zodpovednosť a stanovuje rámec pre vzdelávanie na všetkých úrovniach. 

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne univerzity (universitet) a štátne vysoké 

školy (högskolor), ako aj súkromné inštitúcie. Niektoré súkromné vysoké školy dostávajú 

štátne dotácie.482 

Na základe bolonského procesu sa vysokoškolské vzdelávanie vo Švédsku riadi 

trojstupňovou štruktúrou. Prvý a druhý cyklus vzdelávania sa označujú ako 

vysokoškolské vzdelávanie a tretí cyklus ako postgraduálne vzdelávanie. Vysokoškolské 

vzdelávanie (yrkeshögskolan) poskytujú štátne univerzity, štátne vysoké školy, obce, 

okresné rady a nezávislí poskytovatelia vzdelávania. Švédska národná agentúra pre 

vysokoškolské vzdelávanie (Myndigheten för yrkeshögskolan) rozhoduje každý rok o 

žiadostiach uchádzačov, ktorí chcú, aby sa ich vzdelávacie programy stali súčasťou 

švédskeho vyššieho odborného vzdelávania. Schválené žiadosti platia pre 2-5 

vzdelávacích cyklov, po ktorých musí poskytovateľ odovzdať novú žiadosť.483 

Vysokoškolské vzdelávanie a výskum sa vo Švédsku uskutočňujú na 15 štátnych 

univerzitách (16 univerzít) a 16 štátnych vysokých školách (högskolor). Súbežne so 

 
481 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Sweden. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/sweden_en 
482 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Sweden. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/sweden_en 
483 tamtiež 



 

181 

 

 

štátnymi inštitúciami existuje aj množstvo nezávislých organizátorov s právom udeľovať 

kvalifikácie. Ministerstvo školstva a výskumu (Utbildningsdepartementet) je zodpovedné 

za systém vysokoškolského vzdelávania. Vysokoškolské vzdelávanie je financované 

prostredníctvom štátnych dotácií jednotlivým inštitúciám na základe počtu študentov a 

ich výsledkov s rôznou výškou odmeňovania pre rôzne vzdelávacie oblasti. Nezávislé 

inštitúcie, ktoré dostávajú štátne dotácie, nemôžu účtovať školné. Existujú niektoré 

nezávislé inštitúcie, ktoré nedostávajú vládne granty; preto môžu bezplatne účtovať 

školné. Tieto inštitúcie sú klasifikované ako súkromné.484 

Právna úprava vysokoškolského vzdelávania vyžaduje úzke spojenie medzi 

výskumom a vzdelávaním. Verejné vysokoškolské vzdelávanie vo Švédsku je 

podporované grantom a je bezplatné. Inštitúcie financované štátom nemôžu vyberať 

poplatky. To znamená, že všetci švédski študenti a študenti z Európskej únie/Európskeho 

hospodárskeho priestoru sú vzdelávaní bezplatne. Súbežne s vysokými školami 

financovanými štátom existuje niekoľko nezávislých inštitúcií, z ktorých niektoré nie sú 

financované z grantov, a preto môžu účtovať poplatky.485 

Vysokoškolské vzdelávanie na univerzitách a vysokých školách vo Švédsku – na 

základe právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl - je financované priamo 

zo štátneho rozpočtu. Vysoké školy dostanú prostriedky od ministerstvo školstva a 

výskumu (Utbildningsdepartementet) na vysokoškolské vzdelávanie na štvorročné 

obdobie. Konečné rozdelenie zdrojov závisí od výsledkov dosiahnutých v každej 

inštitúcii, pokiaľ ide o počty študentov (prepočítané na ročné ekvivalenty študentov na 

plný úväzok), ako aj od študijných výsledkov (prepočítané na ročné výsledky). Každá 

univerzita a vysoká škola musia vyčleniť 0,3 % svojho vysokoškolského grantu na 

opatrenia na pomoc študentom s telesným postihnutím. Ak je 0,3 % nedostatočné, 

inštitúcie môžu požiadať o ďalšie štátne dotácie. Učiteľov štátnych/verejných univerzít a 

vysokých škôl vymenúvajú inštitúcie a sú štátnymi zamestnancami. Platy vo všetkých 

inštitúciách sa individuálne dojednávajú medzi zamestnancom, zamestnávateľom a 

odborovou organizáciou. Súbežne s vysokými školami financovanými štátom existuje 

množstvo nezávislých poskytovateľov vzdelávania, tieto inštitúcie účtujú poplatky a 

nemajú grantovú pomoc, keď ponúkajú zamestnávateľom vyššie vzdelávanie, ale keď 

 
484 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Sweden – Higher Education. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-80_en 
485 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Sweden – Higher Education. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-80_en 
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ponúkajú vzdelávanie priamo študentom, je to bezplatné a financované štátom, rovnako 

ako vo verejných inštitúciách.486 

Vysokoškolské inštitúcie môžu prispôsobiť špeciálne vzdelávacie programy 

zadané spoločnosťami a organizáciami, t. j. zmluvné vzdelávanie. Zmluvné vzdelávanie 

predstavuje pomerne malú časť vysokoškolského vzdelávania, dopyt sa však zvyšuje a 

mnoho inštitúcií zriaďuje na tento účel špeciálne inštitúcie. Zahraničné vládne orgány, 

spoločnosti a organizácie môžu podpísať vzdelávacie zmluvy so švédskymi univerzitami 

a vysokými školami a za takéto dohody zodpovedá príslušná inštitúcia.487 

Právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania s konkretizáciou na 

financovanie  vysokých škôl vo Švédsku vykazujú, v porovnaní s ostatnými  členskými 

krajinami Európskej únie, podľa môjho názoru špecifiká, ku ktorým je možné zaradiť to, 

že vzdelávanie, od predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie, je bezplatné. 

Verejné vysokoškolské vzdelávanie vo Švédsku je podporované grantom a ako som už 

uviedla  v texte vyššie, je bezplatné. Inštitúcie financované štátom nemôžu vyberať 

poplatky. To znamená, že všetci švédski študenti a študenti z Európskej únie/Európskeho 

hospodárskeho priestoru sú vzdelávaní bezplatne. Švédsko patrí medzi krajiny, ktoré 

investujú najvyššie verejné výdavky na vzdelávanie v pomere k HDP v rámci krajín 

Európskej únie. Vo Švédsku aj niektoré súkromné vysoké školy dostávajú štátne dotácie. 

Vysokoškolské vzdelávanie (yrkeshögskolan) poskytujú štátne univerzity, štátne vysoké 

školy, obce, okresné rady a nezávislí poskytovatelia vzdelávania. Ďalším špecifikom 

právnej úpravy financovania vysokých škôl vo Švédsku podľa môjho názoru je, že 

súbežne s vysokými školami financovanými štátom existujú aj nezávislí poskytovatelia 

vysokoškolského vzdelávania.  Tieto inštitúcie účtujú poplatky a nemajú grantovú pomoc 

v prípade, že  ponúkajú zamestnávateľom toto vzdelávanie, ale keď ponúkajú vzdelávanie 

priamo vysokoškolským študentom, je to bezplatné a financované štátom, rovnako ako 

vo verejných inštitúciách, čo je, podľa mňa, jedna z možností podpory zapojenia do 

terciárneho systému vzdelávania vyšší počet osôb s príslušného populačného ročníka.  

 

 

 

 
486 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Sweden – Education Funding. 2020. 

[on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-80_en 
487 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Sweden –  Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-05-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-80_en 
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4.1.27. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Taliansku 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl je potrebné uviesť, že na 

úrovni vysokoškolského vzdelávania majú v Taliansku univerzity a inštitúcie 

vysokoškolského vzdelávania pre výtvarné umenie, hudbu a tanec (Alta formazione 

artistica, musicale e coreutica - Afam) zákonnú, regulačnú, pedagogickú a organizačnú 

autonómiu. Taliansky vzdelávací systém je predovšetkým verejný štátny systém. 

Vzdelávacie inštitúcie však môžu zriadiť súkromné subjekty a verejné orgány. Takéto 

neštátne školy môžu byť rovnaké ako štátne školy (nazývané scuole paritarie) alebo len 

súkromné školy. Títo nemôžu vydávať kvalifikácie. Štát priamo financuje štátne školy. 

Scuole paritarie dostávajú štátne príspevky podľa kritérií, ktoré každoročne stanovuje 

talianske ministerstvo školstva. Vyššie vzdelanie ponúkajú nasledujúce inštitúcie:488 

o univerzity (vrátane polytechniky); 

o inštitúty vysokého školstva v oblasti umenia, hudby a tanca (Alta formazione 

artistica, musicale e coreutica - Afam); 

o vyššie technické ústavy (Istituti tecnici superiosi - ITS). 

V Taliansku existuje aj štátom uznaných 11 súkromných univerzitných inštitútov 

s online výučbou (Instituto Universitario Telematico). Prístup k univerzitným 

programom, programom Afam je určený výlučne pre študentov s maturitou na strednej 

škole. ITS ponúkajú krátkodobé bakalárske programy podľa bolonskej štruktúry. 

489V  Taliansku je v terciárnom vzdelávaní realizovaný bakalársky stupeň, magisterský 

stupeň a doktorandský stupeň vysokoškolského štúdia s tým, že sú aj nedelené programy 

(kontinuálne bez bakalárskeho ukončenia, napr. medicína, farmácia, veterinárne 

lekárstvo, architektúra, právo atď.).490 

Terciárne vzdelávanie v Taliansku špecifických odboroch ponúkajú okrem 

univerzít, inštitúcií Afam a ich inštitúcií aj ďalšie špecializované inštitúcie napr. pre 

námorníctvo, náboženstvo apod. 491 Systém vysokoškolského vzdelávania a odbornej 

prípravy (IFTS) je financovaný štátom a spolufinancovaný regiónmi. Štát priamo 

financuje vysoké školy (univerzity a inštitúcie Afam) prostredníctvom finančných 

 
488 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Italy. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

04-04]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/italy_en 
489 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Italy. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

04-04]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/italy_en 
490 tamtiež 
491 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Italy – Higher Education. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-39_en 
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prostriedkov zahrnutých do rozpočtu ministerstva školstva, univerzity a výskumu.492 

Regióny sú finančne a organizačne zodpovedné za poskytovanie všeobecných služieb 

(jedáleň, preprava, ubytovanie atď.).493 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Taliansku finančne podporuje 

univerzity prostredníctvom finančných prostriedkov predpokladaných zo štátneho 

rozpočtu, ktoré sa majú rozdeliť medzi jednotlivé univerzity takto: 

o Fond na pravidelné financovanie univerzít (FFO); 

o Fond na budovanie univerzít a veľké vedecké vybavenie (FEU); 

o Fond na plánovanie rozvoja univerzitného systému (FPS). 

Prvá (FFO) je rozdelená do troch častí: 

o základný podiel súvisiaci s historickým prevodom (zodpovedajúci sume, ktorú 

univerzity dostali v predchádzajúcich rokoch); 

o podiel na opätovnom vyvážení sa rozdelí podľa kritérií týkajúcich sa štandardov 

výrobných nákladov na študenta a cieľov rekvalifikácie výskumu; 

o podiel určený na programovú dohodu medzi univerzitami a ministerstvom 

školstva, univerzity a výskumu (Miur). 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Taliansku zahŕňa, okrem týchto 

príjmov, aj financovanie univerzít prostredníctvom povinných príspevkov študentov v 

rámci obmedzení, stanovených platnými predpismi a autonómnym financovaním 

(dobrovoľné príspevky, príjmy z činností, prebytok, zisky zo scudzenia majetku,  zmluvy 

a dohody). 494 

V Taliansku financovanie terciárneho vzdelávania neštátnych právne uznaných 

univerzít a inštitúcií Afam (systém umeleckého a hudobného vzdelávania na vysokej 

úrovni (Afam)) na administratívne a didaktické fungovanie je realizované prostriedkami 

od ministerstva financií. Tieto prostriedky prideľuje jednotlivým inštitúciám ministerstvo 

školstva, univerzity a výskumu.495 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Taliansku zahŕňa model, že 

univerzity môžu študentov úplne alebo čiastočne oslobodiť od platenia poplatkov podľa 

ich študijných výsledkov a rodinných alebo vlastných príjmov (najčastejšie na základe 

 
492 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Italy – Education Funding.  2018. 

[on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/funding-

education-39_en 
493 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Italy – Higher Education Funding.  

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-39_en 
494 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Italy – Higher Education Funding.  

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-39_en 
495 tamtiež 
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daňového priznania oboch rodičov). Univerzity ďalej poskytujú granty na doktorandské 

štúdium (v tomto prípade finančná podpora nie je nevyhnutne poskytnutá univerzitou) a 

ďalšie kurzy tretieho cyklu. Štátna finančná pomoc sa neposkytuje študentom 

doktorandského stupňa štúdia. Každá univerzita môže brať do úvahy ekonomické 

podmienky študentov pri zápise do doktorandských programov a pri udeľovaní 

príslušných grantov. 

S cieľom poskytnúť štipendiá všetkým oprávneným študentom bol od roku 1997 

zriadený národný doplnkový fond. Tento fond musí byť pridelený regiónom. Pravidlá 

platia pre talianskych a zahraničných študentov, ako aj študentov bez štátnej príslušnosti 

a politických utečencov s prideleným právom na rovnaké služby a podporu (zákon č. 

40/1998). Pre študentov, ktorí nie sú rezidentmi regiónu, platnou právnou úpravou bola 

stanovená daňová úľava (19%) z nákladov na ubytovanie, aby sa zaručilo ich právo na 

štúdium.496 

Na základe vyššie uvedených právnych aspektov financovania vysokých škôl 

uvádzam niektoré identifikované špecifiká, napr. že na úrovni vysokoškolského 

vzdelávania majú v Taliansku zavedený systém financovania vysokých škôl aj zo 

štátneho rozpočtu, aj z rozpočtu regiónov. Štát priamo financuje štátne školy. Univerzity 

môžu študentov úplne alebo čiastočne oslobodiť od platenia poplatkov podľa ich 

študijných výsledkov a príjmov. Univerzity ďalej poskytujú granty na doktorandské 

štúdium (v tomto prípade finančná podpora nie je nevyhnutne poskytnutá univerzitou), 

lebo štátna finančná pomoc sa neposkytuje pre študentov doktorandského stupňa štúdia. 

Podľa môjho názoru, špecifikom tiež je, že v Taliansku existuje aj štátom uznaných 11 

súkromných univerzitných inštitútov s online výučbou.  

 

4.1.28. Sumarizácia ďalších súvislosti s právnymi aspektmi modelov financovania vysokých 

škôl v krajinách Európskej únie 

Podľa citovaného zdroja497  je v Európskej únii vzdelávanie dlhodobo financované 

z viacerých zdrojov, aplikuje sa model viaczdrojového financovania vzdelávania. 

Základným rozdelením verejného financovania vzdelávania je priame verejné 

 
496 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Italy – Higher Education Funding. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-39_en 
497 ESTERMANN, Thomas. Funding trends in European Higher Education. [on-line]. 2018. [cit. 2020-03-

14]. Dostupné na: https://www.slideshare.net/EurUniversityAssociation/funding-trends-in-european-

higher-education-2018 
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financovanie a nepriame verejné financovanie, ktorého podstatou je napr. financovanie 

prostredníctvom finančnej podpory študentov a pod.  

Podľa dostupných údajov z realizovanej analýzy ročné výdavky na verejné 

inštitúcie terciárneho vzdelávania z verejných a súkromných zdrojov a súkromné 

inštitúcie terciárneho vzdelávania z verejných a súkromných zdrojov obsahujú výdavky 

na základné vzdelávacie služby, pomocné služby (napr. stravovanie, vysokoškolské 

internáty, šport a pod.) a aktivity vedecko výskumno-vývojové. Je zrejmé, že dlhodobo 

uplatňovaným porovnávacím kritériom vyššie uvedených  investícií je ukazovateľ 

ročných výdavkov na vzdelávacie inštitúcie ako percentuálny podiel z HDP, ktorý 

obsahuje spoločne verejné zdroje a súkromné zdroje. Najvýraznejšiu finančnú dotáciu  

inštitúcií terciárneho vzdelávania dávajú severské krajiny  Dánsko, Fínsko a Švédsko  a 

na základe dlhodobej analýzy sa ukazuje, že aj susedné Poľsko. Naopak dlhodobo 

vykazovali najnižší podiel (nižší ako 1% HDP) Taliansko a Slovensko. Na základe 

analyzovaných podkladov viaczdrojové financovanie inštitúcií terciárneho vzdelávania 

postupne aplikujú všetky krajiny Európskej únie, pričom stále spoločným menovateľom 

je najvýraznejšie financovanie verejným sektorom, pretože takmer vo všetkých štátoch 

hlavným zdrojom financovania inštitúcií terciárneho vzdelávania je štátna pokladnica.498 

V krajinách akú sú Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko a Rakúsku je výška financovania 

inštitúcií terciárneho vzdelávania štátnou pokladnicou vyššia ako 90% a súkromné zdroje 

financovania terciárneho vzdelania v najvyššom zastúpení sú využívané v Spojenom 

kráľovstve, v Portugalsku a v Estónsku, kde presahujú hodnoty 30%.499 

Z vyššie uvedených zdrojov je možné dedukovať, že celkové výdavky na 

financovanie vysokých škôl  predstavujú bežné výdavky (za tovar a služby, mzdy 

zamestnancov) a investičné výdavky (spojené s výstavbou, rekonštrukciou a generálnou 

opravou budov, výdavky na vybavenie a pod.) na realizáciu vysokoškolského 

vzdelávania, taktiež verejné finančné zdroje, medzinárodné finančné zdroje a aj 

súkromné finančné zdroje. Analyzované výdavky predstavujú výdavky na vzdelávacie 

služby a doplnkové ( pomocné) služby, ktorými sú napr. ubytovacie služby, stravovacie 

služby, šport a pod. a vedecko-výskumná činnosť vysokých škôl. Všetky výdavky 

vysokých škôl sú ovplyvnené dĺžkou a štruktúrou študijných programov, spôsobom 

zabezpečenia prijímania na terciárne vzdelávanie, formou štúdia, pomerom študent/učiteľ 

a relatívnym podielom výdavkov na výskumno-vývojovú činnosť.  Vzdelávacie výdavky 

 
498 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Higher Education 

Funding. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding 
499 tamtiež 
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na študenta sa medzi jednotlivými Európskymi štátmi líšia. Do vedy a výskumu investujú 

najmenej  Poľsko a Slovensko, najviac Švédsko (až 48% celkových výdavkov na 

terciárne vzdelávanie).  Okrem financovania z verejných zdrojov prispievajú na chod 

vysokých škôl aj študenti dvomi prioritnými skupinami príspevkov a nimi sú 

administratívne poplatky (väčšinou jednorazové) a školné, niekedy aj ich kombináciou. 

 V mnohých analyzovaných európskych štátoch sú zavedené opatrenia pre 

repetentov a študentov, ktorí presiahnu štandardnú dĺžku vysokoškolského štúdia. 

Aktuálny trend  spoluúčasti študujúcich v terciárnom vzdelávaní v Európskom priestore  

smeruje k zavedeniu školného, samozrejme, spojený s rozsiahlou diskusiou. V niektorých 

európskych štátoch za štátom dotované študentské miesta  študenti platia  nízke poplatky 

alebo neplatia poplatky vôbec, spoplatňuje sa im iba prekročenie štandardnej dĺžky 

vysokoškolského štúdia alebo opakovanie ročníka. Ako príklad môžeme uviesť Turecku, 

kedy študenti platia za prvý opakovaný rok štúdia o 50% viac a za každý ďalší o 100% 

viac. Okrem požadovaných platieb za vysokoškolské štúdium dotknuté štáty zavádzajú 

systémy finančnej podpory pre študentov v terciárnom vzdelávaní buď podľa princípu 

finančnej (ne)závislosti (finančná podpora študentov s príjmom rodičov (rodiny) je pod 

stanovenou hranicou) alebo na princípe univerzálnej finančnej podpory (finančnej 

podpory všetkým, alebo takmer všetkým študentom bez rozdielu).500  

V rámci Európskej únie sa podiel financovania verejných vysokých škôl zo 

štátneho rozpočtu pohybuje od 40% vo Veľkej Británii až po 90% v Dánsku a Nórsku. 

Podľa zdroja501 krajiny nachádzajú iné spôsoby, okrem verejných výdavkov, ako 

financovať vysokoškolské vzdelávanie. Krajiny OECD vynakladajú v priemere 5,2 % 

svojho HDP na vzdelávacie inštitúcie od primárneho po terciárne vzdelávanie, do čoho 

sa započítavajú spoločne verejné aj súkromné výdavky. Približne jedna tretina celkových 

výdavkov je určená na terciárne vzdelávanie, v ktorom sú výdavky na jedného študenta 

najvyššie. K vysokým nákladom prispievajú vyššie náklady na pedagogických 

zamestnancov na terciárnej úrovni a prevaha výskumu a vývoja v terciárnom vzdelávaní. 

V priemere 30 % výdavkov na inštitúcie terciárneho vzdelávania pochádza zo 

súkromných zdrojov, čo je oveľa väčší podiel, než je podiel výdavkov na nižších 

 
500 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Higher Education 

Funding. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-04]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding 
501 OECD. 2016, Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing. 

doi: 10.1787/eag-2016-en. 2016. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na:  https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/23cfdf5b-sk/index.html?itemId=/content/component/23cfdf5b-sk 

http://dx.doi.org/10.1787/eag-2016-en
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úrovniach vzdelávania; a dve tretiny z týchto prostriedkov pochádza z domácností, často 

v podobe školného502.  

Vzhľadom na to, že vysoké poplatky môžu zabrániť spôsobilým študentom 

prihlásiť sa do terciárneho vzdelávania, veľa vlád umožňuje určité rozdiely vo výške 

školného, konštatuje vyššie citovaný zdroj. Napríklad školné v prípade študentov 

navštevujúcich súkromné inštitúcie alebo v prípade zahraničných študentov môže byť 

vyššie alebo nižšie v prípade študentov v krátkodobých terciárnych programoch. Veľa 

krajín na podporu študentov ponúka aj štipendiá, granty a verejné alebo štátom zaručené 

pôžičky, často s výhodnými podmienkami, aby mohli študenti zvládnuť priame a 

nepriame náklady na vzdelávanie. V poslednom desaťročí sa vo väčšine krajín zvýšil 

počet vysokoškolských študentov, ktorí využívajú verejné alebo štátom garantované 

pôžičky a ktorí štúdium ukončia s diplomom a dlhom.503 

 

Obr. 1 Porovnanie celkových výdavkov na terciárne vzdelávanie v krajinách 

OECD (v % HDP) 

 

Zdroj obr. 1: OECD (2016) 

Celková hodnota finančných prostriedkov investovaných do vzdelania je nízka, 

ale výdavky na študenta sú porovnateľne s ostatnými stredoeurópskymi krajinami 

Výdavky ako podiel HDP sa od roku 2014 do roku 2016 znížili, keďže pri zvyšovaní 

nominálnych výdavkov na vzdelávanie sa neudržal krok s prudkým rastom v širšom 

hospodárstve. Podľa údajov o výdavkoch verejnej správy podľa funkcií (COFOG) 

 
502 OECD. 2016, Education at a Glance 2016: OECD Indicators, OECD Publishing. 

doi: 10.1787/eag-2016-en. 2016. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na:  https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/23cfdf5b-sk/index.html?itemId=/content/component/23cfdf5b-sk 
503 tamtiež 
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Slovensko v roku 2016 investovalo do vzdelávania 3,8 % svojho HDP (priemer Európskej 

únie: 4,7 %). To je menej ako v Českej republike (4,5 %), Maďarsku (4,9 %) alebo Poľsku 

(5,0 %). Výdavky na vzdelávanie ako podiel z celkového verejného rozpočtu sú takisto 

pod priemerom Európskej únie a predstavujú 9,3 % oproti 10,2 % v roku 2016. (Eurostat, 

2018). 504 

Modernizácia vysokoškolského vzdelávania z hľadiska úrovne dosiahnutého 

terciárneho vzdelania na Slovensku sústavne rastie a rýchlo dobieha zvyšok Európskej 

únie. V roku 2017 dosiahol vnútroštátny podiel absolventov terciárneho vzdelávania 34,3 

% zatiaľ čo priemer Európskej únie bol na úrovni 39,3%. Rozdiel priemeru medzi 

Slovenskom a Európskej únie 28 sa od roku 2007 postupne znižoval z 15,3 

percentuálneho bodu na  5,6 percentuálneho bodu o desať rokov neskôr. Stále však 

existujú veľmi veľké regionálne rozdiely, najmä medzi Bratislavou a zvyškom krajiny. 

Najvyšší kontrolný úrad vo svojej nedávnej správe dospel k záveru, že verejné inštitúcie 

vysokoškolského vzdelávania sú výrazne podfinancované, najmä pokiaľ ide o 

infraštruktúru, konkrétne ubytovanie študentov. (NKÚ, 2018). Slovensko uvažuje o novej 

politickej iniciatíve a v rokoch 2017 – 2018 realizovalo s podporou Európskej partnerské 

poradenstvo o možnej budúcej reforme štruktúry riadenia inštitúcií vysokoškolského 

vzdelávania s partnermi z Estónska, Írska, Poľska, Rakúska a Európskeho združenia 

univerzít. Podnikateľská sféra zároveň dôrazne presadzuje zavedenie profesijne 

orientovaných študijných odborov s kratším cyklom. Tento názor zdieľajú aj 

zamestnávatelia, ktorí stále viac apelujú na zavedenie profesijne orientovaných 

bakalárskych programov. Spoločnosť Volkswagen a Slovenská technická univerzita v 

tejto súvislosti dokončili prvý semester nového profesijne orientovaného bakalárskeho 

študijného programu so špecializáciou na automobilový priemysel. Ide o štvorročný 

študijný program s jednoročnou odbornou prípravou na pracovisku.505 

Slovenský parlament schválil novelu zákona o vysokých školách a nový zákon o 

zabezpečení kvality vysokoškolského vzdelávania. Zákonom o zabezpečení kvality 

vysokoškolského vzdelávania sa zavádza: i) úplne nový systém akreditácie, ktorý bude 

riadiť nezávislá Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy; ii) zjednodušený 

postup pre nábor docentov a zahraničných profesorov; iii) nový systém hodnotenia 

výskumných a tvorivých činností vysokých škôl; iv) zníženie počtu vysokých škôl alebo 

univerzitných študijných odborov a v) nový bakalársky študijný program 

 
504 Monitor vzdelávania a  odbornej prípravy 2018 - Vzdelávanie a odborná príprava – Slovensko. 2018. [on-line]. [cit. 

2020-04-04]. Dostupné na:  https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-

report-2018-slovakia_sk.pdf 
505 tamtiež 
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„interdisciplinárne štúdiá“ pre študentov, ktorí sa zatiaľ nerozhodli pre budúce 

smerovanie svojej kariéry. Študenti si zároveň budú môcť predĺžiť obdobie bezplatného 

štúdia o jeden rok, ak absolvujú odbornú stáž v zahraničí alebo pobyt v rámci programu 

Erasmus+506. 

 

 

4.2. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v ďalších  krajinách 

Európy  

V podkapitole predstavím právnu úpravu ďalších modelov financovania 

vzdelávania v krajine s dôrazom na právne aspekty modelov financovania vysokých škôl 

v krajinách Európy, ktoré ku dňu vzniku dizertačnej práce zatiaľ nepatrili medzi krajiny 

Európskej únie, ale v rámci európskeho hospodárskeho priestoru či programu Erasmus 

a Erasmus +, niektoré z nich sú aj členmi  Schengenského priestoru alebo Eurozóny, 

niektoré sú kandidátskymi krajinami Európskej únie (Albánsko, Čierna Hora,  Severné 

Macedónsko a Turecko) alebo sú potenciálne kandidátske krajiny (Bosna a Hercegovina, 

Kosovo), čím aktuálne významným spôsobom aj svojou finančnou spoluúčasťou 

participujú na ďalšom rozvoji vzdelanostnej štruktúry Európy. 

 

4.2.1. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Albánsku 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl  určuje, že vzdelávanie v 

Albánsku zabezpečujú verejné inštitúcie, aj súkromné inštitúcie na všetkých úrovniach. 

Za preduniverzitné vzdelávanie je zodpovedné ministerstvo školstva, športu a mládeže 

[Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë]. Za VET (Odborné vzdelávanie a prípravu) 

zodpovedá ministerstvo financií a hospodárstva [Ministria e Financave dhe Ekonomisë]. 

Terciárne vzdelávanie je realizované v univerzitách (Univesiteti), v akadémiách 

(Akademia), v univerzitných vysokých školách (Kolegjet universitare) a v umeleckých 

vysokých školách (Kolegjet profesionale té larta).507 

Na základe právnej úpravy vysokých škôl vysokoškolské vzdelávanie podľa 

albánskej ústavy vláda a parlamentné orgány určujú vzdelávaciu politiku pre terciárne 

vzdelávanie. Zodpovedajú za prípravu a schvaľovanie zákonov, nariadení a iných 

 
506 Zákon č. 269/2018 Z. z. - Vyhlásené znenie z 11. septembra 2018 – zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 2018. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na:  https://www.slov-

lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/vyhlasene_znenie.html 
507 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Albania - Education Funding. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/education-

funding_en 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/vyhlasene_znenie.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/269/vyhlasene_znenie.html
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
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predpisov a za vykonávanie ďalších činností v oblasti terciárneho vzdelávania 

ustanovených zákonom. V článku 57 albánskej ústavy sa uvádza, že každý má právo na 

prístup k vzdelaniu a základné vzdelanie je povinné pre všetkých. Ten istý článok v 

zásade zaručuje autonómiu vysokých škôl.508 

Z hľadiska právnej úpravy financovania vysokých škôl v Albánsku sú zdrojmi 

financovania verejných vysokých škôl:  

o štátny rozpočet;  

o poplatky za štúdium;  

o príjmy zo služieb poskytovaných alebo generovaných tretími stranami;  

o dary; 

o vedecké činnosti;  

o medzinárodné projekty;  

o bilaterálne alebo multilaterálne dohody;  

o financovanie zo špeciálnych fondov.  

Zdroje získané zo služieb, výskumu, poradenstva alebo akejkoľvek činnosti 

vykonávanej akademickými pracovníkmi sa rozdelia medzi akademických pracovníkov 

a vysoké školy v súlade s existujúcimi právnymi predpismi a nariadeniami schválenými 

správnou radou. Verejné vysoké školy regulujú tieto distribučné modality svojimi 

vnútornými aktmi. Finančné prostriedky štátneho rozpočtu sa prideľujú vo forme grantov 

podľa týchto kategórií: grant na rozvoj politiky verejných vysokých škôl;  učiteľský grant; 

vedecký výskum a  grant na tvorivé činnosti.509 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Albánsku určuje, že 

finančná podpora inštitúcie a akademickej infraštruktúry sa prideľuje na základe rebríčka 

verejných vysokých škôl uskutočňovaného Národná agentúra pre výskum a inovácie (The 

National Agency of Scientific Research and Innovation (NASRI)). Učebný grant zahŕňa 

prostriedky určené pre verejné vysoké školy a podporu študentov. Finančné prostriedky 

zamerané na inštitúcie sa prideľujú medzi verejné vysoké školy podľa vzorca, ktorý 

zaručuje rovnaké príležitosti, spravodlivosť a transparentnosť. Financovanie 

konkurenčných projektov rozvoja vysokých škôl sa udeľuje na základe žiadostí 

 
508 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Albania - Education Funding. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/education-

funding_en 
509 tamtiež 
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vyhodnotených podľa kritérií stanovených v sektorovej stratégii a zákone o ročnom 

rozpočte. Inštitúcie môžu investovať zadarmo.510  

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania účtujú školné, ktoré sú stanovené 

príslušnými vyhláškami Rady ministrov. Univerzity nie sú obmedzené spôsobom, akým 

používajú školné. Školné predstavuje významnú časť financovania vysokých škôl. 

Univerzity sa tiež vyzývajú, aby hľadali súkromné financovanie a mali právo na pôžičky 

na rozvoj svojich inštitúcií a infraštruktúry. Univerzity sú povinné podávať správy o 

výške a použití tohto súkromného financovania. Vláda sprístupňuje verejné prostriedky 

na podporu študijných programov alebo konkrétnych oblastí vedeckého výskumu v 

súlade s prioritami rozvoja a strategickými záujmami krajiny. Národná agentúra pre 

výskum a inovácie (The National Agency of Scientific Research and Innovation 

(NASRI))511 je verejná inštitúcia pod vedením ministerstva školstva pre šport a mládež, 

ktorej hlavnou zodpovednosťou je prideľovanie finančných prostriedkov na programy 

vedeckého výskumu na základe projektov predložených vysokými školami a vedeckými 

pracovníkmi. výskumné inštitúcie v oblasti prírodných a technických vied, strojárstva, 

technologických, lekárskych, poľnohospodárskych, humanitných a spoločenských vied. 

NASRI schvaľuje financovanie projektov doktorandského štúdia na základe konkurencie 

medzi uchádzačmi. Spravuje aj ďalšie fondy súvisiace s výskumom a inováciami v rámci 

vnútroštátnych programov, medzinárodného a dvojstranného vedeckého výskumu, ktoré 

rozdeľuje na základe aplikácií inštitúcií.  

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Albánsku vo verejných 

aj súkromných vysokých školách platia študenti, ktorí sa zúčastňujú výučby, poplatky. 

Vo verejných vysokých školách je školné stanovené príslušnými rozhodnutiami Rady 

ministrov. Univerzity nie sú obmedzené spôsobom, akým používajú školné. Školné 

predstavuje významnú časť financovania vysokých škôl. V Albánsku sú verejné vysoké 

školy, aj súkromné vysoké školy. V súčasnosti existuje 16 verejných univerzít a 26 

súkromných vysokých škôl. Pôsobia v Tirane, ako aj v hlavných regiónoch. 512Ako som  

texte už uviedla vyššie, zdrojmi financovania verejných vysokých škôl sú: štátny 

rozpočet, školné, príjmy zo služieb poskytovaných alebo generovaných tretími stranami, 

 
510 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Albania - Education Funding. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/education-

funding_en  
511 National Agency of Scientific Research and Innovation (NASRI). 2016. [on-line]. [cit. 2020-03-14]. Dostupné na: 

https://wbc-rti.info/object/organisation/16177 
512 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Albania - Education Funding. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/education-

funding_en  
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dary, vedecké činnosti, medzinárodné projekty, bilaterálne alebo multilaterálne dohody, 

financovanie zo špeciálnych fondov.513 

Na rozdiel od väčšiny právnych aspektov modelov financovania vysokých škôl 

analyzovaných krajín považujem v právnej úprave modelov financovania vysokých škôl 

v Albánsku za špecifikum fakt, že jednotlivé univerzity nie sú obmedzené spôsobom, 

akým používajú školné. Má to viac výhod, akými sú napr. akademická sloboda, možnosť 

tieto peniaze dobre investovať, možnosť vyplatiť odmeny vyučujúcim či použiť tieto 

finančné prostriedky na pôžičky študentom  ktorí to potrebujú. Na druhej strane, podľa 

mňa, to môže byť aj nevýhoda, napr. neexistujúce obmedzenia či  kontrola, na čo sa 

získané školné minie, ani limit napr. 20%, ktoré by univerzity či vysoké školy boli 

povinné investovať  späť do prostriedkov, určených pre dobro študentov, napr. štipendiá, 

nižšie ceny učebníc, či podpora univerzitného vydavateľstva a podobne.    

  

4.2.2. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Bosne a Hercegovine 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že  vysokoškolské 

vzdelávanie (Visoko obrazovanje) v Bosne a Hercegovine je organizované v troch 

cykloch na univerzitách (univerziteti) a vysokých školách (visoke škole), rozdelených na 

fakulty (fakulteti). Rámcový zákon o vysokých školách v Bosne a Hercegovine „Úradný 

vestník Bosny a Hercegoviny“, č. 59/07 a 59/09, ustanovuje, že vysoké školy v Bosne a 

Hercegovine môžu mať štatút univerzity alebo vysokých škôl. Univerzity sú 

vysokoškolské inštitúcie zapojené do vzdelávania a výskumu, ktoré ponúkajú 

akademické tituly vo všetkých troch cykloch s cieľmi, ktoré zahŕňajú rozvoj znalostí, 

myslenia a vzdelávania v Bosne a Hercegovine, vzdelávací, kultúrny, sociálny a 

ekonomický rozvoj Bosny a Hercegoviny, podporu demokratického rozvoja občianska 

spoločnosť a dosiahnutie najvyšších štandardov vo výučbe a výskume.514 Univerzity 

realizujú najmenej päť rôznych študijných programov z najmenej troch vedeckých 

odborov - prírodné vedy, technické vedy, biomedicína a zdravotníctvo, biotechnické 

vedy, spoločenské a humanitné vedy. Vyššia škola je akreditovaná inštitúcia, ktorá 

ponúka diplomy a tituly prvého cyklu a jej cieľom je príprava a odborná príprava 

jednotlivcov na vedecký, ekonomický a kultúrny rozvoj Bosny a Hercegoviny, podpora 

 
513 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content.  Albania - Education Funding. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-5-15]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/education-

funding_en 
514 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Bosnia i Herzegovina - funding 

education. 2018. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/bosnia-and-herzegovina/funding-education_en 
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demokratickej občianskej spoločnosti a dosiahnutie vysokých štandardov. vo výučbe a 

učení. 515 

Prvý cyklus vedie k získaniu akademického titulu ukončeného vysokoškolského 

štúdia (titul bakalár), druhý cyklus vedie k akademickému titulu magistra alebo 

rovnocenného titulu získaného po ukončení vysokoškolského štúdia, ktorý trvá jeden 

alebo dva roky, výnimkou sú napr. integrované štúdium medicíny. 

Podľa právnej úprava modelov financovania vysokých škôl, pokiaľ ide o 

financovanie vzdelávania v Bosne a Hercegovine, je realizované v závislosti od 

jurisdikcie väčšinou financované z verejných zdrojov subjektu, kantónu/okresu, rozpočtu 

okresu Brcko a rozpočtu miest. Okrem vzdelávacích inštitúcií financovaných z verejných 

zdrojov a najmä z verejných zdrojov existuje v Bosne a Hercegovine aj niekoľko 

súkromných vzdelávacích inštitúcií, ktoré pokrývajú náklady na svoju činnosť z 

poplatkov za štúdium.516 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Bosne a Hercegovine 

určuje, že financovanie vysokoškolského vzdelávania na verejných univerzitách alebo 

vysokých školách sa realizuje čiastočne z rozpočtu orgánov školstva a čiastočne z 

poplatkov študentov. Školné je výška finančných prostriedkov, s ktorými sa študent 

zúčastňuje na spolufinancovaní celkových nákladov na svoje štúdium na verejných 

vysokých školách. Vláda navrhuje školné pre všetky študijné programy na verejných 

vysokých školách na základe návrhu vysokých škôl v súlade s politikou zápisu na daný 

rok. O výške školného pre všetky študijné programy na vysokých školách a pre každý 

akademický rok rozhoduje vláda. 517 

Registračné poplatky sú poplatky, ktoré študenti platia pri zápise na vysoké školy, 

vrátane:    

o administratívne náklady na vstup;     

o poplatky pre neúspešných študentov, ktorí opakujú ročník;     

o poplatky za províziu za skúšky;     

o poplatky za uznávanie diplomov pre študentov, ktorí prechádzajú z iných fakúlt 

na účely ďalšieho vzdelávania;     

o odmeny za tlač diplomov, skúšky a pod.;    

 
515 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Bosnia i Herzegovina - Funding 

education. 2018. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/bosnia-and-herzegovina/funding-education_en 
516tamtiež 
517 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Bosnia i Herzegovina - Higher 

Education Founding. 2017. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-11_en 
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o poplatky platené pri zápise do každého semestra.518 

Finančné prostriedky na činnosti vysokoškolského vzdelávania vo verejných 

inštitúciách vyššieho vzdelávania sa poskytujú z týchto zdrojov:   rozpočet zodpovedných 

vzdelávacích orgánov; vlastný príjem; rozpočet miestnej samosprávy; dary a ďalšie 

zdroje. 

Ďalej právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Bosne a Hercegovine 

vymedzuje, že vysoké školy môžu byť financované iba zo zdrojov, ktoré neovplyvňujú 

ich autonómiu. Za využívanie finančných zdrojov zodpovedá rektor univerzity alebo 

riaditeľ univerzity v súlade s finančným plánom a predpismi upravujúcimi oblasť 

vysokoškolského vzdelávania a finančných operácií. Nasledujúce položky sú 

spolufinancované vo verejných vysokých školách z rozpočtu príslušných vzdelávacích 

orgánov: vedecké a výskumné práce; náklady na materiál a služby, náklady na nákup. 519 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Bosne a Hercegovine 

vysoké školy dosahujú vlastné príjmy vyberaním školného, registračných poplatkov, cez 

projekty a vedecké a výskumné práce, prostredníctvom služieb laboratórnych testov a 

certifikácií, seminármi a inými programami odbornej prípravy v oblasti celoživotného 

vzdelávania, vydavateľstva, rozvoja a expertízy, prenájmom kancelárskych priestorov v 

súlade s normami a normami pre financovanie verejných vysokých škôl. Správna rada 

verejnej vysokej školy stanovuje pravidlá, týkajúce sa kritérií na rozdelenie vlastných 

príjmov, ktoré určujú, ako a do akej miery má organizačná jednotka finančnú právomoc 

a preberá zodpovednosť v rámci vysokej školy. V prvom cykle existujú dva základné typy 

finančného postavenia študentov: financované z rozpočtu a samoplatcovia. V druhom 

cykle sa ročné poplatky pohybujú od 440 BAM do 4 000 BAM. Všetci študenti 2. cyklu 

platia poplatky za štúdium a správne poplatky.520 

Odlišnosť od väčšiny právnych aspektov financovania vysokých škôl v krajinách 

Európskej únie považujem v Bosne a Hercegovine to, že právna úprava modelov 

financovania vysokých škôl v tejto krajine poskytuje finančné prostriedky na 

vysokoškolské vzdelávanie vo verejných inštitúciách v Bosne a Hercegovine aj zo 

zdrojov miestnej samosprávy a aj to, že právna úprava modelov financovania verejných 

 
518 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Bosnia i Herzegovina - Higher 

Education Founding. 2017. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-11_en 
519 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Bosnia i Herzegovina - Higher 

Education Founding. 2017. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-11_en 
520 tamtiež 
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vysokých škôl umožňuje správnej rade verejnej vysokej školy stanoviť pravidlá, týkajúce 

sa kritérií na rozdelenie vlastných príjmov verejnej vysokej školy. 

 

4.2.3. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Čiernej Hore 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Čiernej Hore určuje, že 

financovanie univerzitného vzdelávania na všetkých univerzitách sa vykonáva výlučne z 

centrálnej úrovne, s určitým príspevkom miestnych samospráv. Pokiaľ ide o financovanie 

verejných vysokých škôl, vláda na základe stanoviska Rady pre vysoké školy určuje 

výšku finančných prostriedkov na financovanie verejných inštitúcií a študentov v týchto 

inštitúciách na každý akademický rok. Alokácia na vzdelávanie z HDP sa v Čiernej Hore 

pohybuje okolo 4,5%.521 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Čiernej Hore vymedzuje, že 

poskytovatelia vzdelávania sú na univerzitách (univerziteti), fakultách (fakulteti),  

akadémii (akademija) a vyšších stredných neuniverzitných školách (visoka škola), z 

ktorých všetky môžu byť verejné alebo súkromné (údaje k školskému roku 2018/2019). 

Vyučovanie sa realizuje v úradných jazykoch: srbčina, bosniančina, albánčina a 

chorvátčina. Autonómia vysokých škôl je zaručená ústavou a zákonom o vysokých 

školách. Vysokoškolské vzdelávanie sa získava na univerzite ako verejnej univerzity, dve 

súkromné univerzity, deväť samostatných fakúlt a jedna samostatná verejná fakulta. Na 

verejnej univerzite sa školné pre určitý počet študentov poskytoval zo štátneho rozpočtu, 

zatiaľ čo náklady na štúdium znášali ostatní študenti, ktorí prevyšovali určený počet 

študentov. Vláda určuje počet študentov, ktorí majú byť financovaní z rozpočtu Čiernej 

Hory na určitý študijný program. Financovanie verejných inštitúcií na vykonávanie 

študijných programov prvého cyklu sa začalo v roku 2017/2018, zatiaľ čo financovanie 

verejných inštitúcií na vykonávanie študijných programov druhého cyklu sa začne v roku 

2020/2021. 522 To znamená, že v akademickom roku 2017/18 navštevujú všetci študenti 

zapísaní v prvom roku štúdia prvého stupňa verejné inštitúcie bez poplatkov za štúdium, 

zatiaľ čo od akademického roka 2020/21 budú študenti zapísaní magisterské štúdium do 

verejných inštitúcií oslobodení od platenia poplatkov a školného.523 

 
521European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Montenegro.  2018. [on-line]. [cit. 

2020-05-08]. Dostupné na:. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/montenegro_en 
522 tamtiež 
523European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Montenegro.  2018. [on-line]. [cit. 

2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/montenegro_en a European 

Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Montenegro –Higher Education   2018. [on-line]. 

[cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-51_en 
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Právna úprava financovania oblasti vysokoškolského vzdelávania je v Čiernej 

Hore upravená zákonom o vysokých školách, ktorého posledné zmeny a doplnenia boli 

prijaté v júni 2017 a týkajú sa  zavedenie nového modelu štúdia 3 + 2 + 3, ktorý je 

dominantným modelom v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania, namiesto 

predchádzajúceho modelu 3 + 1 + 1 + 3;     bezplatné bakalárske a magisterské štúdium 

na verejných vysokých školách. Nový model financovania vysokoškolského vzdelávania, 

takzvaného zmluvného modelu. Študijné programy môžu byť interdisciplinárne a 

organizované najmenej z dvoch odborov.524  

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že financovanie 

vysokoškolského vzdelávania v Čiernej Hore je upravené zákonom o vysokých školách. 

Vysokoškolské vzdelávanie v Čiernej Hore je financované z:     

o verejné príjmy (rozpočet Čiernej Hory a obcí);    

o zdroje zakladateľov;     

o školné na súkromných inštitúciách; 

o príjem z majetku (napr. nájomné);     

o finančné prostriedky z predaja služieb a výrobkov;     

o dary, sponzorstvo;  

o projekty a zmluvy s medzinárodnými, národnými a súkromnými subjektmi 

zamerané na podporu vyučovacích, výskumných a konzultačných činností;   

o iné zdroje.525 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl v Čiernej Hore vymedzuje, 

že verejnú inštitúciu nemôžu financovať politické strany. Inštitúcia, ktorá je financovaná 

z verejných príjmov, nemôže od študentov žiadať spolufinancovanie na pokrytie 

nákladov na vzdelávanie (vyučovacie a mimoškolské činnosti). V postsekundárnom 

odbornom vzdelávaní je možné definovať výšku spoluúčasti na nákladoch na praktické 

vzdelávanie vo výške maximálne 20% nákladov na študenta za ten istý program 

vykonávaný vo verejnej inštitúcii. Vzájomné práva a povinnosti medzi verejnou 

inštitúciou a vládou pri realizácii študijných programov prvého a druhého cyklu sú 

upravené v zmluve o financovaní. Zmluva sa uzatvára najmenej na jeden fiškálny rok.526  

 
524 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Montenegro –Higher Education   

2018. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-51_en 
525 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Montenegro –Funding Education   

2019. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/montenegro/funding-education_en 
526 tamtiež 
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Na základe právnej úpravy modelov financovania vysokých škôl je určené, že 

verejná inštitúcia získava prostriedky z rozpočtu Čiernej Hory na základe noriem a 

štandardov na financovanie verejných inštitúcií, pričom berie do úvahy počet študentov 

definovaný v licencii, náklady na študenta na určitý študijný program a hodnotenie 

kvalitnej práce študentov. inštitúcii zo správy o externom hodnotení. Vzájomné práva a 

povinnosti medzi verejnou inštitúciou a vládou pri implementácii študijných programov 

1. a 2. študijného cyklu sú upravené v dohode o financovaní. V máji 2019 bola podpísaná 

finančná dohoda medzi vládou Čiernej Hory a Univerzitou Čiernej Hory (Univerzite v 

Čiernej Hore je jediná verejná univerzita) na obdobie troch rokov. Nový tzv. Model 

zmluvného financovania poskytne po prvýkrát jasný prehľad o vzťahu medzi vstupnými 

a výstupnými parametrami, ako aj o výkonnosti univerzity, a to všetko s cieľom zlepšiť 

kvalitu práce na univerzite. Činnosti verejnej inštitúcie sú spravidla neziskové. Verejná 

inštitúcia môže v súlade s týmto zákonom propagovať a využívať základné vzdelávacie 

a výskumné činnosti na trhu na účely dosahovania zisku na plnenie cieľov 

vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa používajú na zlepšenie výučbových a 

vedeckovýskumných činností v súlade s finančným plánom. Pokiaľ ide o zdroje pridelené 

verejnej inštitúcii na účely výučby a výskumu, vláda môže predpísať konkrétne 

podmienky ich použitia týkajúce sa: nadobudnutie, použitie pozemkov, budov a 

vybavenia; úroveň a použitie školného a iných poplatkov predpísaných študentom; 

prevod prostriedkov pridelených na študijné programy. 

Pravidlá a normy pre financovanie verejných inštitúcií v Čiernej Hore schvaľuje 

vláda. Pridelené prostriedky zo štátneho rozpočtu pre univerzity za posledné štyri roky 

svedčia o zvýšených investíciách do vysokoškolského vzdelávania.527 

Od väčšiny právnych aspektov modelov financovania vysokých škôl 

v analyzovaných krajinách Európskej únie sa právna úprava systému financovania 

univerzitného vzdelávania na všetkých univerzitách v Čiernej Hore realizuje výlučne z 

centrálnej úrovne, s určitým príspevkom miestnych samospráv. Pokiaľ ide o financovanie 

verejných vysokých škôl, vláda na základe stanoviska Rady pre vysoké školy právnou 

úpravou určuje výšku finančných prostriedkov na financovanie verejných inštitúcií podľa 

počtu študentov v týchto inštitúciách na každý akademický rok. Alokácia na vzdelávanie 

z HDP sa v Čiernej Hore pohybuje okolo 4,5%, čo je – podľa aktuálnych údajov - výrazne 

nad priemerom krajín OECD. Vyučovanie sa realizuje v úradných jazykoch: srbčina, 

 
527 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Montenegro –Higher Education 

Funding   2019. [on-line]. [cit. 2020-05-08]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/montenegro/higher-education-funding_en  

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_sk
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bosniančina, albánčina a chorvátčina. Taktiež právna úprava modelov financovania 

verejných vysokých škôl od školského roku 2019/2020 určuje, že študenti bakalárskych 

programov neplatia za školné (doteraz platili tí, ktorí prevyšovali štátom dotovaný limit) 

a od školského roku 2020/2021 nebudú platiť školné za štúdium ani študenti 

magisterských programov. 

 

4.2.4. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl na Islande 

Právna úprava financovania vysokých škôl na Islande určuje, že vzdelávací 

systém v tejto krajine je prevažne financovaný z verejných zdrojov s veľmi malým 

počtom súkromných škôl. Hlavne v dôsledku bolonského procesu sa vysokoškolské 

vzdelávanie na Islande riadi trojstupňovou štruktúrou.528 Prvý a druhý cyklus vzdelávania 

sa označujú ako vysokoškolské vzdelávanie a tretí cyklus ako prograduálne vzdelávanie. 

Vysoké školy na Islande ponúkajú rôzne študijné programy. Medzi uznávané tituly patria 

diplomy, bakalárske tituly, udelené po ukončení základného štúdia, magisterské tituly, po 

ukončení jedného alebo viacerých rokov postgraduálneho štúdia a doktorandské tituly, 

po ukončení rozsiahleho postgraduálneho štúdia súvisiaceho s výskumom a vzdelávaním, 

tituly vydáva minister školstva a kultúry. 529 

Úroveň vysokoškolského vzdelávania na Islande pozostáva zo siedmich inštitúcií, 

na ktoré sa všetky vzťahujú ustanovenia zákona o vysokých školách z roku 2006. Právna 

úprava financovania verejných vysokých škôl na Islande v zákone o vysokých školách 

určuje, že islandský výraz háskóli sa používa na označenie oboch vysokých škôl, ktoré 

majú istý počet fakúlt, stálych výskumných organizácií a postgraduálnych a 

postgraduálnych programov a tých, ktoré nemajú výskumnú zodpovednosť. Ministerstvo 

uzatvára zmluvy o výkone so všetkými vysokoškolskými inštitúciami. Cieľom politiky o 

verejných univerzitách je zabezpečiť činnosť verejných univerzít vytvorením siete na 

spoluprácu s možnosťou zlúčenia. Táto politika a jej dohody umožňujú študentom vo 

verejných vysokých školách tvoriť  štruktúru svojho štúdia absolvovaním kurzov na 

všetkých vysokých školách. Náklady na terciárnu úroveň sa určujú v ročnom štátnom 

rozpočte, ktorý každoročne schvaľuje Parlament. 530 

 
528 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Iceland.  2018.  [on-line]. [cit. 2020-

04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/iceland_en  
529 tamtiež 
530 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Iceland – Higher Education. 2018. 

[on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-36_en 
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Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl na Islande štyri vysoké 

školy sú verejné a tri inštitúcie sú súkromné, ktoré dostávajú verejné financovanie. 

Verejné a súkromné vysoké školy dostávajú individuálne rozpočtové prostriedky zo 

štátneho rozpočtu. Podľa zákona o verejných vysokých školách č. 85/2008 môžu 

inštitúcie vyberať zápisné. Súkromné inštitúcie účtujú školné. Islandská univerzita, ktorá 

je zďaleka najväčšou inštitúciou na tejto vzdelávacej úrovni, má značné formy príjmy zo 

štátnych lotérií, ktoré nepatria do priamych príjmov zo štátneho rozpočtu. Príjmy zo 

štátnych lotérií sa môžu použiť iba na výstavbu a údržbu priestorov.531 

Základné financovanie všetkých vysokých škôl na Islande, bez ohľadu na 

vlastníctvo, je -  na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl na Islande - 

založené na blokovom financovaní na jedného študenta. Ministerstvo školstva, vedy a 

kultúry prideľuje blokové financovanie pre každú inštitúciu na základe pevného počtu 

študentov pre každú inštitúciu. Inštitúcie majú povolené zapísať viac študentov, ako je 

financované ministerstvom. Kategória ekvivalentu denného študenta sa líši medzi 

rôznymi študijnými odbormi. To znamená, že finančné prostriedky pridelené na jedného 

študenta denného štúdia medicíny sú väčšie ako napríklad humanitné vedy. 

Okrem blokového financovania na študenta je financovanie inštitúcií založené na 

zmluvách o výkone medzi ministerstvom a inštitúciami. Tieto zmluvy založené na 

výkonnosti sa používajú na prideľovanie finančných prostriedkov na výskum a vývoj v 

rámci každej inštitúcie a môžu sa líšiť od jednej inštitúcie k druhej. 532 

Právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania, s dôrazom na vysoké školy, 

na Islande je špecifická v tom, že verejné a súkromné vysoké školy dostávajú individuálne 

rozpočtové prostriedky zo štátneho rozpočtu. V súkromných vysokých školách 

a univerzitách platia študenti  školné. Islandská univerzita, ktorá je zďaleka najväčšou 

inštitúciou na tejto úrovni vzdelávania, má značné príjmy zo štátnych lotérií, ktoré 

nepatria do priameho financovania zo štátneho rozpočtu. Príjmy zo štátnych lotérií sa 

môžu použiť iba na výstavbu a údržbu priestorov. Základné financovanie všetkých 

vysokých škôl na Islande, bez ohľadu na vlastníctvo, je založené na financovaní 

oprávnených nákladov na jedného študenta. 

 

 

 
531 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Iceland – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-36_en 
532 tamtiež 
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4.2.5. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Lichtenštajnsku 

Právna úprava financovania vysokých škôl v tejto krajine vychádza z toho, že 

terciárne vzdelávanie zahŕňa univerzitné a vysokoškolské vzdelávanie a prípravu a 

terciárne vzdelávanie má nasledovnú formu: vysokoškolské vzdelanie - ISCED 5 

(akademické) a vysokoškolské vzdelávanie a príprava - ISCED 5 (odborné). 

Lichtenštajnsko nemá vlastné inštitúcie vyššieho odborného vzdelávania. Študenti z 

Lichtenštajnska absolvujú takéto kurzy na inštitúciách vo Švajčiarsku a Rakúsku. 

Vysokoškolské vzdelanie v súčasnosti pokrýva tri inštitúcie. Keďže nepokrývajú všetky 

predmety, väčšina študentov študuje v zahraničí (hlavne vo Švajčiarsku).533 Uznávajú sa 

jeho kvalifikácie a prístup k zahraničným vzdelávacím inštitúciám; preto má pre 

Lichtenštajnsko mimoriadny význam. Okrem niekoľkých dohôd so Švajčiarskom a jeho 

kantónmi sa Lichtenštajnsko priamo zúčastňuje ako zodpovedný orgán za niektoré 

vzdelávacie inštitúcie vo Švajčiarsku. Študenti z Lichtenštajnska absolvujú takéto kurzy 

na inštitúciách vo Švajčiarsku a Rakúsku. Vysokoškolské vzdelanie v súčasnosti pokrýva 

tri inštitúcie. Keďže nepokrývajú všetky predmety, väčšina študentov študuje v zahraničí 

(hlavne vo Švajčiarsku).534 

Právnym základom právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl v 

Lichtenštajnsku je zákon z 25. novembra 2004 o vysokých školách (Hochschulgesetz; 

HSG) a nariadenie zo 16. augusta 2011 o vysokých školách (Hochschulverordnung; 

HSV). Zahŕňajú normy pre schvaľovanie a akreditáciu vysokých škôl, ako aj regulované 

študijné programy vrátane zodpovedajúcich ocenení a titulov. Bolonský proces sa 

realizoval v roku 2004 úplnou revíziou zákona o vysokých školách, ktorou sa zaviedol 

trojcyklový systém pre všetky tematické oblasti.535 

Podľa právnej úpravy financovania v terciárnom (vysokoškolskom, 

akademickom) vzdelávaní v Lichtenštajnsku neexistuje automatický nárok na štátnu 

dotáciu na základe udelenia povolenia na založenie a správu vysokej školy. Takéto štátne 

dotácie sa poskytujú na právnom základe konkrétnemu vysokoškolskému inštitútu (napr. 

Univerzita v Lichtenštajnsku) alebo na základe dohody o výkone medzi vysokoškolskou 

inštitúciou a vládou za predpokladu, že existuje verejný záujem a inštitúcia spĺňa 

 
533 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Liechtenstein. 2018. [on-line]. [cit. 

2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/liechtenstein_en 
534 tamtiež 
535 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Liechtenstein. – Higher Education. 

2020.  [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-42_en 
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potreby.536 V rámci dohody o výkone možno podporovať aj výskumné inštitúcie 

vykonávajúce výskum, ktorý je relevantný pre Lichtenštajnsko (Lichtenštajnský inštitút). 

Štát prideľuje hnuteľný majetok potrebný na správu Lichtenštajnskej univerzity a 

bezplatne poskytuje priestory potrebné na fungovanie univerzity. Štát tiež platí štátny 

príspevok na základe finančných rozhodnutí. Lichtenštajnsko zachováva dohody so 

Švajčiarskom a Rakúskom, ktoré zabezpečujú miesta kolégia za vnútroštátnych 

podmienok pre obyvateľov Lichtenštajnska.537 

Špecifiká právnych aspektov financovania terciárneho vzdelávania 

v Lichtenštajnsku vychádzajú z toho, že krajina nemá vlastné inštitúcie vyššieho 

odborného vzdelávania, študenti z Lichtenštajnska absolvujú takéto kurzy v inštitúciách 

vo Švajčiarsku a Rakúsku. V Lichtenštajnsku neexistuje automatický nárok na štátnu 

dotáciu na základe udelenia povolenia na založenie a správu vysokej školy. Takéto štátne 

dotácie sa poskytujú na právnom základe konkrétnemu vysokoškolskému inštitútu alebo 

na základe dohody o výkone medzi vysokoškolskou inštitúciou a vládou za predpokladu, 

že existuje verejný záujem a inštitúcia spĺňa potreby. 

 

4.2.6. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Nórsku 

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že v Nórsku sú kraje 

zodpovedné za vyššie stredoškolské vzdelávanie a prípravu a postsekundárne odborné 

vzdelávanie, zatiaľ čo národná vláda je zodpovedná za ďalšie vysokoškolské vzdelávanie. 

Nórsko nie je členom Európskej únie, ale je prostredníctvom Dohody o EHP riadnym 

členom okrem iného vzdelávacieho programu EÚ Erasmus + a rámcového programu pre 

výskum a inováciu Horizon 2020. Všetky verejné a väčšina súkromných vzdelávacích 

inštitúcií a vzdelávacie činnosti sú dotované ústrednou vládou, vysokoškolské 

vzdelávanie je  zadarmo. Vo vysokoškolskom vzdelávaní (úrovne ISCED 6 až 8) je 

štruktúra štúdia v súlade s bolonským procesom, pričom hlavným modelom je 3-ročný 

bakalár, 2-ročný magisterský a 3-ročný PhD. Postsekundárne odborné školy na úrovni 

ISCED 4 a 5 poskytujú rôzne kurzy s trvaním od pol roka do dvoch rokov.538 

 
536 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Liechtenstein. – Higher Education. 

2020. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-42_en 
537 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Liechtenstein. – Higher Education 

Funding. 2018. [on-line]. [cit. 2020-04-25]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-42_en 
538 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Norway. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/norway_en 



 

203 

 

 

Vzhľadom na samotnú veľkosť krajiny existuje pomerne veľa vysokých škôl. S 

výnimkou niekoľkých súkromných vysokých škôl sú všetky vysoké školy vo verejnom 

vlastníctve. Podľa zákona verejné vysoké školy a univerzity nemôžu účtovať školné za 

bežné študijné programy. Právne predpisy sú kľúčom k zabezpečeniu toho, aby všetci 

občania mali rovnaké právo a príležitosť zúčastňovať sa na vysokoškolskom vzdelávaní. 

Na ďalšiu podporu zásady rovnakých príležitostí majú všetci nórski študenti nárok na 

finančnú podporu (granty a pôžičky) na pokrytie svojich životných nákladov 

prostredníctvom Štátneho vzdelávacieho úverového fondu. Zahraniční občania môžu za 

určitých podmienok získať podporu na vzdelávanie v Nórsku aj zo Štátneho úverového 

fondu pre vzdelávanie.539 Vysokoškolské vzdelávanie je v Nórsku definované ako 

vzdelávanie a odborná príprava poskytovaná na univerzitách, v špecializovaných 

univerzitných inštitúciách, univerzitných vysokých školách, vysokých školách umenia, 

iných verejných vysokých školách, ktoré nie sú pod záštitou ministerstva školstva a 

výskumu, a súkromných vysokých školách.540 

Od reformy kvality v roku 2002 ponúkajú vysoké školy 3-ročné bakalárske, 2-

ročné magisterské a 3-ročné doktorandské štúdium. stupňa. Niektoré študijné programy 

sú kratšie ako 3 roky, niektoré sú integrované päť až päť a polročné magisterské programy 

a niektoré profesionálne študijné programy, ktoré trvajú 6 rokov. Okrem toho existujú 

niektoré magisterské programy trvajúce menej ako dva roky. Terciárne vzdelávanie 

zahŕňa aj odborné školy (ISCED 4 a 5) a praktické kurzy odbornej prípravy s trvaním pol 

roka až dva roky ako alternatívy k vysokoškolskému vzdelávaniu.541 

Právna úprava vysokých škôl v Nórsku kategorizuje inštitúcie vysokoškolského 

vzdelávania na: univerzity, špecializované vysoké školy a vysoké školy. Inštitúcie môžu 

zmeniť kategóriu, ak sú splnené určité podmienky, napríklad z vysokej školy na 

univerzitu. Súkromné inštitúcie môžu požiadať o štatút akreditovanej inštitúcie patriacej 

do vyššie uvedených kategórií v bode 1 na rovnakom základe ako štátne inštitúcie. 

Rozdiely medzi typmi vysokých škôl súvisia najmä s ich právami na vlastnú akreditáciu. 

Univerzity môžu bez žiadosti o externú akreditáciu ustanoviť študijné programy na 

všetkých úrovniach. Univerzitné vysoké školy môžu zavádzať nové programy na 

bakalárskej úrovni bez toho, aby požiadali o akreditáciu. Štátne vysoké školy, ktoré majú 

právo udeliť titul PhD. môžu v rámci predmetu doktorandského štúdia zriadiť 

 
539 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Norway. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/norway_en 
540 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Norway. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

05-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/norway_en 
541 tamtiež 



 

204 

 

 

magisterské programy Súkromné vysoké školy akreditované v jednej z kategórií 

uvedených v osobitnom legislatívnom rámci majú rovnakú slobodu zriaďovania 

programov ako štátne inštitúcie patriace do tej istej kategórie. 542 Rôzne kategórie 

vysokých škôl v Nórsku sú tieto: 

o univerzity (doteraz len verejné inštitúcie); 

o špecializované univerzitné inštitúcie (verejné aj súkromné); 

o univerzitné vysoké školy (verejné aj súkromné) vrátane dvoch verejných 

vysokých škôl umenia; 

o iné vysoké školy (verejné, ale nie pod záštitou ministerstva školstva a výskumu, 

t. j. Vojenské vysoké školy a Nórska vysoká škola policajnej univerzity); 

o vysokoškolské inštitúcie, ktoré poskytujú akreditované študijné programy 

(súkromné).543 

Podľa právnej úpravy financovania terciárneho vzdelávania v tejto krajine 

celkový objem finančných prostriedkov, ktoré má ministerstvo školstva a výskumu 

poskytnúť vysokoškolským inštitúciám, každoročne určuje nórsky parlament (Stortinget) 

ako súčasť štátneho rozpočtu. 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Nórsku súčasný model financovania 

vysokých škôl zaviedla v roku 2002 ako súčasť a na podporu cieľov reformy kvality 

nórskeho vysokoškolského vzdelávania. Týmito cieľmi boli okrem iného zvýšená kvalita 

a vyšší postup študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní. Cieľom modelu bolo tiež 

uľahčiť flexibilitu v tom zmysle, že inštitúcie by mohli ľahšie zmeniť rozsah svojich 

študijných programov tak, aby vyhovovali požiadavkám študentov a potrebe trhu práce 

pre kvalifikovaných odborníkov. Zvýšila sa aj miera autonómie inštitúcií. Starší model 

bol vo väčšej miere založený na regulačnom riadení ministerstva a financovaní na základe 

úrovne činnosti, napr. počet študentov. Na druhej strane v novom modeli bolo 

financovanie vo väčšej miere založené na výsledkoch. Po roku 2002 sa schéma 

financovania niekoľkokrát upravila, najneskôr v roku 2017, ale základná štruktúra a 

logika zostávajú rovnaké.544 

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl v Nórsku Ministerstvo 

prideľuje ročný blokový grant každej vysokej škole. Správna rada inštitúcie je 

 
542 European Commission. EACEA. National Policies Platform. Eurydice. Content. Norway – Types of Higher 

Education Institutions. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/types-higher-education-institutions-54_en 
543 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Norway – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-54_en 
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zodpovedná za stanovenie priorít v rámci blokového grantu s cieľom splniť ašpirácie a 

stratégie inštitúcie, ako aj národne stanovené ciele sektora vysokoškolského vzdelávania 

ako celku. Týmto spôsobom model financovania poskytuje každej inštitúcii značný 

stupeň autonómie tým, že odovzdáva väčšinu rozhodnutí o činnosti a prioritných 

oblastiach samotným inštitúciám.545 

Právna úprava modelu financovania vysokých škôl v Nórsku sa vzťahuje na 

verejné aj súkromné vysoké školy, aj keď verejné inštitúcie dostávajú podstatne väčší 

blokový grant ako súkromné. V roku 2020 sa financovanie rozdelí medzi 21 verejných 

inštitúcií (všetky verejné inštitúcie v Nórsku) a 15 súkromných inštitúcií (nie všetky 

súkromné inštitúcie dostávajú verejné financovanie). 

Blokové pridelenie pozostáva z pevného komponentu a komponentu založeného 

na výkone. Fixná zložka tvorí približne 70% blokového grantu, zatiaľ čo zložka založená 

na výsledkoch predstavuje približne 30% (súhrnne pre všetky inštitúcie). Celkový 

blokový grant aj pomerný vzťah medzi pevnou zložkou a zložkou založenou na výkone 

sa medzi inštitúciami líšia.546 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Nórsku určuje financovanie, 

založené na výkonnosti je určené výsledkami výsledkov týchto osem kvantitatívnych 

ukazovateľov pre vzdelávanie a výskum: 

o študijný kredit; 

o počet absolventov; 

o výmena študentov v zahraničí; 

o počet doktorandov; 

o publikácie; 

o financovanie z Európskej únie; 

o financovanie z Nórskej výskumnej rady; 

o verejné a súkromné príjmy (napríklad prostriedky na vzdelávanie a výskum a 

vývoj od obcí, podnikov a súkromných investorov atď.)547 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Nórsku cez tieto stimuly 

zabezpečuje zlepšenie výkonnosti vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume. Z týchto 

ôsmich ukazovateľov majú prvé štyri otvorené rozpočty, čo znamená, že čím lepšie 

 
545 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Norway – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-54_en 
546 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Norway – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-54_en 
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výsledky, tým viac finančných prostriedkov získajú inštitúcie, bez ohľadu na výkon 

ostatných inštitúcií. Posledné štyri majú uzavretý rozpočet, čo znamená, že inštitúcie 

súťažia o pevný fond finančných prostriedkov. 

Niektoré verejné inštitúcie a väčšina súkromných inštitúcií sa zúčastňujú iba na 

niektorých ukazovateľoch založených na výsledkoch. Je to hlavne kvôli poplatkom, ktoré 

účtujú študenti za financovanie svojich aktivít, ktoré verejné vysoké školy nemôžu 

robiť.548 

Špecifikom právnych aspektov financovania vysokých škôl je, že v Nórsku všetky 

verejné a väčšina súkromných vzdelávacích inštitúcií a vzdelávacie činnosti sú dotované 

ústrednou vládou, vysokoškolské vzdelávanie je  zadarmo,  podľa zákona v Nórsku 

verejné vysoké školy a univerzity nemôžu účtovať školné za bežné študijné programy. 

Na ďalšiu podporu zásady rovnakých príležitostí majú všetci nórski študenti nárok na 

finančnú podporu (granty a pôžičky) na pokrytie svojich životných nákladov 

prostredníctvom Štátneho vzdelávacieho úverového fondu. Taktiež súčasťou zákona je, 

že univerzity môžu bez žiadosti o externú akreditáciu ustanoviť študijné programy na 

všetkých úrovniach. Univerzitné vysoké školy môžu zavádzať nové programy na 

bakalárskej úrovni bez toho, aby požiadali o akreditáciu. V závislosti od vysokej 

spoločenskej kultúry v Nórsku predpokladám kontrolovanú korektnosť vo vzťahu 

k významne vysokej autonómií v procese vyššie vedeného postupu pri ustanovovaní 

študijných programy na príslušných úrovniach univerzít a univerzitných vysokých škôl.  

 

4.2.7. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl vo Švajčiarsku 

Právna úprava financovania vysokých škôl vo Švajčiarsku vychádza z toho, že 

Švajčiarsko je federálna a viacjazyčná krajina s decentralizovaným vzdelávacím 

systémom. Primárnu zodpovednosť za vzdelávanie má 26 kantónov (štátov). Kantóny sú 

zodpovedné za povinné vzdelávanie, kantóny a spolková vláda zdieľajú zodpovednosť za 

vzdelávanie po ukončení povinného vzdelávania (školy všeobecného vzdelávania, 

odborné a odborné vzdelávanie a príprava, univerzity). Decentralizácia sa odráža v 

skutočnosti, že kantóny a ich obce financujú 90% verejných výdavkov na vzdelávanie.549 

 
548 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Norway – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-54_en 
549 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Switzerland. 2020. [on-line]. [cit. 
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Konfederácia a kantóny majú spoločnú povinnosť, na základe platnej právnej 

úpravy financovania terciárneho vzdelávania, zabezpečiť vysoký stupeň kvality a 

priepustnosti v rámci vzdelávacieho systému. Pri plnení tejto povinnosti sa systematicky 

monitoruje celý vzdelávací systém vo Švajčiarsku, zisťujú sa kľúčové výzvy a pravidelne 

sa hodnotí dosahovanie politických cieľov. Švajčiarska správa o vzdelávaní, ktorá sa 

uverejňuje každé štyri roky, je jedným z výsledkov tohto monitorovacieho procesu. 

Vyučovacím jazykom je nemčina, francúzština, taliančina v závislosti od oblasti, v ktorej 

sa jazyk používa. Počas rokov povinnej školskej dochádzky  sa v školách učia druhý 

úradný jazyk Švajčiarska a angličtinu.  Každý, kto má potrebnú kvalifikáciu, sa môže 

zvyčajne zúčastniť kurzov podľa svojho výberu. Bakalársky diplom s niekoľkými 

výnimkami (numerus clausus v konkrétnych programoch) umožňuje slobodný výber 

univerzity, ako aj študijného programu. Napríklad federálny diplom VET v kombinácii s 

federálnym odborným maturitou otvára cestu univerzitám aplikovaných vied. 

Absolvovaním dodatočného testu spôsobilosti majú študenti možnosť zapísať sa na 

univerzitu alebo do federálneho technologického inštitútu. Viac ako 90% všetkých 

mladých ľudí získava osvedčenie alebo diplom na vyššej sekundárnej úrovni, čo uľahčuje 

priamy vstup na trh práce alebo im umožňuje pokračovať v štúdiu na terciárnej úrovni.550 

Právna úprava terciárneho vzdelávania vo Švajčiarsku do terciárnej úrovne 

vzdelávania zahŕňa: univerzitäre Hochschulen/hautes écoles universitaire/università; 

Fachhochschulen/hautes écoles specialisée/scuole universitarie professionalali; 

Pädagogische Hochschulen/hautes écoles pédagogique/alte scuole pedagogiche 

[univerzity, univerzity aplikovaných vied, univerzity vzdelávania učiteľov] a ako druhý 

dôležitý pilier inštitúcie poskytujúce odborné vzdelávanie a prípravu (PET). Program je 

zameraný na ľudí s vyšším stredoškolským diplomom OVP a niekoľkoročnými 

odbornými skúsenosťami, ktoré im umožňujú získať odborné vzdelanie a dodatočnú 

kvalifikáciu. Skladá sa z diplomov höhere Fachschule/école supérieure/scuola 

specializzata superiore [PET college], Eidgenössischer Fachausweis/brevet 

fédéral/attestato profesale fedale [federálny PET diploma] alebo Eidgenössisches 

Diplom/diplôme fédéral/diploma federated [advanced] , 45% dospelých získava 

vysokoškolské vzdelanie alebo diplom, 30% z univerzity, 15% z PET inštitúcie. 551 

Právna úprava financovania vysokých škôl vo Švajčiarsku určuje univerzitné 

vzdelávanie a terciárnu profesijnú prípravu na univerzitách (10 kantonálnych univerzít, 

 
550 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Switzerland. 2019. [on-line]. [cit. 

2020-04-14]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/switzerland_en 
551 tamtiež 



 

208 

 

 

dva federálne technologické inštitúty), na siedmich štátnych univerzitách aplikovaných 

vied a jednej súkromnej vysokej škole aplikovaných vied a na univerzitách pre 

vzdelávanie učiteľov, ktoré sa počítajú ako univerzity aplikovaných vied. Univerzity sú 

aktívne najmä v základnom výskume. Univerzity aplikovaných vied sa viac zameriavajú 

na odbornú prax a vykonávajú aplikovaný a odborovo špecifický výskum a vývoj. 

Vysokoškolské odborné vzdelávanie je realizované aj v neuniverzitnom sektore. 

Vysokoškolské odborné a profesijné vzdelávanie zahŕňa školiace kurzy na vysokých 

školách, ako aj federálne diplomy vyššieho vzdelávania.552 

Konfederácia a kantóny sa, na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl 

vo Švajčiarsku, podieľajú na financovaní inštitúcií vysokoškolského vzdelávania podľa 

ich zodpovednosti: kantóny poskytujú hlavný podiel verejného vzdelávania pre 

kantonské univerzity a univerzity aplikovaných vied, zatiaľ čo Konfederácia prispieva 

finančnými prostriedkami. Univerzity vzdelávania učiteľov sú takmer výlučne 

financované z kantónov. Konfederácia je zodpovedná za financovanie týchto dvoch 

federálnych technologických inštitútov (ETH). Konfederácia tiež podporuje inštitúcie 

vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom priamych výskumných zmlúv federálnej 

správy (rezortný výskum) a fondov tretích strán, ktoré sa poskytujú výskumným 

projektom na konkurenčnom základe. Medzi kľúčové národné agentúry poskytujúce 

financovanie patrí Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) a Švajčiarska inovačná 

agentúra Innosuisse. Švajčiarsko sa tiež zúčastňuje na rámcových programoch Európskej 

únie pre výskum: Od roku 2017 je Švajčiarsko plne zapojené do celého programu 

Horizont 2020. Na financovaní sa podieľajú aj vzdelávacie inštitúcie, študenti a súkromný 

sektor (výskumné mandáty, príjmy z ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy, nadácie 

atď.).553 

Právna úprava financovania terciárneho vzdelávania vo Švajčiarsku určuje toky 

financovania v odbornom profesijnom neuniverzitnom vzdelávaní na terciárnej úrovni 

(PE): 

o paušálne platby z Konfederácie do kantónov na podporu VPET; 

o príspevky kantónov vzdelávacím inštitúciám v kantónoch a mimo nich; 

o príspevky Konfederácie osobám, ktoré ukončili prípravný kurz na federálnu 

odbornú skúšku; 

 
552 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Switzerland – Higher Education. 

2018. [on-line]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-108_en 
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o príspevky Konfederácie na federálne postupy odbornej skúšky; 

o príspevky Konfederácie na kurzy vzdelávania v súkromne udržiavaných 

vysokých školách, ktoré poskytujú odborné organizácie pôsobiace v celom 

Švajčiarsku a ktoré nedostávajú žiadnu kantonálnu finančnú podporu; 

o školné; 

o príspevky profesijných združení vzdelávacích inštitúcií; 

o príspevky z fondov VPET vzdelávacím inštitúciám; 

o príspevky zamestnávateľov do profesijných združení a fondov VPET; 

o príspevky zamestnávateľa zamestnancom na triednu dochádzku; 

o vzdelávacie príspevky z kantónov.554 

Konfederácia a kantóny sa, na základe právnej úpravy financovania verejných 

vysokých škôl vo Švajčiarsku, podieľajú na financovaní inštitúcií vysokoškolského 

vzdelávania v súlade s ich zodpovednosťami. K financovaniu prispieva aj súkromný 

sektor (súkromné osoby, študenti, spoločnosti). Nový federálny zákon o financovaní a 

koordinácii sektora vysokoškolského vzdelávania (HFKG) štandardizuje financovanie 

vysokých škôl v súlade s jednotnými zásadami zameranými na výkon. Upravuje spoločné 

financovanie kantonských univerzít a univerzít aplikovaných vied Konfederáciou.555 

Okrem toho Konfederácia a kantóny prijali medzikontinentálnu dohodu a dohodu o 

spolupráci. HFKG je v platnosti od 1. januára 2015. Mechanizmy financovania 

švajčiarskeho systému univerzitného vysokoškolského vzdelávania:556 

o kantóny nesú hlavné bremeno financovania kantonských univerzít a univerzít 

aplikovaných vied. Kantóny, ktoré udržiavajú tieto kantonálne univerzity a 

univerzity aplikovaných vied, spravujú svoje inštitúcie vysokoškolského 

vzdelávania väčšinou prostredníctvom dohôd o poskytovaní služieb s príslušným 

celkovým rozpočtom; 

o konfederácia poskytuje základné príspevky na výučbu a výskum na kantonálnych 

univerzitách a univerzitách aplikovaných vied. Poskytuje tiež investičné 

príspevky (napr. Výstavba alebo renovácia budov, nájomné) a podieľa sa na 

financovaní projektov národného významu (univerzity spravidla platia časť 

 
554 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Switzerland – Higher Education 
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financovania). Právnym základom je spolkový zákon o financovaní a koordinácii 

sektora vysokoškolského vzdelávania (HFKG); 

o federálne technologické inštitúty (ETH), ktorých udržiavajúcim orgánom je 

Konfederácia, sú financované Konfederáciou z celkového rozpočtu. Právnym 

základom je federálny zákon o federálnych technologických inštitútoch (zákon 

ETH); 

o univerzity vzdelávania učiteľov sú financované takmer výlučne z kantónov; 

o každý kantón platí paušálne príspevky pre svojich študentov, ktorí navštevujú 

univerzitu v inom kantóne. Právnymi základmi sú Medzikontinentálna dohoda o 

univerzite (IUV) a Medzikantónna dohoda o univerzitách aplikovaných vied 

(FHV). Niektoré kantóny tiež dosiahli podobné dohody medzi sebou; 

o financovanie tretími stranami, na ktoré sa univerzity musia aktívne uchádzať. 

Napríklad Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF), Švajčiarska inovačná 

agentúra Innosuisse a Európska únia (EÚ) poskytujú švajčiarskym 

vysokoškolským inštitúciám finančné príspevky na výskumné a inovačné 

projekty v súlade so zásadou hospodárskej súťaže. Financovanie tretími stranami 

môže byť aj z nadácií alebo prostredníctvom výskumných zmlúv; 

o súkromný sektor sa podieľa na financovaní univerzít prostredníctvom školného a 

uzatváraním zmlúv o službách alebo výskume.557 

Súkromné zariadenia účtujú vyššie školné ako štátne zariadenia. Kurzy 

vysokoškolského vzdelávania (PE) - najmä prípravné kurzy na federálne odborné skúšky 

- ponúkajú aj súkromní poskytovatelia. Súkromní poskytovatelia môžu byť dotovaní z 

verejného sektora. Príjem príspevkov je viazaný na určité podmienky (opatrenia kvality, 

kurzy zamerané na dopyt, vhodná organizácia). Federálny zákon o financovaní a 

koordinácii sektora vysokoškolského vzdelávania (HFKG) zaväzuje vysoké školy, aby sa 

podrobili inštitucionálnej akreditácii. 558 

Právna úprava financovania vysokých škôl vo Švajčiarsku určuje, že  

prostredníctvom inštitucionálnej akreditácie majú vysoké školy právo používať vo 

svojom názve výraz „univerzita“, „univerzita aplikovaných vied“ alebo „univerzita 

vzdelávania učiteľov“ alebo ich derivát, napríklad „univerzitný inštitút“ alebo 

„univerzita“ aplikovaného vedného ústavu “. Súkromní poskytovatelia musia podstúpiť 
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rovnaký akreditačný postup, ak chcú používať vlastnícke názvy. Študenti môžu požiadať 

o príspevky na vzdelávanie a odbornú prípravu, aby sa mohli zúčastniť vzdelávania v 

súkromnom zariadení, avšak iba ak je kvalifikácia uznaná štátom. Na príspevky na 

vzdelávanie alebo na odpočty dane sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri štátnych 

zariadeniach.559 

Špecifiká právnych aspektov financovania vysokých škôl vo Švajčiarsku 

vychádzajú z decentralizovaného systému financovania a spravovania. Primárnu 

zodpovednosť za vzdelávanie má 26 kantónov (štátov). Kantóny sú zodpovedné za 

povinné vzdelávanie, kantóny a spolková vláda zdieľajú zodpovednosť za vzdelávanie po 

ukončení povinného vzdelávania (školy všeobecného vzdelávania, odborné a odborné 

vzdelávanie a príprava, univerzity). Decentralizácia sa odráža v skutočnosti, že kantóny 

a ich obce financujú 90% verejných výdavkov na vzdelávanie. Špecifikom je, že 

príspevky na vzdelávanie je možné uplatniť ma odpočty dane. Príspevky na vzdelávanie 

alebo na odpočty dane sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri štátnych zariadeniach. 

Súkromní poskytovatelia môžu byť dotovaní aj z verejného sektora. 

 

4.2.8. Právne aspekty modelov financovania vysokých škôl v Turecku 

V Turecku, na základe právnej úpravy vysokých škôl, Ministerstvo národného 

vzdelávania (MNE) realizuje riadenie vzdelávania na centrálnej úrovni. Vysokoškolské 

vzdelávanie zahŕňa jednotlivcov vo veku nad 17 rokov a je tvorené štátnymi a nadačnými 

univerzitami. Vysokoškolské vzdelávanie v Turecku predstavuje pridružené, bakalárske, 

magisterské a doktorandské programy poskytované inštitúciami terciárneho vzdelávania. 

Rada vysokých škôl je zodpovedná za reguláciu všetkých činností súvisiacich s 

vysokoškolským vzdelávaním.560 

Podľa právnej úpravy terciárneho systému vzdelávania v Turecku systém pokrýva 

všetky inštitúcie, ktoré realizujú minimálne dvojročné programy po ukončení 

stredoškolského vzdelávania. Systém vysokoškolského vzdelávania sa skladá z univerzít, 

inštitútov vysokej technológie, vyšších odborných škôl a iných neuniverzitných vysokých 

škôl (vysoké policajné a vojenské školy a akadémie) (ISCED 2011; úrovne 5, 6, 7 a 8). 

Väčšina vysokých škôl sú verejné inštitúcie a zvyšné z nich sú nadačné inštitúcie. 

 
559 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Switzerland – Higher Education 

Funding. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné na:  https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-114_en 
560 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Turkey. 2019. [on-line]. [cit. 2020-

04-14]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/turkey_en 
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Univerzity pozostávajú z fakúlt na plný úväzok so štyrmi až šiestimi šesťročnými 

fakultami, ktoré vedú k získaniu bakalárskeho a odborného vzdelania založeného na 

štvorročných vysokých školách, dvojročných vyšších odborných škôl s úplne odborne 

orientovaným vzdelávaním, ktoré vedú k pridruženým diplomom a inštitútom 

(postgraduálne školy), ktoré vykonávať postgraduálne programy. Vyššie odborné školy 

môžu byť okrem toho založené pod záštitou nadácií nezávislých od univerzít. Turecko 

má spolu 207 vysokých škôl vrátane 130 štátnych univerzít, 72 súkromných univerzít a 5 

súkromných odborných škôl. Vo všetkých 81 mestách v Turecku je univerzita alebo 

vysoká škola.561 

Univerzity ako právnické osoby majú právo udeľovať akékoľvek odborné a 

akademické tituly na všetkých úrovniach. Medzi stredoškolským a vysokoškolským 

vzdelávaním neexistujú žiadne typy alebo stupne škôl (ISCED 2014). Štátne univerzity 

sú priamo financované štátom a nemajú žiadne spojenie s nadáciou alebo súkromnou 

inštitúciou. Na druhej strane nadačné univerzity fungujú bez finančného zázemia od štátu. 

Podľa právnej úpravy vysokých škôl v Turecku vysokoškolské inštitúcie 

pozostávajú z univerzít a technologických ústavov a fakúlt, ústavov, akadémií, zimných 

záhrad, výskumných a aplikačných stredísk v rámci týchto inštitúcií a vysokých škôl, 

ktoré sú pridružené k univerzitnému alebo technologickému inštitútu alebo vyšším 

odborným školám založeným neštátnymi ziskové súkromné organizácie a organizácie 

bez toho, aby boli pridružené k univerzite alebo inštitútu vysokej technológie. 562 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v  tejto krajine vysoké 

školy, ak sa diskutuje o ich postavení a financovaní, sú rozdelené na dve: verejné 

univerzity a nadačné univerzity. Financovanie verejných univerzít sa poskytuje z 

verejných zdrojov vrátane príspevkov študentov (podiel študentských príspevkov 

spravidla zostáva pod 10%). Univerzitné nadácie v zásade účtujú školné. V prípade 

splnenia niektorých podmienok môžu byť verejné príspevky poskytnuté aj týmto 

univerzitám. Keďže v Turecku neexistuje žiadna inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, 

ktorá by mala viac ako 50% svojich príjmov od vlády, neexistujú žiadne súkromné 

inštitúcie vysokoškolského vzdelávania závislé od vlády. Tieto univerzity podliehajú 

 
561 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Turkey – Higher Education. 2019. 

[on-line]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-101_en 
562 tamtiež 
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rovnakým právnym predpisom ako štátne univerzity, s výnimkou niektorých 

administratívnych a finančných záležitostí.563 

Všetky vysoké školy v pridruženom, vysokoškolskom a postgraduálnom stupni 

(magisterský, doktorandský) stupeň sa zhromažďujú pod strechou univerzity (a inštitútu 

špičkových technológií) okrem niektorých odborných vysokých škôl zriadených 

príslušnými ministerstvami. Vo všeobecnosti neexistujú žiadne nezávislé vysoké školy 

okrem univerzít alebo špičkových technologických ústavov, s výnimkou šiestich 

základných vysokých škôl. Všetky univerzity v krajine majú oprávnenie udeľovať 

diplomy všetkých akademických a profesijných titulov. 564 

Podľa právnej úpravy financovania hlavné finančné zdroje vzdelávania v Turecku 

tvoria: 

o podiel pridelený z rozpočtu ústrednej správy; 

o finančné prostriedky pridelené z rozpočtu súkromnej provinčnej správy a obcí; 

o zahraničné úvery, štipendiá a dary, protokoly získané od zahraničných krajín 

a inštitúcií; 

o osobné a inštitucionálne dary na vzdelávanie; 

o príjem zo školsko-rodinnej únie; 

o investície súkromného sektora do vzdelávania. 

Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl v Turecku všetky verejné 

vysoké školy získavajú zdroje z troch rôznych zdrojov. Štátna univerzita v oblasti 

verejného financovania má hlavne zmiešané financovanie (platia sa verejné zdroje a 

školné). Finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu, študentské poplatky a 

príjmy z vlastnej činnosti získané prostredníctvom inštitucionálneho podniku 

(prostredníctvom využívania revolvingového kapitálu). Pokiaľ ide o nadačné univerzity, 

sú financované väčšinou prostredníctvom študentských poplatkov a nadácií. Ďalším 

dôležitým príjmom je zisk z vlastných zdrojov univerzít.565 

Ďalšími finančnými zdrojmi sú, na základe právnej úpravy financovania vysokých 

škôl v Turecku, príjmy z vlastného prevádzkového kapitálu univerzít. Náklady na 

budovanie univerzít a otázky financovania sú väčšinou kryté z rozpočtu vyčleneného pre 

univerzity. Nie sú financované zo štátneho rozpočtu a majú autonómiu vynakladať svoj 

 
563  European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Turkey – Types of Higher 

Education Institutions. 2019. [on-line]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/types-higher-education-institutions-101_en 
564 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Turkey – Types of Higher 

Education Institutions. 2019. [on-line]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/types-higher-education-institutions-101_en 
565 tamtiež 
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vlastný rozpočet podľa svojej vlastnej politiky. Rada vysokých škôl v Turecku umožňuje 

nadačným inštitúciám vysokoškolského vzdelávania využívať akademickú autonómiu. 

Neexistujú žiadne súkromné univerzity, ale iba nadačné.566 

K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl v Turecku patrí, že 

do systému vysokoškolského vzdelávania sú zaraďovaní  študujúci vo veku nad 17 rokov. 

Terciárny systém vzdelávania v Turecku pokrýva všetky inštitúcie, ktoré realizujú 

minimálne dvojročné programy po ukončení stredoškolského vzdelávania. Systém 

vysokoškolského vzdelávania v Turecku je tvorený štátnymi a nadačnými univerzitami, 

väčšina z nich sú verejné inštitúcie a zvyšné z nich sú nadačné inštitúcie (neexistujú 

súkromné vzdelávacie inštitúcie, iba nadačné). Štátne univerzity sú priamo financované 

štátom a nemajú žiadne spojenie s nadáciou alebo súkromnou inštitúciou. Na druhej 

strane nadačné univerzity fungujú bez finančného zázemia od štátu. Financovanie 

verejných univerzít sa poskytuje z verejných zdrojov vrátane príspevkov študentov 

(podiel študentských príspevkov spravidla zostáva pod 10%). 

Tretím stanoveným čiastkovým cieľom dizertačnej práce bolo charakterizovať 

a podrobne analyzovať právne aspekty (modelov) financovania vysokých škôl v 

krajinách Európskej únie. Ďalším čiastkovým stanoveným cieľom dizertačnej práce bolo 

zosumarizovať, komentovať, uviesť pozitíva, negatíva a špecifiká právnych aspektov 

financovania vysokých škôl v týchto krajinách. Vo štvrtej kapitole dizertačnej práce som 

preto venovala pozornosť novodobej histórii právnej úpravy (modelov) financovania 

verejných vysokých škôl vo všetkých  krajinách Európskej únie (ku dňu vzniku 

dizertačnej práce sú to krajiny Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, 

Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, 

Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 

Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko567), pritom som podrobnejšie analyzovala 

právnu úpravu financovania všetkých typov vysokých škôl v štyroch vybraných krajinách 

– v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku ako súčasť právnych aspektov 

financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európskej únie. 

Taktiež som v tejto kapitole realizovala analýzu právnych aspektov (modelov) 

financovania vysokých škôl ďalších krajín Európy, ktoré sú v priamom vzťahu k mojej 

téme dizertačnej práce. Sú to krajiny, ktoré ku dňu vzniku dizertačnej práce zatiaľ 

 
566 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Turkey – Higher Education 

Funding. 2019. [on-line]. [cit. 2020-04-14]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-103_en 
567  Vo štvrtej kapitole dizertačnej práce používam v názvoch podkapitol tzv. krátke názvy pre podrobnejšie 

analyzované štáty z dôvodu lepšej prehľadnosti textu a jeho jednotnosti. 
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nepatrili medzi krajiny Európskej únie, ale v rámci európskeho hospodárskeho priestoru 

či programu Erasmus a Erasmus +, niektoré z nich sú aj členmi  Schengenského priestoru 

alebo Eurozóny, niektoré sú kandidátskymi krajinami Európskej únie (Albánsko, Čierna 

Hora,  Severné Macedónsko a Turecko) alebo sú potenciálne kandidátske krajiny (Bosna 

a Hercegovina, Kosovo), čím, podľa môjho názoru, aktuálne významným spôsobom aj 

svojou finančnou spoluúčasťou participujú na ďalšom rozvoji vzdelanostnej štruktúry 

Európy. Tým považujem oba vyššie spomínané čiastkové ciele za splnené.  
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5. ANALÝZA PRÁVNYCH ASPEKTOV FINANCOVANIA 

VYSOKÝCH ŠKÔL V KRAJINÁCH EURÓPY 

 

Ďalším čiastkovým cieľom dizertačnej práce je zosumarizovať, komentovať, 

komparovať, uviesť klady a zápory právnych aspektov financovania vysokých škôl 

v krajinách Európskej únie a posledným čiastkovým cieľom je sumarizovať špecifiká  

právnych aspektov financovania vysokých škôl aj v ďalších vybraných krajinách Európy 

(ktoré sú čakateľmi v procese prijatia do štruktúr Európskej únie alebo aktívnymi 

participantmi Európskeho hospodárskeho priestoru či medzinárodných vysokoškolských 

výmenných programov) práve s dôrazom na oblasť ich financovania zo všetkých 

existujúcich, možných i potenciálnych zdrojov. Predmetom piatej kapitoly dizertačnej 

práce teda bude aj analýza právnej úpravy financovania vysokých škôl v krajinách 

Európy, so zrejmým akcentom na analýzy právnej úpravy financovania vysokých škôl v 

krajinách Európskej únie.  

Najdetailnejšie budem venovať pozornosť analýze a komparácii právnych 

aspektov financovania  vysokých škôl v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku.  

Výsledkom piatej kapitoly dizertačnej práce bude, na základe stanovených cieľov 

dizertačnej práce, návrh rozsahu ďalších možností právnej úpravy financovania  

vysokých škôl primárne v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. 

Výsledkom analýzy a komparácie budú vymedzenia a odporúčania vhodných 

perspektív alternatív a komponentov modelov financovania vysokých škôl v prioritne 

analyzovaných krajinách.  

Ďalším výsledkom záverečnej kapitoly dizertačnej práce budú návrhy 

komponentov a možností právnej úpravy financovania vysokých škôl s cieľom znižovať 

náklady na chod vysokých škôl v rámci ich financovania zo štátneho rozpočtu. 

  

 

5.1. Analýza a komparácia právnych aspektov financovania vysokých škôl v 

krajinách Európy 

 

V súvislosti s právnou úpravou financovania vysokých škôl v európskych 

krajinách s dôrazom na krajiny Európskej únie, podľa zdroja568, schopnosť inštitúcií a 

 
568 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 

regiónov o novom programe EÚ o vysokoškolskom vzdelávaní. 2017. [on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:247:FIN 
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systémov vysokoškolského vzdelávania zabezpečiť pre Európu potrebné efektívne 

vynaložené primerané ľudské zdroje a finančné zdroje, stimuly a odmeny.  

Vlády analyzovaných krajín zostávajú primárnymi financovateľmi 

vysokoškolského vzdelávania vo väčšine členských štátov Európskej únie a vo všetkých 

prípadoch zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní stimulov, cieľov a noriem kvality pre 

systém vysokoškolského vzdelávania ako celku. Keďže od vysokoškolského vzdelávania 

sa očakáva väčšia aktivita, pre vlády a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania je čoraz 

náročnejšie určiť najlepšie spôsoby zamerania a vyváženia investícií. 

Jednou z otázok, ktorá zo zdroja569 a realizovaných analýz v dizertačnej práci 

vyplynula je, či  na financovanie vysokoškolského vzdelávania môže a či by sa malo 

použiť viac súkromných peňazí. Druhou relevantnou otázkou je spôsob, ako navrhnúť 

systémy financovania, ktoré podporujú vysokoškolské vzdelávanie, aby poskytovali to, 

čo spoločnosť potrebuje, a zosúladili ciele efektívnosti, rovnosti a účinnosti.  

Mnohé analyzované členské štáty Európskej únie testujú financovanie na základe 

výkonu a inštitucionálnych dohody, v ktorých sa vymedzujú dohodnuté ciele, ktoré 

jednotlivé inštitúcie vysokoškolského vzdelávania dosiahnu výmenou za verejné 

finančné prostriedky. Hoci sú prvé výsledky týchto činností sľubné, konštatuje Komisia 

v Oznámení570, správne stanovenie všeobecných ukazovateľov na meranie pokroku 

predstavuje ďalšiu výzvu. 

Okrem štrukturálnych opatrení v celkovom systéme financovania zavádzajú 

niektoré analyzované krajiny cielené stimuly na zlepšenie určitých aspektov 

vysokoškolského vzdelávania. Na zvýšenie prestíže a odmien spojených s kvalitnou 

výučbou zaviedli niektoré z nich nové formy postgraduálneho štipendijného štúdia a 

rámce pre výučbu excelentnosti (napr. Nemecko, Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, 

v náznakoch aj Slovensko). Cieľom týchto iniciatív je posilnenie vzťahu medzi výučbou 

a výskumom, a to lepšou integráciou rámcov kvality a systémov financovania . Iniciatívy 

v oblasti financovania sa použili aj na vytvorenie prepojenia medzi inštitúciami 

vysokoškolského vzdelávania a externými partnermi, presadzovanie výučby na základe 

výskumu, podporu interdisciplinárneho vzdelávania a výskumu a na prenos praktických 

inovácií do tried, konštatuje v súlade s citovaným Oznámením571. 

 
569 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 

regiónov o novom programe EÚ o vysokoškolskom vzdelávaní. 2017. [on-line]. [cit. 2020-05-25]. Dostupné na: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:247:FIN 
570 tamtiež 
571 tamtiež 
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Kým inštitúcie vysokoškolského vzdelávania fungujú v rámci, ktorý vytvorili 

štátne orgány (financovanie, akreditácia a zaistenie kvality), najväčší vplyv má rozdelenie 

zdrojov a vytváranie stimulov v rámci inštitúcií. Aj realizovaná analýza ukázala, že dobré 

inštitucionálne vedenie a efektívna vnútorná spolupráca a riadenie zdrojov nadobúdajú 

ešte väčší význam pri náraste rozsahu úloh inštitúcií a väčšom dôraze na meranie a 

preukázanie výkonu. Okrem financovania programu Erasmus+ boli na podporu 

vysokoškolského vzdelávania v mnohých častiach Európskej únie, najmä v menej 

rozvinutých regiónoch, vyčlenené významné európske štrukturálne a investičné fondy. 

Dôležitým komponentom v pokračujúcej stratégii Komisie na pomoc inštitúciám 

vysokoškolského vzdelávania pri optimalizácii týchto zdrojov zlepšovaním ich vplyvu na 

regionálne ekonomiky a inovačnú kapacitu je projekt HESS. Na prilákanie súkromných 

investícií do konkrétnych činností vysokoškolského vzdelávania, ktoré ponúkajú dobrú 

perspektívu finančnej návratnosti, avšak odrádzajú tradičných veriteľov súkromného 

sektora, sa tiež začína používať Európsky fond pre strategické investície (EFSI).572 

Na základe realizovanej analýzy právnych úprav financovania vysokých škôl 

v európskych krajinách som zostavila tabuľku 1, v ktorej uvádzam zdroje financovania 

verejných vysokých škôl v krajinách Európskej únie ako významného a pomerne 

kompaktného segmentu vysokoškolského vzdelávania.  

 

Tabuľka 1: Zdroje financovania verejných vysokých škôl v krajinách Európskej únie 

A = štátny rozpočet B = poplatky za štúdium C = príjmy zo služieb poskytovaných 

alebo generovaných tretími stranami D = dary E = vedecké činnosti, F = medzinárodné 

projekty, G = bilaterálne alebo multilaterálne dohody, H = financovanie zo špeciálnych 

fondov I – iné, špecifické pre krajinu 

Krajina A B C D  E F G H I 

          

Albánsko          

Belgicko          

Bosna 

a Hercegovina 

         

Bulharsko          

Cyprus          

Česká republika          

Čierna Hora          

Dánsko          

Estónsko          

 
572 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru 

regiónov o novom programe EÚ o vysokoškolskom vzdelávaní. 2017. [on-line]. [cit. 2020-03-14]. Dostupné na:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1496304694958&uri=COM:2017:247:FIN 
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Fínsko          

Francúzsko          

Grécko          

Holandsko          

Írsko          

Litva          

Lotyšsko          

Luxembursko          

Maďarsko          

Malta          

Nemecko          

Poľsko          

Portugalsko          

Rakúsko          

Rumunsko          

Slovensko          

Slovinsko          

Španielsko          

Švédsko          

Taliansko          

 

Legenda k tabuľke 1: 

 

V dostupnej právnej 

úprave uvedené  

V dostupnej právnej 

úprave uvedené výnimky 

V dostupnej právnej 

úprave neuvedené 

 

Zdroj tab. 1: Vlastné zobrazenie zistení z údajov dostupných na: 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-education-

funding_en 

 

V tabuľke 1 som uviedla údaje z krajín, ktoré boli ku dňu odovzdania dizertačnej 

práce súčasťou Európskej únie, avšak realizovala som aj analýzu právnych úprav 

financovania vysokých škôl aj ďalších európskych krajín, pričom som našla v právnej 

úprave financovania existujúcich vysokých škôl isté špecifiká, ktorým budem venovať 

pozornosť v nasledujúcom texte.  

Z hľadiska právnych aspektov financovania vysokých škôl v európskych 

krajinách v Albánsku považujem za špecifikum fakt, že jednotlivé univerzity nie sú 

obmedzené spôsobom, akým používajú školné. Podľa môjho názoru to má viac výhod, 

akými sú napr. akademická sloboda, možnosť tieto peniaze dobre investovať, možnosť 

vyplatiť odmeny vyučujúcim či použiť tieto finančné prostriedky na pôžičky študentom  

ktorí to potrebujú. Na druhej strane si myslím, že to môže byť aj nevýhoda, napr. 

neexistujúce obmedzenia či  kontrola, na čo sa získané školné minie, ani limit napr. 20%, 

ktoré by univerzity či vysoké školy boli povinné investovať späť do prostriedkov, 
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určených pre dobro študentov, napr. štipendiá, nižšie ceny učebníc, či podpora 

univerzitného vydavateľstva a podobne. 

Financovanie vysokých škôl v Belgicku sa rozdeľuje podľa regiónov – 

financovanie vysokých škôl vo flámskej časti, financovanie vysokých škôl vo francúzskej 

komunite a financovanie verejných vysokých škôl v nemecky hovoriacej komunite. 

Vzdelávací systém v nemecky hovoriacom spoločenstve v Belgicku je financovaný zo 

štátneho rozpočtu a napr. aj zo zaplatených rozhlasových a televíznych poplatkov 

obyvateľov tohto spoločenstva. Z môjho pohľadu považujem právne aspekty a právnu 

úpravu financovania vysokých škôl v Belgicku za najkomplikovanejší systém v rámci 

krajín Európskej únie, avšak si myslím, že práve historické okolnosti ho pre obyvateľov 

jednotlivých spoločenstiev/kantónov robia prijateľným. Podľa mňa zarážajúci je najmä 

fakt, že vysoké školy, závislé na verejnom financovaní, majú najvyšší podiel opakujúcich 

študentov v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Otázkou je, či vysoké školy sú 

natoľko študijne náročné alebo tým, že dotácia vysokoškolského  štúdia je závislá na 

verejnom financovaní je v konkurenčnom prostredí prijímaná ako komfort štúdia s tým, 

že študenti majú počas vysokoškolského štúdia výhody a nemajú sa „kam ponáhľať“, 

keď študujú v podstate zadarmo. V celom Belgicku majú, podľa dostupných údajov, 

vysoký podiel platiacich zahraničných vysokoškolských študentov zo susedných krajín - 

približne 40% zahraničných vysokoškolských študentov v krajine, čo podľa mňa  tento 

systém od väčšiny deklarovaných právnych úprav modelov financovania vysokých škôl 

analyzovaných európskych odlišuje. 

Odlišnosť od väčšiny právnych aspektov financovania vysokých škôl v krajinách 

Európskej únie v Bosne a Hercegovine vidím v tom, že právna úprava modelov 

financovania vysokých škôl poskytuje finančné prostriedky na vysokoškolské 

vzdelávanie vo verejných inštitúciách v Bosne a Hercegovine aj zo zdrojov miestnej 

samosprávy a aj to, že právna úprava modelov financovania vysokých škôl umožňuje 

správnej rade verejnej vysokej školy stanoviť pravidlá, týkajúce sa kritérií na rozdelenie 

vlastných príjmov verejnej vysokej školy. Na základe preštudovaných informačných 

prameňov k právnym aspektom financovania vysokých škôl rôznych krajín konštatujem, 

že síce právne úpravy viacerých štátov umožňujú  poskytnutie finančných prostriedkov 

na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných inštitúciách aj zo zdrojov miestnej 

samosprávy, avšak napr. v Slovenskej republike sa tak reálne nedeje.  

Na rozdiel od väčšiny právnych aspektov financovania vysokých škôl považujem  

za hlavnú zvláštnosť právnej úpravy systému financovania, uplatňovaného na 

verejné/štátne vysoké školy v Bulharsku, že poskytnutá dotácia je založená na počte 
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zapísaných študentov. Hlavné formy mechanizmov financovania pre každú vysokú školu 

sú určené počtom študentov, odbornými oblasťami a hodnotením akreditácie, vydávaním 

učebníc a vedeckých prác; komunálne sociálne výdavky; kapitálové výdavky. Každá 

štátna univerzita v Bulharsku, podľa právnej úpravy modelov financovania verejných 

vysokých škôl, môže tvoriť vlastné zdroje, ale ďalšou zvláštnosťou je, že univerzita 

definuje postupy ich vynakladania, čo je, podľa môjho názoru, prínosné opatrenie 

v prípade funkčných kontrolných mechanizmov a môže to byť pozitívom smerom k 

univerzite, ale aj negatívom smerom ku kontrole hospodárenia s finančnými 

prostriedkami zo štátneho rozpočtu.  

Právna úprava modelov financovania vysokých škôl určuje, že verejné 

vysokoškolské vzdelávanie (vysokoškolské vzdelanie) je v zásade bezplatné pre 

Cyperčanov a občanov Európskej únie, pretože vláda v plnej miere uhrádza poplatky, 

stanovené radami univerzít. Od väčšiny právnych úpravy modelov financovania 

verejných vysokých škôl odlišnosti v získavaní súkromných zdrojov vysokých škôl na 

Cypre vidím najmä v tom, že ich môžu tvoriť napr.  pôžičky či  úroky z finančných 

investícií vysokých škôl.  Taktiež právna úprava modelov financovania verejných 

vysokých škôl na Cypre umožňuje financovanie z verejných zdrojov prostredníctvom 

rôznych verejných grantov prostredníctvom vyjednávaní (negociácie) na základe odhadu 

rozpočtu predloženého každou inštitúciou. Pozitívom, podľa môjho názoru, je tiež 

zavedený funkčný systém externého finančného auditu. Spôsob získavania finančných 

prostriedkov na financovanie vysokých škôl negociáciou považujem v aktuálnej situácií 

v podmienkach Českej republiky alebo Slovenskej republiky za nie veľmi vhodný najmä 

z dôvodu netransparentnosti a nedodržania  princípu kontinuality vo financovaní. 

Od väčšiny právnych aspektov modelov financovania vysokých škôl 

v analyzovaných krajinách Európskej únie sa právna úprava systému financovania 

univerzitného vzdelávania na všetkých univerzitách v Čiernej Hore odlišuje tým, že sa 

systém financovania univerzitného vzdelávania na všetkých univerzitách realizuje 

výlučne z centrálnej úrovne, s určitým príspevkom miestnych samospráv. Pokiaľ ide o 

financovanie verejných vysokých škôl, vláda na základe stanoviska Rady pre vysoké 

školy Čiernej Hory právnou úpravou určuje výšku finančných prostriedkov na 

financovanie verejných inštitúcií podľa počtu študentov v týchto inštitúciách na každý 

akademický rok. Alokácia na vzdelávanie z HDP sa v Čiernej Hore pohybuje okolo 4,5%, 

čo je – podľa aktuálnych údajov - výrazne nad priemerom krajín OECD. Vyučovanie sa 

realizuje v úradných jazykoch: srbčina, bosniančina, albánčina a chorvátčina. Taktiež 

právna úprava modelov financovania verejných vysokých škôl od školského roku 
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2019/2020 určuje, že študenti bakalárskych programov neplatia školné (doteraz platili tí, 

ktorí prevyšovali štátom dotovaný limit) a od školského roku 2020/2021 nebudú platiť 

školné za štúdium ani študenti magisterských programov. 

Z hľadiska špecifického prístupu v rámci fixnej časti k umeleckým vysokým 

školám v Českej republike možno konštatovať, že  v rámci fixnej časti rozpočtu bol pre 

umelecké vysoké školy vyčlenený celkový podiel 4% a tento je rozdelený medzi 

jednotlivé umelecké vysoké školy dohodou medzi nimi. Do výkonovej časti umelecké 

vysoké školy vstúpia za rovnakých podmienok ako ostatné verejné vysoké školy.  Za 

zmienku ešte stojí, že na neuniverzitné verejné vysoké školy nebudú uplatňované 

spomínané parametre a do výkonovej časti neuniverzitné verejné vysoké školy nebudú 

vstupovať. 

Z hľadiska právnych aspektov modelov financovania vysokých škôl považujem 

za špecifiká právnej úpravy modelov financovania vysokoškolského systému v Dánsku 

to, že študijný poplatok platí študent priamo univerzite a univerzita na týchto študentov 

potom nedostáva žiadne zdroje od štátu. Ďalším špecifikom právnej úpravy modelov 

financovania vysokoškolského vzdelávania v Dánsku je, podľa môjho názoru, že v 

terciárnom vzdelávaní neexistujú súkromné vysoké školy alebo univerzity. Niektoré 

programy vysokoškolského vzdelávania sú rozdelené na štyri kratšie obdobia, inak 

fungujú štandardne na 2 semestre. Dánsko má pestrý grantový systém nielen pre školy, 

získava sa z neho až 20% financovania vysokých škôl. Na základe skúseností z viacerých 

krajín transparentný, prehľadný, ustálený a efektívny grantový systém či už vo vzťahu 

k vysokým školám alebo vo vzťahu k vysokoškolským učiteľom či študentom prispieva 

nezanedbateľnou mierou k efektivite financovania vysokých škôl.  

K špecifikám právnych aspektov modelov financovania vysokých škôl  

v Estónsku patrí, že univerzity zarábajú poskytovaním služieb, súvisiacich s hlavnými 

činnosťami za poplatok a z výskumných a vývojových činností, avšak inštitúcie 

odborného vysokoškolského vzdelávania sú financované iba zo štátneho rozpočtu. 

V Estónsku súkromné vysoké školy a ich študenti môžu byť financovaní zo štátneho 

rozpočtu rovnako ako štátne vysoké školy a univerzity. Právna úprava modelov 

financovania vysokých škôl v Estónsku určuje, že  vysoké školy sú v malej miere 

financované z rozpočtov miestnych samospráv, môžu tiež prijímať dary, štipendiá atď., 

ako aj financovanie od tretích osôb (podnikateľov, absolventov atď.). Ďalším špecifikom, 

podľa mňa je, že právna úprava financovania podpory činnosti univerzitám sa na obdobie 

troch rokov medzi univerzitným rektorom a ministerstvom školstva a výskumu uzatvára 

zmluva podľa verejného práva v Estónsku. Myslím si, že trojročné obdobie financovania 
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činnosti univerzít je optimálnym obdobím najmä z plánovania výskumných aktivít či 

výmenných pobytov alebo medzinárodných projektov a podobne, najmä ak je zavedený 

funkčný štátny kontrolný mechanizmus narábania s verejnými financiami. 

Špecifikom právnych aspektov oblasti financovania terciárneho vzdelávania, 

týkajúceho sa vysokých škôl vo Fínsku, sú dohody univerzít a univerzít aplikovaných 

vied s fínskym ministerstvom školstva a kultúry v trojročných dohodách o výkone, čo je 

možné považovať za vyhovujúce, najmä z hľadiska nastavenia výskumu, investícií 

finančných prostriedkov a ich míňania. Vyššie uvedené požiadavky akoby „kopírujú“ to, 

o čo sa pokúša Slovenská republika zaviesť (nielen) v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania. Ďalším špecifikom je, že financovanie celého vysokoškolského vzdelávania 

(vrátane súkromných vysokých škôl) sa určuje podľa rovnakých kritérií, čo je jednou 

z aplikovaných požiadaviek nediskriminácie v ponuke vysokoškolského vzdelávania 

v rámci krajín Európske únie. Špecifikom financovania terciárneho vzdelávania vo 

Fínsku je, že vzdelávanie od predškolského po vysokoškolské vzdelávanie je úplne 

bezplatné. 

Z hľadiska právnych aspektov modelov financovania vysokých škôl vo 

Francúzsku špecifikom je, že získanie bakalárskeho titulu (alebo jeho ekvivalentu) je 

nevyhnutnou podmienkou pre prístup k akémukoľvek vyššiemu štúdiu, nie je to 

nevyhnutné na prijatie na určité vysokoškolské vzdelávanie, kde postačuje prihláška a nie 

sú potrebné prijímacie skúšky, netýka sa to však univerzít, tam sú prijímacie skúšky a pre 

štúdium na druhom stupni je potrebný bakalársky titul. Ďalším špecifikom je, že 

Francúzsko financuje aj francúzske vysoké školy v zahraničí. 

Na základe právnych aspektov financovania vysokých škôl za špecifikum 

považujem to, že v Grécku je bezplatné vzdelávanie na všetkých úrovniach systému 

štátneho vzdelávania, teda aj vysokoškolské vzdelávanie. Právna úprava modelov 

financovania verejných vysokých škôl určuje, že rozpočet ministerstva školstva pokrýva 

náklady na zamestnancov vo verejnom vzdelávaní, bežné výdavky škôl sú kryté z 

rozpočtu ministerstva vnútra prevodmi miestnym orgánom, ktoré financovanie 

prerozdeľujú. 

Právne aspekty financovania vysokoškolského vzdelávania vo vysokých školách 

na Islande je špecifická v  tom, že verejné a súkromné vysoké školy dostávajú 

individuálne rozpočtové prostriedky zo štátneho rozpočtu. V súkromných vysokých 

školách a univerzitách platia študenti školné. Islandská univerzita, ktorá je zďaleka 

najväčšou inštitúciou na tejto úrovni vzdelávania, má značné príjmy zo štátnych lotérií, 

ktoré nepatria do priameho financovania zo štátneho rozpočtu. Príjmy zo štátnych lotérií 
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sa môžu použiť iba na výstavbu a údržbu priestorov. Základné financovanie všetkých 

vysokých škôl na Islande, bez ohľadu na vlastníctvo, je založené na financovaní 

oprávnených nákladov na jedného študenta. 

Z hľadiska špecifickosti právnych aspektov, premietnutých do právnej úpravy 

financovania  vysokých škôl vychádza je to, že v školskom systéme Holandska iba dva 

zo šiestich smerov vzdelávania poskytujú absolventom možnosť pokračovať v štúdiu na 

vysokej škole.  V Holandsku sú verejne riadené aj súkromné školy. V Holandsku môžu 

byť školy financované aj zo sponzorstva a darov (vo forme peňazí, tovaru, služieb alebo 

odborných znalostí) od organizácií občianskej spoločnosti alebo firmy. Rodičia tiež môžu 

platiť dobrovoľné rodičovské príspevky. 

Právna úprava financovania terciárneho vzdelávania v segmente právnych 

aspektov financovania vysokých škôl v Chorvátsku je špecifická, podľa môjho názoru,   

tým, že súkromné vysoké školy môžu byť financované zo štátneho rozpočtu na základe 

predtým uzatvorenej dohody. Ďalším špecifikom je, že sa univerzity mohli rozhodnúť pre 

vyhovujúci model financovania - či chcú uzavrieť dohody o programovom financovaní 

alebo pokračovať v dotovanom financovaní ministerstvom na základe predchádzajúceho 

finančného modelu. Vysokoškolské inštitúcie tiež nezávisle rozhodujú o výsledkoch, 

ktoré by chceli dosiahnuť v trojročnom období v rámci ich činnosti, na základe čoho sú 

financované. Myslím si, že najmä tento posledný fakt môže viesť k stanoveniu „nižších“ 

cieľov a úloh ako by si vyžadovala aktuálna situácia v krajine alebo  ako to vyžaduje 

zameranie vysokej školy. 

Právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania, s dôrazom na vysoké školy, 

na Islande je špecifická v tom, že verejné a súkromné vysoké školy dostávajú individuálne 

rozpočtové prostriedky zo štátneho rozpočtu. V súkromných vysokých školách 

a univerzitách platia študenti  školné. Islandská univerzita, ktorá je zďaleka najväčšou 

inštitúciou na tejto úrovni vzdelávania, má značné príjmy zo štátnych lotérií, ktoré 

nepatria do priameho financovania zo štátneho rozpočtu. Príjmy zo štátnych lotérií sa 

môžu použiť iba na výstavbu a údržbu priestorov. Základné financovanie všetkých 

vysokých škôl na Islande, bez ohľadu na vlastníctvo, je založené na financovaní 

oprávnených nákladov na jedného študenta. 

Právna úprava financovania terciárneho vzdelávania v časti financovania 

vysokých škôl v Írsku je špecifická tým, že v medzinárodnom porovnávaní podiel 18-

ročných študentov na vysokých školách tvorí približne 2/3 a taktiež aj fakt, že z hľadiska 

dosiahnutého vysokoškolského vzdelania so 48% osôb vo veku 25 - 34 rokov. Súčasne 



 

225 

 

 

špecifikom je, že nie všetky vysoké školy a nie všetky typy vysokých škôl sú financované 

zo štátneho rozpočtu. 

Právne aspekty financovania vysokoškolského vzdelávania ako významnej 

súčasti terciárneho vzdelávania v Lichtenštajnsku vychádza z toho, že nemá vlastné 

inštitúcie vyššieho odborného vzdelávania, študenti z Lichtenštajnska absolvujú takéto 

kurzy na inštitúciách vo Švajčiarsku a Rakúsku. V Lichtenštajnsku neexistuje 

automatický nárok na štátnu dotáciu na základe udelenia povolenia na založenie a správu 

vysokej školy. Takéto štátne dotácie sa poskytujú na právnom základe konkrétnemu 

vysokoškolskému inštitútu alebo na základe dohody o výkone medzi vysokoškolskou 

inštitúciou a vládou za predpokladu, že existuje verejný záujem a inštitúcia spĺňa potreby. 

Právne aspekty financovania vysokých škôl ako jedného zo segmentov 

vysokoškolského vzdelávania v Litve vychádza z toho, že motivuje študentov získať 

štátom platené vysokoškolské prostredníctvom študijných výsledkov. Študent, ktorý má 

študentské miesto financované štátom, môže prísť o finančné prostriedky, ak jeho študijné 

výsledky sú o viac ako 20% pod priemerom študijných výsledkov študentov z toho istého 

ročníka. Študent, ktorý stratil študentské miesto financované štátom, musí zaplatiť školné 

stanovené samotnou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a študentské miesto 

financované štátom bezplatne prijíma najlepší študent, ktorý za štúdium platil. Súčasne 

právna úprava rieši, že prostriedky štátneho rozpočtu Litvy na štúdium sú určené na 

úhradu školného na študentských miestach, ktoré sú financované štátom, na kompenzáciu 

školného plateného študentmi, ktorí dosiahli najlepšie výsledky štúdia na študentských 

miestach, ktoré nie sú financované štátom. V prípade, že školné stanovené vysokou 

školou nie je vyššie ako štandardné školné, platí sa školné vysokej školy iba z 

prostriedkov štátneho rozpočtu. V prípade, že školné stanovené vysokou školou je vyššie 

ako štandardné školné, na úhradu štandardného školného sa použijú aj prostriedky zo 

štátneho rozpočtu. Podľa zákona o vysokých školách a výskume sa fondy vysokých škôl 

a výskumných inštitúcií v Litve skladajú aj z financovania z nadácií a charity, čo 

považujem za také špecifikum, ktoré sa v iných krajinách, podľa dostupných zdrojov, 

neobjavuje. 

Myslím si, že k špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl 

v Lotyšsku patrí také vymedzenie, že  inštitúcie vysokoškolského vzdelávania majú právo 

prijímať a využívať dary a granty od bánk, iných úverových organizácií, grantov a darov 

od právnických osôb, ako aj od jednotlivcov.  Za pozitívum právnej úpravy financovania 

vysokých škôl v Lotyšsku považujem to, že vysoké školy implementujú tzv. princíp 

rotácie -  možnosť preradenia z plateného vysokoškolského študentského miesta na 
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študijné miesto, financované zo štátneho rozpočtu (je realizované ročným výberovým 

konaním). Študenti s lepšími známkami majú spravidla právo študovať na štátom 

financovanom mieste. Podľa môjho názoru je pozitívom tohto systému motivácia 

študentov získať lepšie študijné výsledky najmä z rodín s nižšími príjmami, kedy sa 

predpokladá vyššia kvalita absolventov pre trh práce.  

K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl v  Luxembursku 

patrí viacročná zmluva medzi štátom a univerzitou na príslušné obdobie (od 2014 to bolo 

na štyri roky), súčasne aj trojjazyčnosť Luxemburska ako krajiny, vysoký podiel 

viacjazyčných študentov, avšak väčšina predmetov vysokoškolského vzdelávania sa 

vyučuje vo francúzštine. V Luxembursku neexistuje žiadna grantová podpora 

vysokoškolského vzdelávania. Od roku 2003 je Luxemburská univerzita jedinou štátom 

financovanou vysokoškolskou inštitúciou v Luxemburgu. Dlhodobá tradícia vzdelávacej 

mobility sa výrazne etablovala, najmä v oblasti vysokoškolského vzdelávania, jazykovo 

vybavení  študenti využívajú štúdium v tejto krajine nedostupných študijných programov 

zahraničí. Pri zohľadnení veľkosti krajiny a jej štátneho rozpočtu je – pre pokrytie 

základných študijných programov – existencia jedinej štátom financovanej univerzity so 

sídlom v Luxemburgu postačujúcou. 

Právne aspekty financovania vysokých škôl v Maďarsku sú špecifické, podľa 

môjho názoru tým, že môžu byť vysoké školy zriadené štátom, národnostnou vládou, 

cirkvou s právnickou osobou, obchodnou spoločnosťou so sídlom v Maďarsku a 

akoukoľvek nadáciou, verejnou nadáciou registrovanou v Maďarsku, organizáciou 

vykonávajúcou náboženskú činnosť a v niektorých prípadoch vymedzených zákonom 

radou súkromnej terciárnej inštitúcie. Ďalším špecifikom právnej úpravy 

vysokoškolského vzdelávania v tejto krajine je, že zákon nestanovuje štruktúru 

akademického roka, vysoké školy môžu slobodne štruktúrovať akademický rok podľa 

svojich potrieb. Ďalším špecifikom právnych aspektov financovania vysokých škôl 

v Maďarsku je fakt, že štát poskytuje podľa zákona o vysokých školách dotáciu 

predovšetkým prostredníctvom správcov, sekundárne priamo vysokoškolským 

inštitúciám. Náklady na vysokoškolské vzdelávanie sa v štátnom rozpočte uvádzajú ako 

jedna suma. Niektorým vysokým školám môžu byť navyše poskytnuté ďalšie zdroje v 

rámci systému výberových konaní alebo na základe individuálnych dohôd. Konkrétne 

financovanie Národnej univerzity vo verejnom záujme je iné ako priemer: zákon o 

rozpočte poskytuje samostatnú rozpočtovú časť na túto štátnu dotáciu. Na základe právnej 

úpravy financovania verejných vysokých škôl v Maďarsku od roku 2014 však verejné 

vysoké školy prevádzkuje kancelár, ktorý je menovaný predsedom vlády a je zodpovedný 
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za fungovanie inštitúcie. Poplatky v rámci verejného vysokoškolského vzdelávania sú 

určované podľa študentského miesta, miesto financované prostredníctvom štátneho 

štipendia zaručuje pre študenta bezplatné štúdium, miesta financované čiastočne 

prostredníctvom štátneho štipendia a miesta vyžadujúce plné školné. Ak študenti, ktorí sa 

zúčastňujú na inštitúcii (čiastočného) štipendijného programu, ukončia štúdium, môžu 

nastúpiť na miesto iní študenti, ktorí sa predtým zúčastnili na samofinancovaných 

programoch. Podmienkou štátneho štipendia je, že prijímatelia (s výnimkou študentov 

zúčastňujúcich sa na náboženských štúdiách) by sa mali zaviazať, že budú pracovať pre 

zamestnávateľa v Maďarsku po dobu identickú s dobou získania štipendia do dvadsiatich 

rokov od získania ich titulov, v opačnom prípade musia vrátiť hodnotu svojich štipendií. 

Z môjho pohľadu túto právnu úpravu považujem za prínosnú aj z hľadiska zamestnanosti. 

K špecifikám právnych aspektov financovania verejných vysokých škôl na Malte 

patrí opatrenie, že  študenti v dennom terciárnom vzdelávaní prvého stupňa majú nárok 

na Malte na finančnú podporu vo forme ročného grantu a štipendia poskytovaného každé 

štyri týždne. Takže namiesto platenia za štúdium im je v tomto stupni štúdia vyplácaná 

finančná podpora. Na Malte ponúkané vysokoškolské študijné programy sú úplne 

financované z verejných zdrojov, maltskí študenti a študenti z krajín Európskej únie, 

neplatia poplatky za štúdium a registráciu, čo znamená, že všetky kvalifikované denné 

terciárne kurzy na Malte sa poskytujú bezplatne, večerné a externé štúdium je 

spoplatnené. Od študentov sa však vyžaduje, aby zaplatili príslušné registračné poplatky 

za žiadosti o skúšky, ako sú skúšky organizované Radou pre vzdelávanie v oblasti 

podnikania a technológií (BTEC). Tento systém financovania, podľa mňa, pracuje najmä 

s faktom, že externí študenti pracujú a zarábajú, čo však, v porovnaní s našimi krajinami, 

nie je pravidlom, preto by bolo pomerne komplikované a značne aj diskriminačné takto 

jednoznačne právne aspekty financovania vysokých škôl nastaviť. 

Špecifikom právnych aspektov financovania vysokých škôl v Nemecku je, že 

75% finančných prostriedkov pochádza z federácie a 25% zo spolkovej krajiny, kde sa 

vysoká škola/univerzita nachádza. Ďalším špecifikom právnych aspektov financovania 

vysokých škôl v tejto krajine je, že vysoké školy môžu byť spravované cirkvou a tu sa 

spravidla neplatia žiadne poplatky za štúdium, alebo výrazne nižšie poplatky za štúdium 

ako v súkromných vysokých školách. Vysokoškolské inštitúcie v Nemecku tiež dostávajú 

finančné prostriedky od spoločností, ak ich spoločnosti poveria určitými výskumnými a 

vývojovými prácami. Ďalším špecifikom financovania vysokých škôl v Nemecku je 

existencia univerzít excelentnosti s obdobím financovania dvakrát sedem rokov. 

Univerzity excelentnosti sa každých sedem rokov potom podrobia nezávislému a 
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externému hodnoteniu, ktorého výsledky rozhodujú o tom, či sa má financovanie 

pokračovať. Z môjho pohľadu, pri existencii priebežnej kontroly hospodárenia 

s prostriedkami zo štátneho rozpočtu, je tento horizont vyhovujúci najmä z hľadiska 

faktorov dlho dobejších alebo longitudinálnych výskumných projektov, realizovaných 

univerzitami napr. v rámci možností, že vysokoškolské inštitúcie dostávajú finančné 

prostriedky od spoločností, ak ich tieto poveria určitými výskumnými a vývojovými 

úlohami. Kontinuum v realizácii výskumu a vývoja je potrebné najmä v technicky 

a prírodovedne zameraných vysokých školách, kde sú často súčasťou aj rôzne 

medzinárodné granty a iné formy medzinárodnej spolupráce rôznych pracovísk. Vyplýva 

z toho predpoklad, že tento systém umožňuje získavať pravidelné finančné prostriedky aj 

zo získaných patentov či iných certifikácií výsledkov výskumov a pod.   

Špecifikom právnych aspektov financovania vysokých škôl ako jedného zo 

segmentov vysokoškolského vzdelávania je, že v Nórsku všetky verejné a väčšina 

súkromných vzdelávacích inštitúcií a vzdelávacie činnosti sú dotované ústrednou vládou, 

vysokoškolské vzdelávanie je  zadarmo,  podľa zákona v Nórsku verejné vysoké školy a 

univerzity nemôžu účtovať školné za bežné študijné programy. Na ďalšiu podporu zásady 

rovnakých príležitostí majú všetci nórski študenti nárok na finančnú podporu (granty a 

pôžičky) na pokrytie svojich životných nákladov prostredníctvom Štátneho 

vzdelávacieho úverového fondu. Taktiež súčasťou zákona je, že univerzity môžu bez 

žiadosti o externú akreditáciu ustanoviť študijné programy na všetkých úrovniach. 

Univerzitné vysoké školy môžu zavádzať nové programy na bakalárskej úrovni bez toho, 

aby požiadali o akreditáciu. V závislosti od vysokej spoločenskej kultúry v Nórsku 

predpokladám kontrolovanú korektnosť vo vzťahu k významne vysokej autonómií v 

procese vyššie vedeného postupu pri ustanovovaní študijných programy na príslušných 

úrovniach univerzít a univerzitných vysokých škôl.  

Na základe právnych aspektov a platnej právnej úpravy financovania vysokých 

škôl špecifikom v Poľsku je, že  v školskom vzdelávaní prevažuje počet verejných škôl a 

študentov, ktoré ich navštevujú nad počtom neštátnych škôl a ich študentov, vo 

vysokoškolskom systéme je väčšina študentov zapísaná do verejných vysokých škôl. 

Ďalším špecifikom je, že podľa zákona o vysokých školách a vede nemôže byť výška 

štátneho rozpočtu na vysokoškolské vzdelávanie a vedu pridelená na daný finančný rok 

nižšia ako v predchádzajúcom roku. Verejné vysoké školy v Poľsku sú nezávislé z 

hľadiska finančného riadenia a spravujú svoje rozpočty na základe ich činnosti a 

finančných plánov v súlade so zákonom o verejných financiách a zákonom o účtovníctve. 

Verejné orgány môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa vysokých škôl iba v prípadoch 
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uvedených v aktoch Parlamentu. Na získanie grantu sa často vyžaduje vlastný príspevok 

vysokej školy. Naopak, o spôsobe, akým sa vynakladajú dotačné prostriedky, rozhoduje 

prijímajúci subjekt. Vysoké školy môžu vykonávať podnikateľskú činnosť oddelenú od 

svojej hlavnej činnosti z organizačného a finančného hľadiska, ktorá pokrýva rozsah a 

formy uvedené v ich stanovách, patria sem najmä zakladanie spoločností s ručením 

obmedzeným. 

Špecifiká právnych aspektov financovania vysokých škôl Portugalského systém 

vysokoškolského vzdelávania sú v tom, že tento systém je  organizovaný ako binárny 

systém, ktorý integruje univerzitný a polytechnický systém. Vysokoškolské vzdelávanie 

sa vyučuje na univerzitách, univerzitných ústavoch a iných inštitúciách vysokoškolského 

vzdelávania. Napriek tejto binárnej organizácii portugalského vysokoškolského systému 

je výnimočne možné integrovať niektoré polytechnické inštitúcie do univerzít pri 

zachovaní všetkých ich polytechnických charakteristík. Portugalský systém 

vysokoškolského vzdelávania zahŕňa verejné vysoké školstvo zložené z inštitúcií, 

patriacich štátu a ním zriadené nadácie a súkromné vysoké školstvo pozostávajúce z 

inštitúcií patriacich súkromným subjektom a družstvám. Vysokoškolské inštitúcie sú 

riadené ministerstvom vedy, techniky a vysokého školstva. V portugalskom 

vysokoškolskom systéme existuje inštitúcia zameraná na udeľovanie všetkých diplomov 

a diplomov prostredníctvom dištančného vzdelávania (e-learning) s názvom 

Universidade Aberta (Open University), čo by mohlo, podľa môjho názoru, byť 

inšpiratívne  aj pre Českú republiku, aj pre Slovenskú republiku z hľadiska anticipácie 

ďalšieho vývoja právnych aspektov financovania vysokých škôl.   

Analyzované právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania s 

konkretizáciou na financovanie vysokých škôl v Rakúsku vykazuje, v porovnaní s 

ostatnými  členskými krajinami Európskej únie, špecifiká, ku ktorým je možné zaradiť 

to, že v rámci nového systému financovania univerzít dostávajú univerzity globálny 

rozpočet na trojročné obdobie dohody o výkone.  O financovaní univerzitných vysokých 

škôl pre vzdelávanie učiteľov sa rokuje medzi príslušným rektorátom a federálnym 

ministerstvom školstva, vedy a výskumu, to znamená, že financovanie týchto škôl je 

výsledkom negociácie konkrétneho rektorátu a Rakúskeho ministerstva školstva. Síce 

podľa mňa negociácia nie je tým najsprávnejším riešením, avšak vyššie uvedené trojročné 

obdobie považujem, v prípade funkčných kontrolných mechanizmov, za vhodné. Na 

základe informácií v širších  súvislostiach konštatujem, že v Rakúsku je veľmi dobre 

zabezpečený a zavedený systém duálneho vzdelávania a týka sa nielen žiakov stredných 

odborných škôl, ale aj študentov vysokých škôl, v čom, podľa môjho názoru, vidím isté 
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možnosti aj v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Z hľadiska mnou 

pozorne sledovaného trhu práce je dlhodobo deklarovaný nepostačujúci súlad v reálnom 

profile absolventov vysokých škôl s potrebami trhu aktuálneho práce.  

Sledované právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania s konkretizáciou 

na financovanie vysokých škôl v Rumunsku vykazuje, v porovnaní s ostatnými 

analyzovanými európskymi krajinami, špecifiká, ku ktorým zaraďujeme napr. že 

vzdelávací systém Rumunska je spravovaný na národnej i regionálnej úrovni, národný 

vzdelávací systém zahŕňa autorizované alebo certifikované verejné, súkromné a 

konfesionálne vzdelávacie inštitúcie. Verejné vysoké školstvo je financované zo štátneho 

rozpočtu na základe zmlúv o financovaní podpísaných medzi ministerstvom národného 

školstva a vysokými školami. Celá materiálna základňa vysokoškolského vzdelávania je 

majetkom a správou vysokých škôl. Verejný systém vysokoškolského vzdelávania je 

bezplatný pre množstvo študentov schválených vládou a podlieha plateniu poplatkov v 

medziach zákona. Vzdelávanie v systéme vysokoškolského vzdelávania je bezplatné, v 

rámci limitu počtu študentských miest, ktoré každoročne prideľuje vláda, zvyšné 

študentské miesta, tiež schválené rozhodnutím vlády, sú k dispozícii za úhradu školného. 

Teda vysoké školy sú oprávnené prijať určený počet študentov, ktorí prevyšujú počet 

miest financovaných zo štátneho rozpočtu, pod podmienkou súhlasu študentov s úhradou 

nákladov na poskytované vzdelávanie. 

Právne aspekty financovania vysokých škôl v Slovinsku zahŕňa model, že v 

Slovinsku je takmer polovica všetkých ľudí vo veku 19 až 24 rokov zapísaná do 

terciárneho vzdelávania, väčšina z nich (78% v roku 2018/19) sú študenti denného štúdia 

a neplatia školné. Terciárne vzdelávanie v Slovinsku zahŕňa krátkodobé vyššie odborné 

vzdelávanie a vysokoškolské vzdelávanie. Oba subsystémy terciárneho vzdelávania sú 

vzájomne prepojené. V Slovinsku vysokoškolské odborné vzdelávanie s krátkym cyklom 

poskytujú vysoké odborné školy, ktoré poskytujú dvojročné odborné vzdelávanie 

a ostatné programy poskytujú univerzity. Päť až desaťročné strategické ciele sú 

definované v hlavnom pláne vysokoškolského vzdelávania, ktorý schvaľuje Parlament. 

Podľa právnej úpravy financovania škôl v Slovinsku rozpočty sa schvaľujú vždy na dva 

roky. Na základe právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl v Slovinsku od 

roku 2004 sa vo vysokoškolskom vzdelávaní používa metóda jednorazového 

(integrálneho) financovania. Vo všeobecnosti je financovanie stanovené zákonom o 

vysokých školách, podľa ktorého financovanie prvého a druhého cyklu štúdia pochádza 

zo štátneho rozpočtu ako celkový balík pre vysoké školy a môže zahŕňať aj čiastočné 

financovanie štúdií tretieho cyklu.  Celková výška financovania je stanovená v pláne 
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vysokoškolského vzdelávania na určité obdobie. Financovanie sa udeľuje na základe 

každoročných verejných výberových konaní. Na základe právnej úpravy financovania 

verejných vysokých škôl v Slovinsku vysoké školy môžu účtovať poplatky za externé 

štúdium a programy, ktoré nie sú financované z verejných zdrojov. Vysokoškolské 

inštitúcie tiež pripravujú výročnú správu o vykonanej práci, ktorá pozostáva zo súvahy, 

výkazu príjmov a výdavkov, poznámok k účtovnej závierke a obchodnej správy. Výročná 

správa a ročný pracovný program sa musia zverejňovať na webovej stránke vysokej 

školy, čo je jednou z požiadaviek transparentnosti financovania z verených zdrojov 

v krajinách Európskej únie. 

Analyzované právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania 

s konkretizáciou na financovanie  vysokých škôl v Španielsku vykazuje, v porovnaní 

s ostatnými  členskými krajinami Európskej únie, špecifiká, ku ktorým je možné zaradiť 

to, že model financovania verejných vysokých škôl uplatňuje každá autonómna oblasť na 

svojom vlastnom území. Výška poplatkov, ktoré musia študenti platiť v súkromných 

školách financovaných z verejných zdrojov, záleží na konkrétnej autonómnej komunite, 

avšak všeobecne platí, že poplatky nemôžu prekročiť ročné stanovené limity. Súčasne 

právna úprava financovania neuniverzitného vzdelávania študenta sa v 2. roku štúdia 

môže  líšiť od výšky finančných prostriedkov, poskytnutých v 1. roku štúdia a podobne. 

V prípade, že sú zverejnené transparentné a nediskriminačné požiadavky, považujem túto 

časť právnej úpravy za systémovú  a motivujúcu študentov k dosahovaniu lepších 

študijných výsledkov. 

Špecifiká právnych aspektov financovania vysokých škôl vo Švajčiarsku 

vychádzajú z decentralizovaného systému financovania a spravovania. Primárnu 

zodpovednosť za vzdelávanie má 26 kantónov (štátov). Kantóny sú zodpovedné za 

povinné vzdelávanie, kantóny a spolková vláda zdieľajú zodpovednosť za vzdelávanie po 

ukončení povinného vzdelávania (školy všeobecného vzdelávania, odborné a odborné 

vzdelávanie a príprava, univerzity). Decentralizácia sa odráža v skutočnosti, že kantóny 

a ich obce financujú 90% verejných výdavkov na vzdelávanie. Špecifikom je, že 

príspevky na vzdelávanie je možné uplatniť ma odpočty dane. Príspevky na vzdelávanie 

alebo na odpočty dane sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri štátnych zariadeniach. 

Súkromní poskytovatelia môžu byť dotovaní aj z verejného sektora. 

Právne aspekty financovania terciárneho vzdelávania s konkretizáciou na 

financovanie vysokých škôl vo Švédsku vykazuje, v porovnaní s ostatnými  členskými 

krajinami Európskej únie, špecifiká, ku ktorým je možné zaradiť to, že vzdelávanie, od 

predškolskej prípravy po vysokoškolské vzdelávanie, je bezplatné. Verejné 
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vysokoškolské vzdelávanie vo Švédsku je podporované grantom a ako som už uviedla  

v texte vyššie, je bezplatné. Inštitúcie financované štátom nemôžu vyberať poplatky. To 

znamená, že všetci švédski študenti a študenti z Európskej únie/Európskeho 

hospodárskeho priestoru sú vzdelávaní bezplatne.  Švédsko patrí medzi krajiny, ktoré 

investujú najvyššie verejné výdavky na vzdelávanie v pomere k HDP v rámci krajín 

Európskej únie. Vo Švédsku aj niektoré súkromné vysoké školy dostávajú štátne dotácie. 

Vysokoškolské vzdelávanie (yrkeshögskolan) poskytujú štátne univerzity, štátne vysoké 

školy, obce, okresné rady a nezávislí poskytovatelia vzdelávania. Ďalším špecifikom 

právnej úpravy financovania vysokých škôl vo Švédsku je, že súbežne s vysokými 

školami financovanými štátom existujú aj nezávislí poskytovatelia vysokoškolského 

vzdelávania, tieto inštitúcie účtujú poplatky a nemajú grantovú pomoc v prípade, že  

ponúkajú zamestnávateľom toto vzdelávanie, ale keď ponúkajú vzdelávanie priamo 

vysokoškolským študentom, je to bezplatné a financované štátom, rovnako ako vo 

verejných inštitúciách, čo je, podľa mňa, jedna z možností podpory zapojenia do 

terciárneho systému vzdelávania vyšší počet osôb s príslušného populačného ročníka.  

Na základe právnych aspektov financovania vysokých škôl je potrebné uviesť 

špecifiká, že na úrovni vysokoškolského vzdelávania majú v Taliansku zavedený systém 

financovania verejných vysokých škôl aj zo štátneho rozpočtu, aj z rozpočtu regiónov. 

Štát priamo financuje štátne školy. Univerzity môžu študentov úplne alebo čiastočne 

oslobodiť od platenia poplatkov podľa ich študijných výsledkov a príjmov (najčastejšie 

je to výška daňového priznania študenta, ak ho má alebo rodičov študenta). Univerzity 

ďalej poskytujú granty na doktorandské štúdium (v tomto prípade finančná podpora nie 

je nevyhnutne poskytnutá univerzitou), lebo štátna finančná pomoc sa neposkytuje pre 

študentov doktorandského stupňa štúdia. Podľa môjho názoru, špecifikom tiež je, že 

v Taliansku existuje aj štátom uznaných 11 súkromných univerzitných inštitútov s online 

výučbou. 

K špecifikám právnych aspektov financovania vysokých škôl v Turecku patrí, že 

do systému vysokoškolského vzdelávania sú zaraďovaní  študujúci vo veku nad 17 rokov. 

Terciárny systém vzdelávania v Turecku pokrýva všetky inštitúcie, ktoré realizujú 

minimálne dvojročné programy po ukončení stredoškolského vzdelávania. Systém 

vysokoškolského vzdelávania v Turecku je tvorený štátnymi a nadačnými univerzitami, 

väčšina z nich sú verejné inštitúcie a zvyšné z nich sú nadačné inštitúcie (neexistujú 

súkromné vzdelávacie inštitúcie, iba nadačné). Štátne univerzity sú priamo financované 

štátom a nemajú žiadne spojenie s nadáciou alebo súkromnou inštitúciou. Na druhej 

strane nadačné univerzity fungujú bez finančného zázemia od štátu. Financovanie 
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verejných univerzít sa poskytuje z verejných zdrojov vrátane príspevkov študentov 

(podiel študentských príspevkov spravidla zostáva pod 10%). 

V štátoch severnej Európy (Dánsko, Estónsko, Fínsko, Švédsko, Spojené 

kráľovstvo (Škótsko), Island a Nórsko) a v Bulharsku všetky hlavné kategórie zdrojov 

(zamestnanci, prevádzkové tovary a služby a kapitálové náklady) sú aspoň čiastočne 

financované z vlastných príjmov inštitúcií.  

Z vyššie uvedenej analýzy a aj v zhode s výročnou správou  analytických 

inštitútov ministerstiev financií a školstva z roku 2017573 vyplýva, že financovanie v 

decentralizovaných systémoch vysokého školstva ako sú v rámci Európy napr. Belgicko 

(podrobnejšie podkapitola 4.1.1), Nemecko (podrobnejšie podkapitola 4.1.18), 

Španielsko (podrobnejšie podkapitola 4.1.25) alebo Švajčiarsko (podrobnejšie 

podkapitola 4.2.7) vysoké školy získavajú podstatnú časť svojho rozpočtu na základe 

rozhodnutí jednotlivých častí celej krajiny (či už sú nimi jednotlivé štáty únie, spolkovej 

krajiny alebo relatívne samostatné regióny a kantóny), v rámci celoštátnych výdavkov na 

vysoké školstvo to predstavuje súčet týchto častí. Ako príklad je možné uviesť aj bývalé 

Československo, kedy v rámci spoločného štátu ministerstvá školstva príslušného štátu 

(teda SSR a ČSR) spravovali svoje vlastné rozpočty, rozhodovali o nich národné 

zákonodarné inštitúcie a exekutívne inštitúcie. Je teda zrejmé, že úlohy celoštátnych 

rozpočtov financovania (verejných) vysokých škôl sú v týchto krajinách významne 

odlišné. Lebo časť vysokých škôl a univerzít môže spadať pod správu celého štátu, čiže 

aj financovanie je realizované z celoštátneho rozpočtu, avšak vyčlenené vysoké školy 

a/alebo univerzity spadajú výhradne do kompetencie jednotlivých 

kantónov/regiónov/oblastí, v ktorých sú zriadené, príkladom zavedeného vyššie 

opísaného spôsobu financovania vysokých škôl je Švajčiarsko (podrobnejšie podkapitola 

4.2.7) (podobnejšie aj v zdroji Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v 

medzinárodnom kontexte, 2017). 

 

5.2. Analýza právnych aspektov financovania vysokých škôl  v Slovenskej republike  

  Na základe analýzy právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl v 

Slovenskej republike dávam do pozornosti, že po roku 1989 zákonom č. 172/1990 Zb., o 

vysokých školách boli vytvorené podmienky na prechod k novej štruktúre systému a 

vysokoškolské inštitúcie získali akademické slobody, čo však už v prvých rokoch 

 
573Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte. Bratislava, FMUK CEM, 2017. 30 s.  [on-

line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: www.cem-uk.sk › publikacie-cem › spravy-a-studie › vyvoj-terciarne...  
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prinieslo nedostatok finančných prostriedkov a rastúci počte  vysokoškolských študentov. 

Základným programovým dokumentom komplexnej reformy vysokého školstva bola 

Koncepcia ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie schválená 

vládou v roku 2000.  

Do roku 2002 boli vysoké školy štátnymi organizáciami, ktorých  financovanie 

bolo závislé od štáte bez výrazných možností ich viac zdrojového financovania. 

Financovanie bolo založené na základe výdavkov z predchádzajúceho roku, čo však 

neviedlo k zlepšovaniu výsledkov vysokej školy, ani k šetreniu nákladov, ako píšu 

autori574. 

Na Koncepciu ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie 

schválená vládou v roku 2000 nadväzoval nový zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, ktorým sa zásadne 

zmenilo financovanie vysokých škôl. Vysoké školy si takto výrazne posilnili svoje 

postavenie keď sa všetky štátne vysoké školy pretransformovali zo štátnych rozpočtových 

organizácií, kde ich majetkové práva boli vymedzené na rolu správcu majetku štátu, na 

verejné vysoké školy. Taktiež bol zavedený viaczdrojový systém financovania, verejné 

vysoké školy mohli vykonávať tzv. podnikateľskú činnosť a vysokým školám bolo 

umožnené získavať časť finančných prostriedkov aj z iných zdrojov ako verejných.  

V roku 2002 bol taktiež na vysokých školách zavedený kreditový systém štúdia a 

jeho podrobnosti stanovuje vyhláška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) č. 614/2002 Z. z. V roku 2007 bol schválený zákon 

č. 363/2007 Z. z., ktorý sa v rámci financovania vysokých škôl zameral hlavne na 

viaczdrojové financovanie. Bola rozšírená povinnosť platenia školného na väčší počet 

študentov, bolo spoplatnené externé štúdium, kde maximálny počet externých študentov 

a odborov, ktorý bude v akademickom roku dotovať si určoval štát. Taktiež bolo vysokým 

školám umožnené prijímať úvery od bánk na výskumnú a vývojovú činnosť a 

financovanie kapitálových výdavkov. Vysoká škola si sama určuje výšku školného, ale 

maximálna suma školného pre akademický rok je určená Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky.  

Základným predpokladom tejto zmeny sa stalo nové ekonomické postavenie 

verejných vysokých škôl, ktoré sa stali vlastníkom majetku štátu, ktorý dovtedy mali v 

správe ako rozpočtové organizácie. Novela zákona o vysokých školách zavedením 

 
574 BEBLAVÝ, Miroslav – KIŠS, Štefan et al. 2010. 12 riešení pre kvalitnejšie vysoké školy. ADIN, 2010. 32 s. ISBN 

978-80-89244-52-2. [on-line]. [cit. 2018-07-07]. Dostupné na: 

http://www.spgk.sk/swift_data/source/pdf/12%20RIESENI%20PRE%20VS.pdf 
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systému viaczdrojového financovania umožnila vysokým školám získavať časť 

finančných prostriedkov z iných  zdrojov na základe vlastných aktivít.   

Ďalšie zmeny vo financovaní priniesla novela zákona 363/2007 Z. z. schválená v 

roku 2007, ktorá umožnila spoplatnenie externého štúdia, pričom  štát určuje maximálny 

počet externých odborov a študentov, ktorých bude v akademickom roku na vysokých 

školách dotovať. Zvyšnú časť externých  študentov môže verejná vysoká škola 

spoplatniť, pričom najvyššiu sadzbu  školného stanovuje Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Spoplatnenie sa týka študentov,  ktorí študujú 

viacero odborov naraz alebo prekročili štandardnú dĺžku štúdia.   

Následné zmeny sa týkali rozšírenia pôžičiek zo Študentského pôžičkového  

fondu na externých študentov, posilnenie viac zdrojového financovania,  prechodu na 

hospodárenie podľa výnosov a nákladov atď.   

V oblasti majetku,  hospodárenia a financovania sa  umožnilo verejným vysokým 

školám so súhlasom akademického senátu a správnej rady používať ako zdroj 

financovania aj úvery od bánk.  

Zmenila sa aj metodika rozdelenia dotácie  vysokým školám. Hlavným zdrojom 

financovania  verejných a štátnych vysokých škôl sú  dotácie zo štátneho  rozpočtu, ktoré 

sú poskytované z kapitoly Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky na základe takzvanej dotačnej zmluvy (zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho 

rozpočtu). Zmluva obsahuje údaje o objeme poskytnutých prostriedkov, čase, spôsobe 

poskytnutia a účele použitia. Súkromné vysoké školy sú financované z vlastných zdrojov, 

pričom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky im môže na 

základe žiadosti poskytnúť dotácie ako neúčelovú priamu platbu575. 

Z hľadiska právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl sú 

východiskovými zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a 

zmene a doplnení niektorých zákonov;  zákon č. 172/2005 Z.z. o organizácii štátnej 

podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti 

vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov;  zákon č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania v znení 

neskorších predpisov; zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; Vyhláška č. 102/2006 o priznávaní sociálneho štipendia študentom 

 
575 Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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vysokých škôl v znení neskorších predpisov; Opatrenie, ktorým sa ustanovuje suma 

maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v 

externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých 

školách; Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 

2019; Metodické usmernenie - Základ na určenie školného a poplatkov spojených so 

štúdiom; Nariadenie vlády č. 388/2018, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových 

taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, z ktorých som čerpala aj pri 

vypracovaní dizertačnej práce. 

Téma právnych aspektov financovania vysokých škôl sa odráža aj v rozpise 

dotácií zo štátneho rozpočtu, mojim zámerom bolo priblížiť skutkový stav za roky 2010 

až 2020 a analyzovať vývoj právnej úpravy financovania najmä vysokých škôl, pričom 

v relevantných  súvislostiach  predkladáme zistenia aj z financovania súkromných 

vysokých škôl najmä z hľadiska harmonizácie práva Európskej únie a špecifikácie pre 

príslušný rok, mnohé z nich súvisia so začlenením sa  Slovenskej republiky do 

príslušných Európsky štruktúr, projektov a iniciatív a pod, čo sa odrážalo za ostatných 10 

rokov aj v kapitolách rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu vysokým školám.  

Z hľadiska rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu  vysokým školám na príslušný rok 

je uvedené, že rozpis dotácií verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na príslušný 

rok vychádza z ustanovení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a metodiky rozpisu dotácií 

verejných vysokých škôl na príslušný rok. Uvedené rozpisy obsahujú však aj špecifikácie 

pre príslušný rok, mnohé z nich súvisia so začlenením sa  Slovenskej republiky do 

príslušných Európsky štruktúr, projektov a iniciatív a pod, čo sa odrážalo za ostatných 10 

rokov aj v kapitolách rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám, 

napr. v roku 2011 v príspevku MŠVVaŠ SR vysokoškolským telovýchovným jednotám 

a športovým klubom na vysokých školách, ďalej v roku 2013 Výzvy na predkladanie 

rozvojových projektov vysokých škôl september 2013, Výzvy na predkladanie žiadostí o 

dotáciu na vytvorenie univerzitného centra USA pre vzdelávanie v slovenskom jazyku,   

ako aj dokument v súvislosti so zvýšení osobných výdavkov pre nepedagogických 

zamestnancov. V roku 2014 to boli Výzvu na predkladanie rozvojových projektov 

vysokých škôl 2014 pre pracoviská so zameraním na jadrovú energetiku a Pravidlá 

refundácie výdavkov vysokej školy spojené s účasťou študentov na medzinárodných 

študentských súťažiach. Za rok 2015 obsahoval rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu 

verejným vysokým školám Výzvu na podávanie rozvojových projektov - participácia na 

projektoch OECD, Výzvu na podávanie rozvojových projektov verejných vysokých škôl,  
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Výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na rozvoj prístrojového zabezpečenia 

vzdelávania v odbore všeobecné lekárstvo, v roku 2016 to boli Výzva na rozvojové 

projekty rozvoja právnického vzdelávania a Výzva na rozvojové projekty - edukačný 

manažment. Za rok 2017 sa v rozpise dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým 

školám objavila Výzva na rozvojové projekty - zvyšovanie kvality vysokoškolského 

vzdelávania prostredníctvom internacionalizácie. V roku 2019 rozpis dotácií zo štátneho 

rozpočtu verejným vysokým školám  obsahoval aj Výzvu na podporu zapojenia verejných 

vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít, taktiež aj Výzvu na získanie dotácie 

na rozvoj na podporu zavádzania systému kalkulácie úplných nákladov verejných 

vysokých škôl (UNIKAN), Prehľad o sume dotácií poskytnutých na obnovu študentských 

domovov, ktoré už vykazovali dlhodobo havarijný stav a taktiež sa prvý krát objavila  

informácia o príspevku na rekreáciu zamestnanca pre verejné vysoké školy, lebo 

zamestnávajú viac ako 50 zamestnancov. 

Problematika financovania systému výchovy a vzdelávania, ako aj s nimi úzko 

previazaného systému vedy a výskumu je jedným z najdôležitejších aspektov Národný 

program rozvoja výchovy a vzdelávania576. Systém je z hľadiska medzinárodných 

štandardov porovnateľných krajín dlhodobo podfinancovaný. Už Správa o stave školstva, 

ktorú Národná rada Slovenskej republiky prerokovala v roku 2013 sa konštatuje 

nasledovné: „Vychádzajúc z medzinárodných porovnaní sa v správe identifikujú dve 

príčiny zaostávania Slovenska v objeme výdavkov na školstvo v porovnaní s HDP. Prvou 

je nízka priorita financovania školstva v porovnaní s niektorými inými oblasťami 

financovanými z verejných zdrojov. Druhou príčinou je, že Slovenská republika má  - v 

porovnaní s priemerom ostatných krajín -  iba 75 % rozsah verejného sektora vo vzťahu 

k HDP.” Správa o stave školstva, rovnako aj dokument „Učiace sa Slovensko“ a samotný 

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 577 pokladajú otázku financovania za 

kľúčovú pre ďalší rozvoj školstva. Správa o stave školstva zdôrazňuje nutnosť zvýšiť 

efektívnosť využívania finančných prostriedkov v školstve, zároveň však konštatuje, že 

bez zvýšenia objemu finančných prostriedkov do školstva je jeho ďalší rozvoj prakticky 

nemožný. Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky obsahuje záväzok v oblasti 

financovania zvyšovaním verejných zdrojov do výchovy a vzdelávania tak, aby celkový 

objem zvýšenia za volebné obdobie dosiahol 2 mld. € a aby úroveň verejných zdrojov 

vkladaná ročne do školstva na konci volebného obdobia v roku 2020 bola porovnateľná 

 
576 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (MŠVVaŠ SR). Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania - kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. 2018.  [on-line]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné na: 

https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf 
577 tamtiež 



 

238 

 

 

s priemerom krajín Európskej únie. V oblasti financovania podľa Programového 

vyhlásenia vlády vláda Slovenskej republiky pripraví nový zákon o financovaní škôl a 

školských zariadení, ktorý bude riešiť komplexne problematiku financovania škôl a 

školských zariadení v oblasti prenesených kompetencií a originálnych kompetencií. Z 

hľadiska možnosti odhadu finančných dopadov Národný program rozvoja výchovy 

a vzdelávania 578 obsahuje tri skupiny opatrení: (a) opatrenia, ktorých finančné dopady 

môžu byť odhadnuté; (b) opatrenia ktorých finančné dopady nemôžu byť odhadnuté 

najmä z dôvodu neistoty ohľadom budúceho vývoja ekonomiky a veľkej komplexnosti 

systémov; (c) opatrenia, ktoré nemajú priame finančné dopady. Finančné dopady opatrení 

z prvej skupiny boli odhadnuté v spolupráci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a UHP MF SR.  Celkový kumulatívny dopad 

opatrení obsiahnutých v Národnom programe rozvoja výchovy a vzdelávania počas 

obdobia 2018-2027 je cca 15,6 mld. EUR, z toho cca 11,8 mld. EUR predstavuje 

zvyšovanie platov učiteľov. Uvedený dopad je len odhadom, ktorý nie je vyčerpávajúci 

(z dôvodu existencie troch druhov opatrení opísaných vyššie) a ktorý môže byť v procese 

implementácie revidovaný v prípade zmeny ekonomických podmienok resp. zmeny 

scenárov alebo cieľov. Kumulatívny dopad opatrení obsiahnutých v Národný program 

rozvoja výchovy a vzdelávania 579 počas obdobia 2018-2027 nie je možné stotožniť s 

dopadom Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky ani s celkovým 

kumulatívnym objemom kapitol štátneho rozpočtu rezortu školstva počas trvania 

platnosti citovaného Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, a to  

(a) z dôvodu rôznych programovacích období (Programové vyhlásenie vlády Slovenskej   

republiky 2016-2020, Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania 2018-2027);  

(b) z dôvodu, že citovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania  predstavuje 

rozvojový program založený aj na vybraných už existujúcich aktivitách, aj na nových 

aktivitách; 

(c) z dôvodu, že rozpočet kapitoly rezortu školstva pokrýva širší okruh oblastí než 

citovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania,  (napríklad oblasť športu, 

mládeže, vedy a výskumu);  

 
578 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (MŠVVaŠ SR). Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania - kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. 2018.  [on-line]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné na: 
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(d) z dôvodu, že vzdelávacie aktivity sa uskutočňujú a financujú aj mimo rezortu školstva, 

napríklad v rezorte vnútra, na trhu práce v rámci ďalšieho vzdelávania a pod. 580 

Pod systémom financovania verejných vysokých škôl rozumieme spôsob rozpisu 

dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám uskutočňovaným Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa platného zákona 

o vysokých školách. Pri tvorbe legislatívneho rámca systému financovania vysokých škôl 

bol normotvorca ovplyvnený systémom financovania uplatňovanom v Českej republike, 

Portugalsku a Veľkej Británii. Spoločný historický vývoj Českej republiky a Slovenskej 

republiky sa odrazil aj na zákone o vysokých školách. Z Portugalského systému 

financovania vysokých škôl normotvorca prebral základnú myšlienku odvodenia 

personálnej náročnosti študijného odboru od normatívneho počtu študentov na učiteľa. 

Z Britského systému financovania bola prevzatá celková idea financovania. Normotvorca 

sa nechal pri uplatňovaní určitých myšlienok inšpirovať aj systémami iných krajín, napr.: 

pri meraní výkonnosti vo výskume Izraelom, pri využívaní dotácií (Dánsko) a pod., 

konštatuje citovaný autor 581. 

V rámci Európskej únie sa tento podiel pohybuje od 40% vo Veľkej Británii až po 

90% v Dánsku a Nórsku, konštatujú autori. Dôležitou otázkou sa tak stáva spôsob, akým 

sa tieto verejné zdroje prerozdeľujú medzi jednotlivé univerzity. Vo svete existuje viacero 

modelov, pričom najčastejšie sú používané tri spôsoby:   

o spätné financovanie prostredníctvom výkonových alebo historických 

ukazovateľov,  

o prostredníctvom projektov a  

o prostredníctvom negociácie individuálnych zmlúv.  

V súlade s citovanými autormi582 konštatujem, že rastie najmä podiel 

výkonnostne orientovaného financovania, autori predložili v tejto súvislosti v rámci 

prípadovej štúdie podrobný opis výkonového financovania univerzít, z ktorého uvádzam 

najdôležitejšie zistenia: 

o na štúdii 8 krajín poukázal na pozitívny vplyv výkonnostne orientovaného 

systému financovania vysokých škôl;  

 
580 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (MŠVVaŠ SR). Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania - kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. 2018.  [on-line]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné na: 

https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf 
581  MEDERLY, Peter. Systém  financovania verejných vysokých škôl a jeho zmeny od roku 2006. [on-line]. 2009. 

[cit. 2018-03-14]. Bratislava. Dostupné na: 

http://www.arra.sk/index.php?module=documents&JAS_DocumentManager_op=downloadFile&JAS_File_id=6. 
582 ŠIPIKAL, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska.  In: 

Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D.  ISSN 1804-8048.  čs. 41 (2017), s. 169-
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o autori štúdie identifikovali aj výnimky, ktoré poukazujú na to, že tento vzťah 

nemusí byť až taký jednoznačný, pričom aj projektové financovanie je pomerne 

novým spôsobom financovania, pričom sa využíva najmä pre financovanie 

excelentného alebo tematického výskumu; 

o projektové financovanie umožňuje lepšie sa zamerať na konkrétne a aktuálne 

problémy vo výskume, čo sa dá dosiahnuť buď vymedzením okruhu 

podporovaných tém alebo formou monitorovacích ukazovateľov projektov; 

o  projektovým financovaním sa ľahšie nadväzujú konkrétne priority štátu na 

vedecký výskum univerzít. Výhodou sú tiež dopredu jasné podmienky, najväčšou 

nevýhodou je diskontinuita vo financovaní, ktorá môže viesť k neefektívnosti 

vynakladania podpory. Nevýhodou je aj subjektívne posudzovanie projektov a 

tým aj možnosť ovplyvniť výber projektov aj inými ako objektívnymi faktormi, 

čím sa otvára možnosť korupcie, ktorá je pri výkonovom financovaní výrazne 

eliminovaná; 

o vyššie výkony nemusia viesť k vyššiemu financovaniu a to vďaka celkovému 

stropu pre objem výdavkov zo štátneho rozpočtu, ktorý nie je určovaný 

výkonnosťou, ale politickým rozhodovaním o výdavkových prioritách. Je preto 

väčšinou odporúčané kombinovať viaceré systémy, pričom sa zdôrazňuje najmä 

nutnosť transparentnosti procesov a zabezpečenie fungujúcich systémov kvality, 

ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie týchto typov financovania. Aj v 

rámci Európskej únie prevažujú väčšinou kombinované modely financovania;583 

o pri projektovom financovaní z programu APVV je zrejmá výraznejšia 

koncentráciu pri dvoch najproduktívnejších univerzitách, naopak, „najslabšie“ 

vysoké školy pri tomto spôsobe ešte viac strácajú. APVV má tak aj najvyšší 

rozptyl údajov, naopak, najnižší má financovanie cez Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). Rozdeľovanie pomocou 

štrukturálnych fondov je poznačené tým, že Bratislavský kraj ako vyspelý región 

nebol oprávnený čerpať podporu z cieľa 1. Aj napriek čiastočnej výnimke tak 

objem zdrojov z týchto fondov smeroval najmä do iných regiónov. Z tohto zdroja 

profitovali jednotlivé vysoké školy veľmi rôzne. 

o projektové financovanie môže byť vykazované „paralelne“ s inými zdrojmi 

financovania. Reálne teda financovanie funguje na báze – získam projekt, 

 
583 ŠIPIKAL, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska.  In: 

Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D.  ISSN 1804-8048.  čs. 41 (2017), s. 169-
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publikujem a následne štát ešte raz zaplatí za túto publikačnú činnosť pri spätnom 

výkonovom financovaní. Bez definovania týchto priorít to len čiastočne duplikuje 

existujúce iné systémy financovania. Naznačuje to teda, že výkonové 

financovanie môže fungovať lepšie v podmienkach menej výkonných inštitúcií, 

ktorých publikačná činnosť je viac motivovaná vonkajšími faktormi. Z tohto 

pohľadu zavedenie výkonového financovania mohlo viesť k zvýšenej publikačnej 

činnosti univerzít.584 

Oba tieto prístupy sa vyskytujú aj vo financovaní univerzít v Slovenskej 

republike. Slovenská republika vynakladá na financovanie vysokého školstva približne 

2,5% HDP, čo pod priemerom krajín OECD, ktorý je na úrovni 3,2% (podrobnejšie 

obrázok 1, zdroj OECD, 2014). 

Aj v Slovenskej republike dominuje financovanie vysokého školstva zo zdrojov 

verejného sektora. Kľúčovými sú najmä na základe výkonnosti prideľované zdroje 

Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky,  prideľované v rámci 

podprogramu 077012. V rámci tohto programu sú definované viaceré výkonové 

ukazovatele, pričom dominujúcim je najmä publikačná a projektová činnosť univerzít585. 

 

Obrázok 1: Verejné výdavky na terciárne vzdelávanie vo vzťahu k HDP 

 

Zdroj obr. 1: OECD (2014) 

 
584 ŠIPIKAL, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska.  In: 
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Druhou formou sú projektovo orientované výzvy dostupné všetkým univerzitám, 

prípadne aj iným výskumným subjektom, pričom vysoké školy mali možnosť čerpali 

viaceré programy zamerané na podporu výskumu a inovácií ako grantová schéma VEGA 

a APVV. 

 Osobitnými verejnými zdrojmi založenými tiež na projektovom financovaní sú 

zdroje kohéznej politiky Európskej únie. Jej primárnym cieľom je najmä podpora rozvoja 

zaostalejších regiónov s cieľom využívania lokálneho potenciálu pre ich rozvoj. Táto 

podpora je realizovaná cez viaceré operačné programy a na rozdiel od dotácií štátu je 

projektovo orientovaná.586 

Obe spomínané spôsoby financovania v Slovenskej republike pritom postupne 

nahrádzajú pôvodný model financovania založený skôr na historických princípoch 

vyjednávania rozpočtov, preto je zaujímavé analyzovať ich vplyv na distribúciu zdrojov 

medzi jednotlivé univerzity. Väčšina štúdií výkonovo orientovaného financovania sa 

pritom venuje najmä vyspelých krajinám západnej Európy, kde je postavenie školstva v 

inej pozícií ako pri nových členských krajinách. Tu sa toto financovanie začalo 

výraznejšie uplatňovať len v poslednom desaťročí, preto aj existuje pomerne málo štúdií 

zaoberajúcich sa týmto regiónom. Orientujú sa pritom skôr na rôzne hypotetické prepočty 

pri existujúcich modeloch financovania v snahe poukázať na ich slabé miesta. Alebo sa 

venujú vplyvu konkrétnych výkonových ukazovateľov na financovanie ako napríklad 

miere nezamestnanosti absolventov. Okrem samotných používaných spôsobov 

financovania je však tiež dôležitá ich vzájomná interakcia, ktorá výrazne ovplyvňuje 

efektívnosť celého systému a ktorej sa doteraz venuje vo výskume len malá pozornosť, 

konštatujú vyššie citovaní autori587. 

Citovaní autori predložili v tejto súvislosti v rámci prípadovej štúdie zo Slovenska 

opis výkonového financovania univerzít. V súlade s vyššie citovanými autormi 

konštatujem, že univerzity sú jednou z kľúčových inštitúcií verejného sektora, ktoré 

významne ovplyvňujú spoločenské faktory. Ako som už viackrát v texte dizertačnej práce 

uviedla, financovanie univerzít je viaczdrojové a to tak z pohľadu zdrojov ako aj 

samotného obsahu, čo je v rámci neho financované. Z pohľadu zdrojov pochádza najväčší 

podiel práve z verejných zdrojov.  

V rámci Európskej únie sa tento podiel pohybuje od 40% vo Veľkej Británii až po 

90% v Dánsku a Nórsku, konštatujú autori. Dôležitou otázkou sa tak stáva spôsob, akým 

 
586 ŠIPIKAL, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska.  In: 

Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D.  ISSN 1804-8048.  čs. 41 (2017), s. 169-

180. [on-line]. 
587 tamtiež 



 

243 

 

 

sa tieto verejné zdroje prerozdeľujú medzi jednotlivé univerzity. Vo svete existuje viacero 

modelov, pričom najčastejšie sú používané tri spôsoby:  

o spätné financovanie prostredníctvom výkonových alebo historických 

ukazovateľov;  

o prostredníctvom projektov a  

o prostredníctvom negociácie individuálnych zmlúv.588  

Napríklad podľa platnej metodiky prideľovania zdrojov pre vysoké školy 

v Slovenskej republike je financovanie vždy len na 1 rok dopredu, pričom často ešte na 

začiatku roka nie je jasný celkový objem financií a rozpočty univerzít sa bežne schvaľujú 

až v marci príslušného roku. Rovnako tak berie do úvahy len údaje za posledné dva roky, 

čo je ale zároveň bežný čas pre zabezpečenie kvalitného výstupu. Tento systém výrazne 

komplikuje plánovanie a rozvojové zámery univerzít a vedie k rizikám, že univerzity 

umelo prispôsobia svoju činnosť danému systému. Navyše nevedia dopredu určiť, aké 

aktivity im môžu priniesť dostatočné zdroje. Najväčším rizikom je preferovanie 

aplikovaného výskumu, ktorý umožňuje publikovanie aj čiastkových výstupov a 

väčšinou je takéto publikovanie jednoduchšie a rýchlejšie ako pri základnom výskume. 

Tým môže dôjsť k deformácii výskumu smerom od reálnych potrieb výskumu k snahe 

skúmať veci s najvyššou mierou rýchleho výstupu, dokonca až snaha len umelo 

publikovať výstupy bez výraznejšej pridanej hodnoty alebo znižovanie kvality výskumu 

na úkor kvantity. Príkladom môže byť publikovanie prostredníctvom tzv. 

„predátorských“ časopisov, kde sa v princípe neskúma kvalita publikovaného výskumu. 

V neposlednom rade je rizikom výkonového financovania znižovanie diverzity a 

špecializácie škôl, ktoré sa musia potom univerzálne prispôsobovať centrálne 

vytvorenému systému financovania.589 

Oba tieto prístupy sa vyskytujú aj vo financovaní univerzít v Slovenskej 

republike. Slovenská republika vynakladá na financovanie vysokého školstva približne 

2,5% HDP, čo pod priemerom krajín OECD, ktorý je na úrovni 3,2% (OECD, 2014). Aj 

v Slovenskej republike dominuje financovanie vysokého školstva zo zdrojov verejného 

sektora. Kľúčovými sú najmä na základe výkonnosti prideľované zdroje Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) prideľované v 

rámci podprogramu 077012. V rámci tohto programu sú definované viaceré výkonové 

ukazovatele, pričom dominujúcim je najmä publikačná a projektová činnosť univerzít. 
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Druhou formou sú projektovo orientované výzvy dostupné všetkým univerzitám, 

prípadne aj iným výskumným subjektom, pričom vysoké školy mali možnosť čerpali 

viaceré programy zamerané na podporu výskumu a inovácií ako grantová schéma VEGA 

a APVV. Osobitnými verejnými zdrojmi založenými tiež na projektovom financovaní sú 

zdroje kohéznej politiky Európskej únie. Jej primárnym cieľom je najmä podpora rozvoja 

zaostalejších regiónov s cieľom využívania lokálneho potenciálu pre ich rozvoj. Táto 

podpora je realizovaná cez viaceré operačné programy a na rozdiel od dotácií štátu je 

projektovo orientovaná 590. 

Na rozdiel od iných krajín, ako som už uviedla aj v podkapitole  4.1.21, v Rakúsku 

model financovania vysokých škôl je založený na výkonových zmluvách, ktoré sú 

dohadované medzi vysokými školami a štátnou správou. objemovo dominuje najmä 

financovanie na základe výkonového rozdeľovania Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. Táto dotácia funguje podľa pomerne komplikovaného 

kľúča, ktorý je upravovaný na ročnej báze, v princípe však zahŕňa najmä rôzne hodnotené 

jednotlivé výstupy publikačnej činnosti, výskumné projekty a projekty pre hospodársku 

prax591. V posledných rokoch sa k národným zdrojom pridalo financovanie zo 

štrukturálnych fondov, ktoré v oblasti výskumu takmer konkuruje financovaniu 

prostredníctvom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(MŠVVaŠ SR).  Vďaka podpore Európskej únie tvorí projektové financovanie pomerne 

veľký objem zdrojov na úrovni 2/3 objemu pre výkonové financovanie. Zároveň je, podľa 

citovaných autorov, vidieť výrazný nepomer medzi Európskej únie zdrojmi a národnými 

zdrojmi používanými pre projektové financovanie výskumu.  

Citovaní autori poukázali na fakt, že po zavedení tohto typu financovania sa 

zvýšila publikačná činnosť univerzít na Slovensku, avšak porovnateľne napríklad s 

Rakúskom, ktoré takýto systém nezaviedlo. To skôr poukazuje na iné faktory za nárastom 

publikácií ako napríklad zväčšujúci sa počet časopisov v databázach. To naznačuje aj 

fakt, že najvýraznejší bol tento vplyv pri dovtedy menej výkonných univerzitách. 

Univerzity, ktoré aj dovtedy mali vysoké čísla publikačných výstupov, po zavedení 

výkonového financovania zmenili nárast objemu svojich výstupov len minimálne.  

Autori empiricky analyzovali rôzne typy financovania, ktoré sú uplatňované v 

Slovenskej republike. Jednotlivé zdroje vedú k rozdielnej, aj keď pomerne korelovanej, 

alokácii medzi jednotlivé univerzity. Nie je pritom jednoznačne možné určiť, že niektorý 

 
590 ŠIPIKAL, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska.  In: 

Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D.  ISSN 1804-8048.  čs. 41 (2017), s. 169-

180. [on-line]. 
591 tamtiež 
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z týchto systémov empiricky viac smeruje do kvalitnejších škôl. Pri projektovom 

financovaní môžeme vidieť, že aj v zásade rovnako stanovené ciele vedú k značne 

odlišnej distribúcii podpory, čo poukazuje na potrebu dôslednejšieho prepojenia cieľom 

podpory so samotným mechanizmom výberu, implementácie a hodnotenia tejto podpory 

a zároveň tematického prepojenia na priority štátu. Inak sa projektová podpora výrazne 

mieša s inštitucionálnou, čím sa stráca opodstatnenosť používania rôznych spôsobov 

financovania. Z pohľadu ďalšieho výskumu je potom potrebné zamerať sa aj na nižšiu 

úroveň a analyzovať, či daná podpora vedie k podobným výsledkom aj na nižších 

úrovniach ako sú napríklad fakulty či katedry.592 

 Citovaný autor593 uvádza, že kontrolóri v roku 2017 navštívili  polovicu z 

dvadsiatky verejných vysokých škôl, aby preverili hospodárenie s dotáciami od štátu. Vo 

výslednej správe však miesto finančných záležitostí upozornili na čosi iné – odchod 

študentov ohrozuje budúcnosť krajiny. Pred masívnym odlevom študentov na zahraničné 

vysoké školy už varuje aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Počet 

vysokoškolákov, študujúcich na kontrolovaných školách, klesol v rokoch 2012 až 2016 o 

takmer 21%, teda takmer 25-tisíc ľudí. Kontrolóri z Najvyššieho kontrolného úradu 

Slovenskej republiky konštatovali, že  tento pokles nesúvisí len s demografickým 

poklesom, ale do veľkej miery aj s masívnym odchodom do zahraničia, osobitne do 

Českej republiky.  V akademickom roku 2015/2016 študovalo v Českej republike  22 251 

študentov – slovenských občanov, čo tvorí takmer 14% z celkového počtu študentov, 

študujúcich na slovenských vysokých školách. Rizikom tohto trendu je, že absolventi 

zahraničných vysokých škôl sa, podľa prieskumov, späť na Slovensko už nevracajú. Tým 

tento problém nadobúda rozmery, ktoré sa bez adekvátnych opatrení budú prehlbovať a 

budú mať dosah nielen na vysoké školy, ale aj na hospodársky a sociálny vývoj 

Slovenska. Najvyšší kontrolný úrad odporučil politikom, predovšetkým Ministerstvu 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvu práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, aby realizovali adekvátne opatrenia a tento negatívny 

trend zastavili. Ako sa ukazuje,  jednou z príčin odchodu mladých na české univerzity je, 

podľa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, výrazne lepší stav tamojších 

vysokých škôl a univerzít a vysokoškolských internátov. Tento stav je zase spôsobený 

nedostatkom financií, ktoré na svoju obnovu a modernizáciu majú slovenské vysoké 

 
592 ŠIPIKAL, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska.  In: 

Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D.  ISSN 1804-8048.  čs. 41 (2017), s. 169-

180. [on-line]. 
593 NEJEDLÝ, Tomáš. Odlev mozgov už kritizuje aj NKÚ. Kontroloval polovicu vysokých škôl. 2018. [on-line]. [cit. 

2020-03-14]. Dostupné na: https://www.etrend.sk/ekonomika/odlev-mladych-do-zahranicia-uz-kritizuje-aj-nku-sr-

odporuca-zlepsit-financovanie-univerzit-a-ich-internatov.html 
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školy. Riešením by, podľa Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, bola 

zmena systému financovania vysokých škôl. Nový systém by mal pri nastavovaní výšky 

dotácie viac zohľadniť rozdiely v kvalite jednotlivých škôl a v uplatnení ich absolventov 

na trhu práce. Vláda by tiež mala venovať viac pozornosti financovaniu rekonštrukcií 

objektov vysokých škôl a univerzít, najmä internátov. Finančnú pomoc potrebujú najmä 

internáty so sídlom v Bratislave, pretože bratislavský región je vylúčený z eurofondov a 

tunajšie školy nemohli čerpať európske zdroje na opravu svojich budov (Nejedlý, 2018). 

Keďže predmetom dizertačnej práce sú primárne krajiny Európskej únie, avšak 

najmä Česká republika a Slovenská republika, je potrebné uviesť, že politický a 

spoločenský vývoj v Českej republike a v Slovenskej republike po novembri 1989 bol 

ovplyvnený ideovým základom školskej politiky a koncepcie výchovy a vzdelávania i 

celej výchovnovzdelávacej sústavy ešte aj v roku 1990. Projekt Ďalší rozvoj 

československej výchovno-vzdelávacej sústavy, bol prijatý ešte v podmienkach ČSFR (r. 

1976) a kodifikovaný školskými zákonmi v rokoch 1978 a 1984 (o sústave základných a 

stredných škôl, zákonom o školských zariadeniach, zákonom o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a zákonom o vysokých školách r. 1980). Pre oblasť ďalšieho 

vzdelávania boli vydané len podzákonné normy (o štúdiu popri zamestnaní na stredných 

a vysokých školách a o vzdelávacích zariadeniach rezortov, odvetvových, oblastných a 

podnikových hospodárskych a spoločenských organizácií). 

Politicko-spoločenské a sociálno-ekonomické zmeny po novembri 1989 v Českej 

republike a v Slovenskej republike logicky súviseli s právnymi zmenami, zmenami 

pedagogicko-organizačnými, nevyhnutnými „ideovými“ zmenami v oblasti výchovy a 

vzdelávania a riadenia výchovy a vzdelávania. Príslušná transformácia koncepcie 

výchovy a vzdelávania, obsahu výchovy a vzdelávania, organizácie a riadenia výchovy a 

vzdelávania bola podmienená aj zmenami školských zákonov a nadväzujúcich predpisov 

i novými právnymi normami  vo vzťahu k medzinárodným dokumentom a odporúčaniam 

v oblasti výchovy a vzdelávania (UNESCO, Kodanský dokument (KBSE č. 1203) o 

ľudskej dimenzii a právach národnostných menšín (r. 1990) OECD, vo vzťahu k 

Bolonskej deklarácii, Bielej knihe Európskej komisie o vyučovaní a vzdelávaní (r. 1995), 

Kodanskej deklarácia Európskej komisie o odbornom vzdelávaní (r. 2002), vo vzťahu k 

Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práve zamestnancov na ďalšie vzdelávanie 

a. i.) a na nové ustanovenia ústavného zákona ČSFR (r. 1991) o uplatnení všeobecných 



 

247 

 

 

práv a slobôd podľa Listiny práv a slobôd, ktoré boli r. 1992 zahrnuté aj do Ústavy 

Slovenskej republiky594.  

Rozsiahlou a hlbokou transformáciou výchovno-vzdelávacej sústavy prešli aj  

úpravy platných školských (a súvisiacich) zákonov, vydávanie nových právnych 

pedagogicko-organizačných a pedagogických noriem na zabezpečenie nového 

myšlienkového smerovania výchovy a vzdelávania, kedy hlavnými princípmi sa stala 

demokratizácia a humanizácia celej výchovno-vzdelávacej sústavy, humanizácia 

a demokratizácia systému riadenia výchovno-vzdelávacej sústavy, humanizácia 

a demokratizácia správy výchovno-vzdelávacej sústavy, humanizácia a demokratizácia 

financovania výchovno-vzdelávacej sústavy a realizácia nových zámerov školskej 

politiky na základe princípov humanizácie a demokratizácie.  

V legislatívno-právnej oblasti boli realizované zásadné úpravy platného školského 

zákona alebo boli realizované prípravy a vydávanie nových zákonov o výchovno-

vzdelávacej sústave a riadení výchovno-vzdelávacej sústavy, najmä však zákona o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve (r. 1990, so zásadnými zmenami r. 1996, 1999, 

2001 a 2003); zákona o vysokých školách (r. 1990 s novelou r. 1996 a novým zákonom 

r. 2002)595; zákona o školských zariadeniach (r. 1993, s novelou r. 2001); zákona o 

ďalšom vzdelávaní (r. 1997 s novelou r. 2001); zákona o financovaní školstva (r. 2001 a 

r. 2003) a potom celý rad nadväzných záväzných vykonávacích noriem (nariadení vlády, 

vyhlášok a smerníc ministerstva), ktorými sa cieľavedome zabezpečovalo nové 

myšlienkové smerovanie výchovy a vzdelávania, demokratizácia a humanizácia celej 

výchovno-vzdelávacej sústavy, demokratizácia a humanizácia riadenia a správy 

výchovno-vzdelávacej sústavy, realizácia cieľov a úloh školskej politiky, zostavovanie 

programových vyhlásení vlády, úpravy obsahu vzdelávania v základných, stredných a na 

vysokých školách, vyhlášky o organizácii a úlohách jednotlivých druhov škôl a školských 

zariadení, o odbornej a pedagogickej spôsobilosti a ďalšom vzdelávaní pedagogických 

pracovníkov, o školskej inšpekcii, pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov 

a. i.  

Vypracované boli aj návrhy novej koncepcie rozvoja výchovno-vzdelávacej 

sústavy (v rokoch 1991, 1994, 1996), ktoré však neboli celospoločensky odobrené a 

realizované. V roku 2000 bola schválená Koncepcia ďalšieho rozvoja vysokého školstva 

 
594 Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy Slovenskej republik (UIPŠ). Vzdelávací systéme v 

Slovenskej republike. 2003. [on-line]. [cit. 2020-03-14]. Dostupné na: 

http://web.uips.sk/download/rs/Vzdelavaci_system_v_Slovenskej_Republike.pdf 
595 podľa zákona o vysokých školách (r. 2002 a novely z r. 2003): sú vysoké školy rozdelené na verejné, štátne, 

súkromné  je realizované 3 stupňové vysokoškolské vzdelávanie;  
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na Slovensku pre 21. storočie, ktorá sa stala podkladom nového zákona o vysokých 

školách (r. 2002) a roku 2002 bola prijatá nová koncepcia výchovy a vzdelávania 

Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania na najbližších 15 - 20 rokov ako 

ideový a vecný podklad návrhu nového školského zákona o výchove a vzdelávaní v 

základných a stredných školách a školských zariadeniach596. 

Podľa dostupných údajov597 Slovenská republika do vysokoškolského vzdelania 

investovala iba 1,0 % HDP, Česká republika 1,4% HDP.  V Anglicku finančné 

prostriedky na vzdelávacie inštitúcie tvorili celkovo 5,9% HDP, kde výdavky na 

vysokoškolské vzdelanie tvorili 1,3 % HDP. Celkové výdavky na vysokoškolské 

vzdelávanie vo všetkých troch uvádzaných krajinách sú tvorené z dvoch častí zdrojov – 

z verejných zdrojov a súkromných zdrojov. Inštitúcie, ktoré v troch vyššie uvedených 

krajinách poskytujú vysokoškolské vzdelávanie, získavajú vo významnej miere finančné 

prostriedky z verejných zdrojov. Podiel súkromných zdrojov sa v jednotlivých krajinách 

odlišuje, ale pre všetky tri platí, že súkromné zdroje tvoria nižšiu časť investície do 

vysokoškolského vzdelania v porovnaní s verejnými zdrojmi. Verejné výdavky na 

vysokoškolské vzdelávanie, podľa najaktuálnejších dostupných údajov tvoria na 

Slovensku celkovo 0,8 % HDP,  súkromné výdavky na vysokoškolské vzdelávanie tvoria 

na Slovensku 0,2 % HDP. V Anglicku tvoria verejné výdavky na vysokoškolské 

vzdelávanie 0,7 % HDP a súkromné výdavky na vysokoškolské vzdelávanie 0,6 % HDP 

- rozdiel v Anglicku je zapríčinený hlavne generálnym spoplatnením vysokoškolského 

štúdia.   

Pre porovnanie uvádzam (podľa rovnakého zdroja), že priemer krajín OECD na 

verejné výdavky na vysokoškolské inštitúcie tvorí 1,00 % HDP, súkromné investície na 

vysokoškolské inštitúcie je to 0,5 % HDP.  Vlády hodnotených krajín prideľujú 

vysokoškolským inštitúciám priame dotácie - prostredníctvom príslušných ministerstiev 

školstva - priame dotácie a príspevky poskytuje štát a prerozdeľuje finančné prostriedky.  

V Slovenskej republike sú verejné vysoké školy vo významnej miere závislé od verejných 

zdrojov kvôli minimálnemu príjmu zo školnému, plateného externými študentmi  sú 

súkromné zdroje pomerne nízke. V Anglicku – naopak - sú najvýznamnejšími 

príjmovými položkami dotácie prideľované Radou pre financovanie vysokého školstva v 

 
596 Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy Slovenskej republik (UIPŠ). Vzdelávací systéme v 

Slovenskej republike. 2003. [on-line]. [cit. 2020-03-14]. Dostupné na: 

http://web.uips.sk/download/rs/Vzdelavaci_system_v_Slovenskej_Republike.pdf 
597 Higher Education Funding Council for England. 2016. [on-line]. [cit. 2018-03-21]. Dostupné na:  

http://www.hefce.ac.uk/ 
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Anglicku (HEFCE - Higher Education Funding Council for England)  a ďalej je to školné 

a ďalšie poplatky, tvoriace viac ako štvrtinu celkových príjmov.  

Vysoké školy v Anglicku aj na Slovensku poskytujú vysokoškolské vzdelanie v 

troch stupňoch: bakalárske, magisterské/doktorské a doktorandské. Slovenský systém 

financovania funguje tak, že každá verejná vysoká škola najskôr dostane časť dotácie vo 

forme preddavku a po definitívne schválenom rozpise dotácií poskytne ministerstvo 

verejnej vysokej škole prináležiacu dotáciu. Hlavná metóda financovania v Anglicku 

(prostredníctvom HEFCE) zabezpečuje konzistentnosť financovania s počtami študentov 

v každej inštitúcií.  

Pri určovaní dotácie pre jednotlivé akreditované študijné programy na Slovensku 

je taktiež kľúčový počet študentov, počet absolventov, ekonomická náročnosť 

akreditovaných študijných programov, uplatniteľnosť absolventov v praxi a mnohé 

ďalšie. Väčšinu dotácií v Anglicku dostanú inštitúcie ako blokový grant, pričom na 

Slovensku sa dotácie zo štátneho rozpočtu poskytujú verejným vysokým školám na bežné 

výdavky vo forme bežných transferov, na kapitálové výdavky vo forme kapitálových 

transferov. Väčšina bežných dotácií sa aj na Slovensku poskytuje vysokým školám vo 

forme blokového grantu.598  

V slovenskom systéme financovania vysokoškolského vzdelávania sa na určenie 

dotácie pre vysoké školy používa vnútorná štruktúra - tu sa dotácie prerozdeľujú v rámci 

jednotlivých prvkov štruktúry podľa špecifických pravidiel. Výsledná výška dotácie sa 

vypočíta ako súčet vyššie uvedených jednotlivých dotácií, pričom sa používajú dva 

hlavné postupy rozpisu dotácií: rozpis založený na výkone vo vzdelávaní a rozpis 

založený na výkone vo výskume.  

V anglickom systéme financovania používajú dva hlavné princípy: podobné 

vzdelávacie aktivity by mali byť financované podobne a princíp pri navýšení počtu 

študentov by mali inštitúcie konať prostredníctvom schválenia dotácií na dodatočné 

platené miesta cez HEFCE599. Je zrejmé, že efektívny model financovania vysokých škôl 

tvorí dlhodobo jednu z najdiskutovanejších tém v oblasti reformy najvyššieho 

vzdelávania.  

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  kontrolou rozpočtovania výdavkov 

vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu na rok 2020 a vlastnou analytickou činnosťou 

identifikoval niekoľko rizík vo vybraných oblastiach štrukturálnych politík. V oblasti 

 
598 Higher Education Funding Council for England. 2016. [on-line]. [cit. 2018-03-21]. Dostupné na:  

http://www.hefce.ac.uk/ 
599 tamtiež 
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školstva, vedy a výskumu sa Slovensko dlhodobo borí s viacerými problémami, pričom 

medzi ich príčiny možno zaradiť poddimenzované financovanie, ale aj medzery v 

efektívnosti manažovania. Úroveň financovania dobre opisuje ukazovateľ verejných 

výdavkov Slovenskej republiky na vzdelávanie vyjadrených ako % HDP, ktorého 

hodnota sa dlhodobo nachádza pod úrovňou priemeru za porovnateľné krajiny (Najvyšší 

kontrolný úrad Slovenskej republiky, 2020). Predpokladaná hodnota tohto ukazovateľa 

na rok 2020 je vo výške 4,2 %. Ide o hodnotu totožnú s hodnotou z roku 2010, a zároveň 

je o 0,4 p. b. nižšia ako bol priemer za krajiny Európskej únie v roku 2017 a o 0,7 p. b. 

nižšia ako priemer za krajiny V3 v tom istom roku600. 

Nielen Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky opakovane upozorňuje na 

nedostatočné financovanie vedy a výskumu na Slovensku. Ako aj na nedostatočné 

čerpanie pomoci z európskych fondov, ktoré je spôsobené oneskorením schvaľovacích 

procesov už dlhšie obdobie. Za mimoriadne dôležité totiž považuje udržateľnosť 

vedeckých a technických projektov. Zmluvami o poskytnutí nenávratných finančných 

prostriedkov sa verejné vysoké školy a Slovenskej akadémie vied zaviazali k 

udržateľnosti vybudovaných vedeckých parkov a výskumných centier. Už dnes je zrejmé, 

že túto podmienku dodržiavajú s ťažkosťami. Vysoké školy ani Slovenská akadémia vied 

nemajú vypracované osobitné stratégie udržateľnosti, spojené najmä s otázkami finančnej 

udržateľnosti, aby boli čo najmenej závislé od zdrojov štátneho rozpočtu. Všetky 

kontrolované subjekty aktívne reagujú na vyhlásené výzvy zo strany rozpočtových 

organizácii podávaním žiadostí, ktoré sú však veľakrát zrušené, prípadne pozastavené. 

Chýbajúce financie na vedu v oblasti štrukturálnych fondov neumožňujú rozvoj parkov v 

takom rozsahu, aby zvýšili šance na presadenie sa v rámci európskeho vedeckého 

priestoru 601. 

Podľa výročnej správy 602 analytických inštitútov ministerstiev financií a školstva 

v roku 2017 z hľadiska medzinárodného porovnávania úrovne financovania vysokého 

školstva sa údaj o podiele celkových výdavkov na vysoké školstvo k hrubému domácemu 

produktu (HDP) používa asi najčastejšie. Ukazovateľ vypovedá o tom, koľko 

prostriedkov je daná spoločnosť schopná a ochotná venovať na vysoké školstvo. Finančné 

prostriedky pritom môžu prichádzať z rôznych zdrojov; základné členenie rozlišuje 

 
600 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019 Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: 

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/524594/NKU+SR+-+Vyrocna+sprava+2019.pdf/5556eaa5-e91c-43ca-

abb2-3d7dd58ad150 
601 tamtiež 
602Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte. Bratislava, FMUK CEM, 2017. 30 s.  [on-

line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: www.cem-uk.sk › publikacie-cem › spravy-a-studie › vyvoj-terciarne...  
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domáce zdroje verejné a privátne a zahraničné zdroje. Kombinované súkromné a verejné 

výdavky na terciárne vzdelávanie v roku 2014 dosahovali u nás 1,1 % HDP, čo je menej 

ako priemer OECD (1,5 %). Výdavky na terciárne vzdelávanie predstavujú 27 % 

všetkých výdavkov na vzdelávanie, čo je porovnateľné s väčšinou podobných krajín. V 

prípade verejných zdrojov sa o prostriedkoch pre vysoké školy väčšinou rozhoduje v 

príslušných orgánoch (zastupiteľských alebo exekutívnych) v rámci rokovaní o 

výdavkoch predovšetkým štátneho rozpočtu, ale niekedy aj iných úrovní verejných 

rozpočtov 603. 

Ďalej sa vo výročnej správe 604  analytických inštitútov ministerstiev financií a 

školstva v roku 2017 uvádza, že v prípade privátnych zdrojov sa o prostriedkoch pre 

vysoké školy rozhoduje väčšinou na úrovni podnikateľských subjektov (napríklad 

spolufinancovanie niektorých programov alebo inštitúcií, daňové asignácie, dary a pod.), 

či jednotlivých domácností (školné a iné poplatky študentov vysokoškolským 

inštitúciám). Nemožno pritom samozrejme zabudnúť ani na prípadné finančné zdroje 

vysokých škôl prichádzajúce zo zahraničia (napríklad z Európskej únie), ktoré v 

niektorých krajinách predstavujú nezanedbateľnú časť ich príjmov. Najvyššie podiely z 

HDP získavajú vysoké školy v krajinách, kde im financie neplynú dominantne iba z 

verejných zdrojov, ale vo vyššej miere aj z privátnych zdrojov, od podnikov a z 

domácností. Štátne dotácie sú hlavný zdroj ich prostriedkov, no význam súkromných 

zdrojov narastá (tvoria približne pätinu celkových výdavkov). Verejné zdroje spolu s 

prostriedkami zo štrukturálnych fondov predstavujú 77 % príjmov verejných vysokých 

škôl, čo je podiel blízky iným krajinám s podobným modelom financovania. Do 

financovania expanzie verejného vysokého školstva sa však nepodarilo systémovo 

zapojiť nové zdroje a verejné vysoké školy preto zostali v rozhodujúcej miere odkázané 

na štátny rozpočet (respektíve štrukturálne fondy Európskej únie).  

Celkový pohľad na finančné zdroje vo vysokoškolskom systéme ukazuje, že 

nárasty z posledného obdobia (najmä v časti vedy a výskumu dotovanej z fondov 

európskej únie) vylepšili pozíciu Slovenska v medzinárodných porovnaniach. 

Financovanie samotného vzdelávania (z časti na úkor financovania iných služieb) nás 

však radí na chvost v rámci porovnaní krajín OECD. Dotácia na výskumnú a umeleckú 

činnosť sa skladá z časti rozdeľovanej vnútorným súťaživým systémom (VEGA, KEGA), 

ďalej časti, ktorá závisí od výsledkov komplexnej akreditácie v hodnotení výskumnej 

 
603 Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte. Bratislava, FMUK CEM, 2017. 30 s.  [on-

line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: www.cem-uk.sk › publikacie-cem › spravy-a-studie › vyvoj-terciarne... 
604 tamtiež 
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činnosti (tzv. dlhé peniaze) a časti, ktorá závisí od objemu získaných domácich 

a zahraničných grantov, od počtu doktorandov po dizertačnej skúške a od publikačnej a 

umeleckej činnosti v predchádzajúcom roku (spolu tzv. krátke peniaze). To sú všetko 

výstupné výkonové parametre, v ktorých problematická je najmä publikačná činnosť v 

tom, že pre získanie bodov autori rozdeľujú vysoko hodnotené publikácie (napr. 

monografie), publikujú na konferenciách nízkej úrovne v blízkom zahraničí, v 

predátorských časopisoch, čo sú negatívne parametre kvality, za ktoré získavajú školy 

odmenu. Vysoko problematickou je egalizácia požiadaviek, ktorá bráni vysokým školám 

zamerať sa intenzívnejšie na aplikovaný výskum, rozvoj prakticky orientovanej výučby 

a regionálneho aspektu ich pôsobenia (resp. ich tzv. tretej misii), nakoľko sú „tlačené“ do 

výskumných publikácií v zmysle platnej (prierezovo) metodiky605. 

 Na ekonomickú situáciu vysokoškolského systému i jednotlivých inštitúcií má 

pochopiteľne vplyv celkový vývoj vysokého školstva i celej spoločnosti a jej ekonomiky. 

V dôsledku toho rozvinuté krajiny hľadajú cesty, ako v posledných rokoch vo väčšine 

vyspelých krajín (medzi ne v tomto texte radíme predovšetkým členské krajiny OECD a 

ďalšie krajiny Európskej únie, ktoré nie sú súčasťou OECD) prirodzene narážala na limity 

verejných rozpočtov. Tiež ekonomická kríza, ktorá vyspelý svet postihla v druhej 

polovici minulého desaťročia, mala na rozvoj systémov vyššieho vzdelávania rad 

negatívnych dopadov. Vo všetkých vyspelých krajinách sa vďaka tomu expanzia počtu 

vysokoškolákov a ekonomická kríza po roku 2008 postupne začali premietať aj do 

rozsahu, spôsobov aj mechanizmov financovania vysokých škôl: 

o po prvé do financovania vysokých škôl viac zapojiť samotných študentov a ich 

rodiny (napríklad zavádzaním školného pre domácich, ale zvlášť pre 

zahraničných študentov), ale aj budúcich zamestnávateľov absolventov 

všeobecne a podnikateľskú sféru zvlášť (daňové úľavy či asignácie, rôzne 

podporné programy a pod.); 

o po druhé, sú tiež samotné vysokoškolské inštitúcie rôznymi spôsobmi a nástrojmi 

motivované k tomu, aby získavali finančné prostriedky z ďalších verejných i 

súkromných zdrojov (napríklad zapájanie vysokých škôl do veľkých výskumných 

programov, podpora ich spolupráce s podnikateľskou sférou či s regiónmi); 

o po tretie, vznikajú decentralizované systémy financovania vysokého školstva, kde 

sa rozhodovanie o financovaní tvorba rozpočtov odčleňuje na celoštátnej úrovni 

 
605 Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte. Bratislava, FMUK CEM, 2017. 30 s.  [on-

line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: www.cem-uk.sk › publikacie-cem › spravy-a-studie › vyvoj-terciarne... 
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od úrovne regionálnej pre rôzne typy vysokoškolských inštitúcií a/alebo sa tvoria 

špeciálne rozpočty na úrovni štátu pre preferované inštitúcie či programy; 

o po štvrté, ale v neposlednom rade, sa výrazne menia aj pravidlá prideľovania 

verejných zdrojov vysokým školám: oslabuje sa sledovanie ich vstupov v podobe 

jednoduchého počtu študentov, učiteľov či odučených hodín; viac ako 

kedykoľvek predtým sú pravidlá orientované na výkonové, výstupné a 

kvalitatívne charakteristiky jednotlivých vysokoškolských inštitúcií 606. 

 

 

5.3. Analýza právnych aspektov financovania vysokých škôl v Českej republike 

 

V dizertačnej práci som, vo vzťahu k téme, analyzovala rozpis dotácii 

financovania vysokých škôl v Českej republike, ktoré, podľa môjho názoru, pregnantne 

mapujú vybraný časový úsek od roku 2010 po rok 2020 spolu so špecifikami, ktoré sa 

v nich objavili v rámci priebežne aktualizovanej právnej úpravy financovania verejných 

vysokých škôl ako súčasti právnych aspektov. 

Analyzované rozpisy obsahujú špecifikácie pre príslušný rok, mnohé z nich 

súvisia so začlenením sa  Českej republiky do príslušných Európsky štruktúr, projektov 

a iniciatív apod., čo sa odrážalo za ostatných 10 rokov aj v kapitolách rozpisu dotácií zo 

štátneho rozpočtu verejným vysokým školám,  v rozpise dotácii financovania vysokých 

škôl v Českej republike je možné sledovať aj zmeny v rôznych komponentoch 

financovania vysokých škôl v Českej republike od sledovaného obdobia od roku 2010 do 

aktuálneho roku 2020. Rozpisy dotácii financovania vysokých škôl v Českej republike 

od roku 2010 do roku 2020 spravidla obsahujú Rozpis rozpočtu vysokých škol, Pravidla 

pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám a Zásady a pravidla 

financování veřejných vysokých škol pre konkrétny rok. Tieto sa vypracovávajú 

v predchádzajúcom kalendárnom roku pre rok nasledujúci. V roku 2010 rozpis dotácii 

financovania vysokých škôl v Českej republike obsahoval aj Pravidlá pre poskytovanie 

dotáciám súkromným vysokým školám v Českej republike ako súčasť harmonizačného 

procesu s právom Európskej únie, samozrejme poskytovanie dotácií je so stanovenými 

pravidlami.  V roku 2011 rozpis dotácii financovania vysokých škôl v Českej republike 

obsahoval aj Základ pre stanovenie poplatkov spojených so štúdiom. Rozpis dotácii 

financovania vysokých škôl v Českej republike za rok 2012 obsahuje Koeficienty 

 
606 Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte. Bratislava, FMUK CEM, 2017. 30 s.  [on-

line]. [cit. 2020-04-24]. Dostupné na: www.cem-uk.sk › publikacie-cem › spravy-a-studie › vyvoj-terciarne... 
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ekonomickej náročnosti (študijných programov) a Štipendiá pre rok 2012. Rozpis dotácii 

financovania vysokých škôl v Českej republike za rok 2013 obsahuje  aj Formulár 

žiadosti o poskytnutie príspevku/dotácie z Fondu vzdělávací politiky Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na rok 2014 a Formulár záverečnej 

správy k projektom, podporených Fondom vzdelávacej politiky Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky, teda odzrkadľuje právny stav k danému roku a 

dokumentuje vznik a fungovanie Fondu vzdělávací politiky Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. Rozpis dotácii financovania vysokých škôl 

v Českej republike za rok 2014 naznačuje okrem iného priority vzdelávacej politiky 

v tom období, ukazuje to výzva na predkladanie projektov v rámci Fondu vzdělávací 

politiky na podporu študijných programov zameraných na prípravu pedagogických 

pracovníkov a súčasne aj právny stav, že vznikla Reprezentativní komise pro rozpis 

rozpočtu veřejných vysokých škol a prišlo k zmene Pravidiel pre poskytovanie príspevku 

a dotácií verejným vysokým školám. Rozpis dotácii financovania vysokých škôl v Českej 

republike za rok 2015 obsahuje tri krát realizovanú zmenu pravidiel pre poskytovanie 

príspevkov a dotácií verejným vysokým školám (k februáru, k júnu a k októbru 2015), čo 

je možné považovať za nevyhnutné jednorazové opatrenie, avšak to nepovažujem za 

veľmi vhodné opakované riešenie situácie najmä v súvislosti s právnou istotou 

financovania verejných vysokých škôl. Rozpis dotácii financovania vysokých škôl 

v Českej republike za rok 2016 obsahuje okrem iného prvý krát aj Výročné správy o 

hospodárení verejných vysokých škôl za rok 2015, čo je dôkazom zmeny 

v transparentnosti financovania verejných vysokých škôl z verejných zdrojov. Rozpis 

dotácii financovania vysokých škôl v Českej republike za rok 2016 obsahuje aj druhú 

etapu Výzvy na predkladanie projektov v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu 

študijných programov,  zameraných na prípravu pedagogických pracovníkov, taktiež aj 

Výzvu na predkladanie projektov v rámci Fondu vzdelávacej politiky na podporu štúdia 

študentov,  prijatých na základe mimoriadneho prijímacieho konania,  vyhláseného 

pedagogickými fakultami pre magisterské študijné programy Speciální pedagogika a 

Učitelství pro 1. stupeň, z čoho vyplývajú priority vzdelávacej politiky štátu v príslušnom 

období  a taktiež aj Výzvu na predkladanie projektov v rámci Fondu vzdělávací politiky 

na podporu tvorivej umeleckej činnosti na verejných vysokých školách, ktoré sa 

evidentne stali ďalšou prioritou v oblasti vzdelávania v Českej republike. Rozpis dotácii 

financovania vysokých škôl v Českej republike za rok 2017 obsahuje Výzvu k 

predkladaniu projektov v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tvorivej umeleckej 

činnosti na neumeleckých verejných vysokých školách a Výzvu k predkladaniu projektov 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formular-zadosti-o-poskytnuti-prispevku-dotace-z-fondu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formular-zadosti-o-poskytnuti-prispevku-dotace-z-fondu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formular-zadosti-o-poskytnuti-prispevku-dotace-z-fondu
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formular-zaverecne-zpravy-k-projektum-podporenych-fondem
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formular-zaverecne-zpravy-k-projektum-podporenych-fondem
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/formular-zaverecne-zpravy-k-projektum-podporenych-fondem
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v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu akademických pracovníkov na 

pedagogických fakultách verejných vysokých škôl, čo je špecifikom pre tento rok 

a ukázalo sa, že aj prioritou vzdelávacej politiky v tomto období. Rozpis dotácii 

financovania vysokých škôl v Českej republike za rok 2018 obsahuje novo stanovené 

koeficienty ekonomickej náročnosti (vysokoškolských študijných programov), taktiež aj 

Formuláre žiadosti o zmenu výšky dotácii (navýšenie dotácie) a taktiež aj Podnet k 

predkladaniu žiadostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu navýšenia kapacít 

lekárskych fakúlt verejných vysokých škôl pro rok 2018 a tiež aj Prehľad projektov, 

financovaných podľa zákona č. 130/2002 Sb., ukončených k 31. 12. 2017. Z vyššie 

uvedeného je zrejmá snaha ho transparentnosť použitia verejných zdrojov a taktiež jasné 

zameranie financovania vysokých škôl vo vytypovaných oblastiach spoločenských 

potrieb najmä v perspektívnom uhle pohľadu. Rozpis dotácii financovania vysokých škôl 

v Českej republike za rok 2019 obsahuje Výzvu k predkladaniu žiadostí na poskytnutie 

dotácie súkromným vysokým školám na štipendiá na rok 2019; Novo stanovené 

koeficienty ekonomickej náročnosti (študijných programov); Podnet k predkladaniu 

žiadostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu študijných programov,  

zameraných na prípravu pedagogických pracovníkov na rok 2019; taktiež aj po prvý krát 

Podnet k predkladaniu žiadostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tzv. 

malých, strategicky významných oborov na rok 2019 a súčasťou je tiež aj Výzva k 

podaniu žiadostí o poskytnutí dotácie na podporu aktivít, naplňujúcich článok 3 

Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce medzi vládou Českej 

republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky. Špecifická sú viditeľné najmä  

možnostiach žiadostí v rámci Fondu vzdělávací politiky na podporu tzv. malých, 

strategicky významných oborov na rok 2019 (zadefinovaných Stratégiou). Z hľadiska 

špecifík rozpis dotácii financovania vysokých škôl v Českej republike za rok 2020 

obsahuje Výzvu k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit naplňujících 

článek 9 Smlouvy o Antarktidě (Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 76/1962 Sb.) pro 

kalendářní rok 2020 a pokračovanie poskytovania dotácie na podporu aktivít, 

naplňujúcich článok 3 Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce 

medzi vládou Českej republiky a vládou Egyptskej arabskej republiky.  

Novelizácia zákona č. 137/2016 Sb., ktorým sa mení zákon č. 111/1998 Sb. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení ďalších zákonov (zákon o vysokých školách), v 

znení neskorších predpisov, a niektoré ďalšie zákony, vykonaná zákonom č. 168/2018 

Sb., predĺžila zmenou prechodných ustanovení  "veľkej novely" vysokoškolského zákona 

platnosť akreditácie doterajších študijných programov, akreditovaných pred účinnosťou 
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veľké novely, do 31. 12. 2024. Tým sa umožnilo bezproblémové doštudovanie študentov, 

ktorí sú do štúdia v týchto študijných programoch prihlásili. Zároveň bola v programoch 

akreditovaných pred veľkou novelou obmedzená možnosť prijímania nových uchádzačov 

- mohli byť na štúdium prijatí len do 31. 12. 2019 (popr. až do neskoršieho dátumu 

skončenia doby pôvodnej akreditácie, ak bola pôvodná akreditácia udelená na dobu dlhšiu 

ako do 31. 12. 2019) 607.  

Najaktuálnejšia zverejnená výročná správa608 hovorí o tom, že hospodárenie s 

prostriedkami štátneho rozpočtu v rezorte školstva, mládeže a telovýchovy sa v roku 2018 

riadilo najmä zákonom č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o zmene niektorých 

zákonov , v znení neskorších predpisov, zákonom č. 561/2004 Sb. o sústave základných 

a stredných, vyšším odbornom a inom vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších 

predpisov, zákonom č. 563/1991 Sb. o účetníctví v znení neskorších predpisov, zákonom 

č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 

vysokých školách), v znení neskorších predpisov, zákonom č. 306/1999 Sb. o 

poskytovaní dotácií súkromným školám, predškolskom a školským zariadeniam, v znení 

neskorších predpisov, zákonom č. 109/2002 Sb., o výkone ústavnej výchovy alebo 

ochrannej výchovy v školských zariadeniach a o preventívne výchovné starostlivosti 

v školských zariadeniach a o zmene ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákonom č. 130/2002 Sb. o podpore výskumu, experimentálneho vývoja a inovácií z 

verejných prostriedkov a o zmene niektorých zákonov (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovácí), v znení neskorších predpisov, zákonom č. 115/2001 

Sb., o podpore športu, v znení neskorších predpisov. Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) splnilo v roku 2018 všetky úlohy vyplývajúce 

zo zákona o štátnom rozpočte a ďalších právnych predpisov, uznesenie vlády Českej 

republiky, pokynov a opatrení Ministerstva financií. Dodržalo všetky záväzné rozpočtové 

ukazovatele609. 

V oblasti investícií bola tiež vytvorená dokumentácia nového investičného 

programu Rozvoj a obnova materiálno-technickej základne verejných vysokých škôl. 

Dokumentácia bola schválená uznesením vlády č. 564 z 4. 9. 2018. Program vecne 

nadväzuje na predchádzajúcu rovnomenný program, ktorého financovanie bolo ukončené 

 
607 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). Výroční zpráva o stavu a rozvoji 

vzdělávání  v České republice v roce 2018. Praha: MŠMT, 2019. 152 s. ISBN 978-80-87601-40-2. 2019. [on-line]. [cit. 

2018-12-31]. 
608 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). Výroční zpráva o stavu a rozvoji 

vzdělávání  v České republice v roce 2018. Praha: MŠMT, 2019. 152 s. ISBN 978-80-87601-40-2. 2019. [on-line]. [cit. 

2018-12-31]. 
609tamtiež 
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v roku 2019. Východiskom pre stanovenie cieľov dokumentácie programov bol základný 

koncepčný dokument rozvoja terciárneho vzdelávania - Dlhodobý zámer vzdelávacej a 

vedeckej, výskumnej, vývojovej a inovačné, umelecké a iné tvorivé činnosti pre oblasť 

vysokých škôl na obdobie 2016-2020. V decembri 2018 bola uverejnená výzva tohto 

programu s predpokladanou alokáciou 3 mld. Kč. Podpora obnovy a rozvoja 

vysokoškolské infraštruktúry bude zabezpečená prostredníctvom: 

o opatrení na zabezpečenie potrebných štandardov materiálno technických 

podmienok, modernizácia výučby a súvisiaceho zázemia; 

o rekonštrukciami a obnovou existujúcej stavebné infraštruktúry VVS - technické 

zhodnotenie stavebné infraštruktúry sa v poslednej dobe stali naliehavejšie ako 

nová výstavba a investičné finančné prostriedky sa z novej výstavby presúvajú na 

rekonštrukcie a modernizácie a dostavby existujúcich budov. Úpravy majú 

odstraňovať dôsledky nielen fyzického starnutia a zhoršovanie stavebno- 

technického stavu budov, ale najmä jeho funkčného zastarávania vo vzťahu k 

zmenám výučbového procesu aj rozšírené funkcie školy; 

o v minimálnom rozsahu odôvodneným obstaraním nových plôch v súvislosti s 

potrebou optimalizácie a rozmiestnenie plošných kapacít, tj. napríklad opustením 

nepotrebného majetku, zdieľaním priestor pre výučbu aj iné činnosti verejných 

vysokých škôl; 

o synergických väzieb na projekty realizované v iných programoch, napr. z OP 

VVV, spravidla skvalitnením procesu riadenia a výučby rozvojom a zavádzaním 

systémov informačných a komunikačných technológií a obstaraním strojového a 

prístrojového vybavenia; 

o opatrenia vedúcich k prevádzkovým úsporám a celkovej efektivite prevádzky a k 

povinnému naplnenie zákonných predpisov, napr. v oblasti energetického 

hospodárstva, zabezpečenie a požiarneho zabezpečenia budov alebo 

hygienických noriem, zabezpečením priestorov a vybavenia pre archiváciu 

dokumentov 610. 

V oblasti Národní reformy v oblasti terciárního vzdělávání (2020)611 bol 

zverejnený Centralizovaný rozvojový program pro rok 2020. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky pre rok 2020 vyhlásilo Centralizovaný rozvojový 

 
610 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR). Výroční zpráva o stavu a rozvoji 

vzdělávání  v České republice v roce 2018. Praha: MŠMT, 2019. 152 s. ISBN 978-80-87601-40-2. 2019. [on-line]. [cit. 

2018-12-31]. 
611 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Česká republika: Národní reformy 

v oblasti terciárního vzdělávání. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-27]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/national-reforms-higher-education-17_cs 
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program, ktorý má podporiť napĺňanie priorít stanovených v Dlhodobom zámere 

vzdelávacej a vedeckej, výskumnej, vývojovej a inovačné, umelecké a ďalšej tvorivej 

činnosti pre oblasť vysokých škôl na obdobie 2016-2020. Projekty riešia vždy minimálne 

dve vysoké školy spoločne. Každý projekt sa zodpovedá vždy jednému z nasledujúcich 

zamerania (témy, ktoré sa odlišujú od minulého programu):  

o rozvoj opatrení na znižovanie študijnej neúspešnosti, vrátane zberu a analýzy 

kvantitatívnych i kvalitatívnych dát pre vyhodnotenie účinnosti doterajších 

opatrení a identifikáciu ohrozených skupín;  

o elektronizácia správnej agendy vysoké školy;  

o plnenie požiadaviek stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo pokyny orgánov štátnej správy upravujúcich vnútornú organizáciu a 

systémy vysokých škôl, vrátane kybernetickej bezpečnosti; organizovanie 

festivalov, prehliadok, výstav a ďalších obdobných podujatí mimoriadneho 

charakteru;612  

o posilňovanie spoločenskej zodpovednosti vysokých škôl, napr. cez rozvoj 

regionálneho pôsobenia a spoluprácu s miestnymi verejnými partnermi, 

neziskovými organizáciami i súkromným sektorom;  

o nastavenie a zavádzanie opatrení na podporu prostredia vysokých škôl s ohľadom 

na vyrovnané zastúpenie žien a mužov vo všetkých úrovniach riadenia vysokej 

školy, vrátane rozhodovacích pozícií;  

o medzinárodnej spolupráce univerzít a podpora marketingu a prezentácie 

vysokých škôl v Českej republike a v zahraničí, budovanie infraštruktúry pre 

prijímanie a starostlivosť o zahraničných študentov, vrátane vzdelávania 

administratívnych pracovníkov;  

o rozvoj vzdelávacej činnosti vysokých škôl prostredníctvom skvalitňovania 

pedagogických kompetencií a zavádzania inovácií v učení za aktívneho 

využívania odporúčanie Európskej asociácie univerzít a Európskej študentskej 

únie;  

o opatrenia na posilnenie akademickej integrity študujúcich a zamestnancov 

vysokých škôl zahŕňajúci šírenie princípov etické tvorivej práce a publikovanie a 

boj proti podvodom, korupcii a plagiátorstvo; 

 
612 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Česká republika: Národní reformy 

v oblasti terciárního vzdělávání. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-27]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/national-reforms-higher-education-17_cs 
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o formulácia spoločných kritérií kvality odborovo podobných študijných 

programov a zdieľanie dobrej praxe pri ich tvorbe a realizácii;  

o výučba v tzv. malých, strategicky a geopoliticky významných študijných 

programoch/odboroch.613 

 

Ako som už uvádzala texte dizertačnej práce vyššie,  financovanie vysokých škôl 

sa uskutočňuje podľa troch základných modelov, ktoré je možné navzájom kombinovať: 

1. Model účelového financovania - tento model sa realizuje na základe programového 

plánovania, kedy sú zdroje zo štátneho rozpočtu vysokým školám prideľované 

v programovom členení a na stanovený účel. Prideľovanie finančných prostriedkov 

je limitované stanovením najvyššej možnej sumy dotácie pre jednotlivé programy. 

V prípade, že potreby vysokej školy sú vyššie ako maximálna výška dotácie, 

vysoká škola si zabezpečuje krytie týchto potrieb z vlastných zdrojov. Hlavná 

výhoda tohto modelu spočíva v tom, že jeho uplatňovaním sa zabezpečuje plnenie 

úloh verejných vysokých škôl v podprogramoch a taktiež sa uľahčuje kontrola 

hospodárenia vysokých škôl.  

2. Model financovania podľa výkonov - základnou myšlienkou tohto modelu 

financovania vysokých škôl je prideľovanie finančných prostriedkov podľa 

preukázateľných výkonov. Pri stanovení výšky dotácie sa vychádza z údajov 

o počte študentov a absolventov, ekonomickej náročnosti výučby podľa študijných 

odborov, personálnej náročnosti študijných odborov, počte študentov na učiteľa 

a pod.  Výhodou tohto modelu financovania je, že napomáha zreálniť náklady 

vysokej školy na jedného študenta v závislosti od študijného odboru v rámci 

ktorého sa vzdeláva. Hlavným cieľom tohto modelu je zvyšovanie 

hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti hospodárenia vysokých škôl a vytváranie 

tlaku na manažment vysokej školy, aby riešil akademické problémy v súčinnosti 

s ekonomickou stránkou vzdelávacieho procesu a v nadväznosti na ekonomické 

zabezpečenie hospodárskeho chodu vysokej školy.  

3. Model financovania podľa kvality - tento model je kombináciou modelu 

financovania podľa účelu a modelu financovania podľa výkonu. Základným 

kritériom tohto modelu financovania vysokých škôl je kvalita 614. 

 
613 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Česká republika: Národní reformy 

v oblasti terciárního vzdělávání. 2020. [on-line]. [cit. 2020-04-27]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/national-reforms-higher-education-17_cs 
614 DURAČINSKÁ, Mária. Finančné hospodárenie vysokých škôl v Slovenskej republike z aspektu požiadaviek 

Európskej únie na rozvoj vzdelávania a vedy In Mezinárodní a srovnávací právní revue.  Roč. 5, č. 14 (2005), s. 78-94. 

ISSN 1213-8770 
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Z hľadiska realizovanej analýzy právnej úpravy financovania verejných vysokých 

škôl v Českej republike  konštatujem, že financovanie vysokých škôl v Českej republike 

vychádza zo zákona č. 111/1998 Sb. - zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o vysokých školách), v znení neskorších predpisov.  

Konkrétne postupy financovania na rok príslušný rok sú pre verejné vysoké školy 

stanovené rezortnými Pravidlami pre poskytovanie príspevku a dotácií verejným 

vysokým školám Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, pre 

súkromné vysoké školy Pravidlami poskytovania dotácií súkromným vysokým školám 

Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy  České republiky na štipendiá podľa § 40 

ods. 2, § 91 ods. 2 písm. e) a § 91 ods. 3 zákona č. 111/1998 Sb. – zákon o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o vysokých školách), v znení 

neskorších predpisov, č. j. 2435 / 2011-33. 

 

 

5.4. Analýza právnych aspektov financovania vysokých škôl v Maďarsku 

 

Na základe analýzy právnej úpravy financovania vysokých škôl v Maďarsku 

uvádzam, že právna úprava financovania škôl v Maďarsku je uvedená v školskom zákone 

(2020) - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről615 a v zákone č. 104/2011 – 

zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 

felsőoktatásról)616. 

Právna úprava financovania vysokých škôl v Maďarsku určuje systém verejných 

financií a v jeho subsystémoch sa právna úprava vzťahuje aj na fungovanie vysokých škôl 

v závislosti od ich postavenia a toho, či sú odkázané na verejné financovanie, súčasne ich 

riadenie má byť v súlade so zákonom o verejných financiách a zákonom o štátnom 

majetku. 

Na základe právnych aspektov financovania vysokých škôl v Maďarsku je 

financovanie základných činností vysokých škôl upravené každoročne prijatým 

nariadením vlády. Podľa schválenej vyhlášky z roku 2016 sa dotácia zakladá na školnom 

určenom štátom pre študentov - samoplatcov, vynásobené počtom študentov 

zúčastňujúcich sa na programoch financovaných štátom, tvoria dotácie pre jednotlivé 

 
615 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (školský zákon). 152 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31].  

Dostupné na: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv 
616 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
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inštitúcie. Uvedená suma sa môže líšiť až o +/- 10%, ak sa študenti inštitúcie, ktorí 

ukončili štúdium v rôznych odboroch odbornej prípravy, zamestnajú v extrémne vysokej 

alebo nízkej miere (+/- 25%) v porovnaní s národným priemerom v príslušnej odbornej 

príprave. Zamestnanosť sa meria systémom sledovania kariéry absolventov, ktorý 

funguje už takmer desať rokov. 

Štát ponúka, na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Maďarsku, 

aj ďalšie dotácie stanovené na normatívnom základe (dotácia na ubytovanie študentov, 

ubytovanie, školské knihy, športové a kultúrne aktivity a školské granty). Niektorým 

vysokým školám môžu byť navyše poskytnuté ďalšie zdroje v rámci systému výberových 

konaní alebo na základe individuálnych dohôd. Konkrétne financovanie Národnej 

univerzity vo verejnom záujme je iné ako priemer: zákon o rozpočte poskytuje 

samostatnú rozpočtovú časť na túto štátnu dotáciu.617 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania môžu, na základe právnej úpravy 

financovania vysokých škôl v Maďarsku, v rámci svojich ekonomických činností 

prijímať akékoľvek rozhodnutia alebo kroky, ktoré prispievajú k plneniu úloh 

stanovených v ich zakladajúcich listinách. Môžu tak najmä uzatvárať zmluvy, nadobúdať 

nehnuteľnosti, spájať sa do partnerstiev, podnikať, založiť obchodnú organizáciu, predať 

alebo prenajať svoje nehnuteľnosti a používať a využívať im poskytnuté aktíva. Vysoké 

školy sa musia zaviazať k riadnemu a efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov, 

ktoré majú k dispozícii, ak ochrane duševného a iného majetku. 

Rozpočty verejných univerzít a vysokých škôl schvaľujú ich senáty, pričom sa 

berú do úvahy finančné rámce uverejňované správcom.618 

Poplatky v rámci verejného vysokoškolského vzdelávania, vyplývajú zo zákona 

č. 104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény 

a nemzeti felsőoktatásról)619: 

o miesta financované prostredníctvom štátneho štipendia; 

o miesta financované čiastočne prostredníctvom štátneho štipendia; 

o miesta vyžadujúce plné školné. 

Ďalej podľa vyššie citovaného zákona podmienkou štátneho štipendia je, že 

prijímatelia (s výnimkou študentov zúčastňujúcich sa na náboženských štúdiách) by sa 

mali zaviazať, že budú pracovať pre zamestnávateľa v Maďarsku po dobu identickú s 

 
617 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
618 tamtiež 
619 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
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dobou získania štipendia do dvadsiatich rokov od získania ich titulov. V opačnom prípade 

musia vrátiť hodnotu svojich štipendií. Pracovný pomer zahŕňa aj platenú materskú 

dovolenku súvisiacu s bývalým pracovným pomerom v Maďarsku alebo s obdobím 

nezamestnanosti zahŕňajúcim príspevok pre uchádzačov o zamestnanie. Citovaný zákon 

sa týka zabezpečenia fungovania národného systému vysokých škôl v určitom rámci, 

pravidiel, týkajúcich sa riadenia vysokých škôl v rámci ustanovenom zákonom, taktiež sa 

pôsobnosť tohto zákona vzťahuje na všetkých, ktorí sa podieľajú na činnosti a riadení 

vysokoškolského vzdelávania osoby, organizácie a maďarské vysoké školy v Maďarsku 

a činnosti vysokoškolského vzdelávania mimo Európskej únie.620 Taktiež citovaný zákon 

vymedzuje zodpovednosť štátu za fungovanie systému vysokoškolského vzdelávania, 

taktiež aj za činnosť vysokej školy a jej údržbu nesie hlavnú zodpovednosť štát, ako je 

tomu v modeloch financovania vysokých škôl vo väčšine analyzovaných krajín 

európskeho priestoru. Ďalej citovaný zákon určuje, v závislosti od formy úhrady, sa 

môžete zúčastniť vysokoškolského vzdelávania: 

a) študent úplne podporovaný maďarským štátnym štipendiom; 

b) študent čiastočne podporovaný maďarským štátnym štipendiom; 

c) študent samoplatca. 

 V predmetnom zákone sa tiež uvádza, že ak študent vysokej školy nezíska 

doktorský titul do piatich rokov po zloženej skúške, môže sa čiastka podpory vyplatená 

počas trvania jeho vysokoškolského štúdia podľa § 84 ods. 2 písm. B) znížiť o polovicu, 

čo považujem za dobrý mechanizmus kontroly financovania všetkých stupňov 

vysokoškolského vzdelávania a taktiež za jeden z motivačných faktorov pre študentov 

ukončiť vzdelávanie v štandardnej dĺžke štúdia. Financovanie vysokoškolského štúdia je 

ďalej podrobnejšie vymedzené v časti zákona v kapitole XIX. v zákone č. 104/2011 – 

zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti 

felsőoktatásról)621 o financovaní štátnej/verejnej vysokej školy v časti 43 o výkone 

financovania. V siedmej časti citovaného zákona, venovanej financovaniu a riadeniu 

aktív štátnej/verejnej vysokej školy v XXII. kapitole, kde sú uvedené služby pre študentov 

bez poplatku v časti 49 o bezplatných službách odbornej prípravy podporované 

maďarským štátnym (úplným alebo čiastočným) štipendiom. V rámci odbornej prípravy 

podporovanej maďarským štátnym (čiastočným) štipendiom nesmie vysokoškolská 

inštitúcia požadovať poplatok za správnu službu (napr. Poplatok za zápis), ak zákon 

 
620 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
621 tamtiež 
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neustanovuje inak. Ak sa študent, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní podporovanom 

maďarským (čiastočným) štipendiom, zúčastňuje na čiastočnom vzdelávaní v štáte 

Európskeho hospodárskeho priestoru, v ktorom môže byť jeho štúdium zaradené do 

prípravy maďarskej vysokej školy, študent môžete získať štipendium od vysokej školy, v 

ktorej má štatút študenta.  Štipendium uvedené v odseku 3 sa zakladá na článku 84 / A. § 

1. O udelení štipendia sa musí rozhodnúť prostredníctvom verejnej súťaže.622 V rámci 

XXIII. kapitoly zákona č. 104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní 

(2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról)623 sú ustanovené  povinnosti 

samoplatcu za vysokoškolské štúdium. XXIV. kapitola citovaného zákona uvádza 

princípy financovania vysokoškolského vzdelávania -  prevádzkovateľ poskytuje 

podporu na činnosť vysokej školy. Zákon o ročnom rozpočte ustanovuje štátnu podporu 

vysokoškolského vzdelávania. Systém štátnej podpory poskytovanej na prevádzku 

vysokých škôl určuje vláda. Granty môžu byť udelené vysokej škole prostredníctvom 

verejnej súťaže alebo na základe dohody.  Podstatnou systémovou informáciou, uvedenou 

v citovanom zákone je, že štátne vysoké školy majú právo na štátnu podporu za 

rovnakých podmienok, cirkevné vysoké školy a súkromné vysoké školy - ak zákon 

neustanovuje inak - na základe dohody uzavretej s vládou. V uvedenom zákone je 

vymedzenie, ktoré rieši situáciu, kedy maďarské vysoké školy spolupracujú aj s vysokými 

školami, ktoré v inom štáte poskytujú cezhraničné vzdelávanie v maďarskom jazyku. 

Podmienky a postup poskytovania grantov upravené v odseku 4 určí vláda s výhradou, že 

celkový počet študentov navštevujúcich kurzy nesmie prekročiť 5% z počtu študentov na 

vysokých školách.624 

 V §84/a zákone č. 104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní 

(2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról)625 Maďarska sa uvádza, že štátny 

rozpočet prispieva na prevádzku vysokej školy poskytovaním podpory na poskytovanie 

základnej činnosti vysokej školy podľa § 2 ods. 1. Systém podpory na zabezpečenie 

základnej činnosti vysokej školy podľa § 2 ods. 1 sa ustanoví nariadením vlády. § 84/C 

hovorí o tom, že  sa môže podporovať prevádzka kľúčovej vysokej školy. § 84/D uvádza, 

že v rozpočte štátnej vysokej školy sa môže maximálne 85% rozpočtovej podpory 

poskytovanej na plnenie úloh verejného vzdelávania vynaložiť na mzdy a platy a 

najmenej 15% na prevádzku (najmä náklady na energie, materiál a údržbu, odborné 

 
622 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
623 tamtiež 
624 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
625 tamtiež 
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materiály). § 84/E citovaného zákona uvádza, že finančná  podpora na zabezpečenie 

zákonnej a primeranej činnosti  vo vzťahu k očakávaným ďalší ročným príjmom verejnej 

vysokej školy sa plánuje ako dotácia v kapitole ministerstva na čele s ministrom. 

 V kapitole XXV. zákone č. 104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom 

vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról)626 sú pomenované 

pravidlá finančného riadenia verejnej vysokej školy. V bode 54 sa uvádza v §86, že v 

oblasti hospodárskej činnosti vysokej školy môže prijať všetky rozhodnutia a opatrenia, 

ktoré prispievajú k plneniu jej úloh ustanovených v jej zakladajúcom dokumente, ak to 

neohrozí výkon jej základných úloh, efektívne využívanie verejných prostriedkov a 

majetku, najmä: môže uzavrieť zmluvu, združiť sa, založiť hospodársku organizáciu, 

používať majetok, ktorý má k dispozícii (teda majetok sprístupnený vysokej škole) a 

využívať ho v súlade s ustanoveniami jeho zmluvy o správe nehnuteľností. Povinnosťou 

vysokej školy je riadne a hospodárne využívanie dostupných zdrojov a ochrana 

duševného a iného vlastníctva. Správa majetku štátnej vysokej školy sa spravuje právnym 

predpisom, ktorý určuje zásady a podmienky spravovania národného majetku. Ak verejná 

vysoká škola nadobúda majetok pod akýmkoľvek titulom, jeho vlastníctvo - 

inštitucionálna spoločnosť v súlade so zákonom LXXVI z roku 2014 o vedeckom 

výskume, vývoji a inováciách. (podrobnejšie v zákone o vedeckom výskume, vývoji a 

inováciách“) a vylučujúci podiel podniku, založeného na využívanie duševnej tvorby 

podľa § 34 zákona o vedeckom výskume, vývoji a inováciách - patrí štátu, ale musí byť 

uzavretá s vysokou školou na dobu neurčitú.627 

V paragrafe 87 v zákone č. 104/2011 – zákon o národnom vysokoškolskom 

vzdelávaní (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról)628 sa uvádza, že 

štátna/verejná vysoká škola je jej správcom a neštátna vysoká škola môže byť užívateľom 

majetku, ktorý poskytuje správca, na vykonávanie svojich úloh, pokiaľ prevádzka 

majetku neprevedie správca.  Ďalej citovaný zákon uvádza, že ak je vysokoškolská 

inštitúcia držiteľom práv duševného vlastníctva, môže zriadiť inštitúciu na účely 

využívania duševného vlastníctva, ako aj, okrem iných metód predaja, hmotný majetok 

zahŕňajúci alebo založený na duševnom vlastníctve alebo právach duševného vlastníctva. 

práva, a ak vlastnícke právo súvisiace s danou duševnou prácou nie je prevoditeľné, môže 

inštitucionálnej spoločnosti sprístupniť čo najširšie možné užívacie právo povolené 

 
626  2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról (Zákon o národnom vysokoškolskom vzdelávaní). 93 s. 2020.  

[on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
627 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról. 93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/100094/119873/F1497923385/HUN100094%20Hun.pdf 
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zákonom ako nepeňažný vklad. Zákon o vedeckom výskume, vývoji a inováciách sa inak 

vzťahuje na inštitucionálnu spoločnosť založenú alebo prevádzkovanú na využívanie 

duševného vlastníctva. Súčasne sa v citovanom zákone objavuje klauzula proti tzv. 

rodinkárstvu, že osoba s vyšším riadiacim a riadiacim postavením na vysokej škole a jej 

príbuzný nesmú byť najvyšším úradníkom, audítorom alebo členom dozornej rady 

inštitúcie. 

V paragrafe 89 v 55 časti vyššie citovaného zákona, zameranej na osobitné 

pravidlá pre obnovu a investície sa píše, že štátna vysoká škola vykonáva svoje rozvojové 

úlohy v rámci plánu inštitucionálneho rozvoja. Štátna vysoká škola má právo vlastniť 

štátny majetok pod vlastnou správou, vo svojej vlastnej pôsobnosti, pričom je zaviazaná 

dodržiavaním pravidiel predaja štátneho majetku a s predchádzajúcim súhlasom ministra 

zodpovedného za dohľad nad verejným majetkom. Zákon taktiež rieši duševné 

vlastníctvo verejných vysokých škôl - na výsledok duševnej práce, vytvorenej v rámci 

zamestnaneckého vzťahu vysokoškolského učiteľa alebo výskumného pracovníka sa 

vzťahujú ustanovenia o prevode duševného diela vytvoreného v priebehu pracovného 

pomeru alebo iného podobného právneho vzťahu na zamestnávateľa.629 

Podľa citovaného zákona v časti 57 o  súkromných vysokých školách v § 94 v 

ods. 1 je uvedené, že vysoká škola môže pôsobiť aj ako inštitúcia z hľadiska náboženstva 

alebo svetonázoru začleniť do svojho vzdelávacieho programu filozofické, etické, 

kultúrne znalosti a môže sa ako súkromná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania 

zaoberať náboženskými aktivitami.  

V paragrafe 95 uvedeného zákona sa konštatuje, že ak súkromná vysoká škola 

nefunguje ako nezisková organizácia, vykonáva vzdelávanie ako hospodársku činnosť. 

Súkromná vysoká škola nakladá s majetkom, ktorý má k dispozícii podľa spoločenskej 

zmluvy alebo ak má verejný majetok, verejná správa ho spravuje v rámci svojho rozpočtu. 

Príjem súkromnej vysokej školy môže byť finančné prostriedky poskytnuté správcom, 

štátna pomoc, ostatné príjmy. Náklady a výdavky súkromnej vysokej školy môžu byť: 

priamo a nepriamo spojené s úlohami uvedenými v § 2 ods. 1 a 3 náklady, priame a 

nepriame náklady na obchodnú činnosť, ostatné výdavky. Súkromná vysoká škola 

udržiava svoje príjmy a výdavky v súlade s účtovnými predpismi. Ak súkromná vysoká 

škola prestane existovať bez právneho nástupcu práva a povinnosti prechádzajú na 

správcu, môže neštátna vysoká škola, ak to jej zakladajúci dokument a vnútorné predpisy 

 
629 2011. évi CCIV. törvénya nemzeti felsőoktatásról.  93 s. 2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. Dostupné na: 
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umožňujú, môže byť registrovaná ako nezisková organizácia na základe konečného 

rozhodnutia školského úradu. 

Z maďarskej právnej úpravy financovania vysokých škôl by bolo, podľa môjho 

názoru, perspektívne prevziať napr. sledovanie zamestnanosti a kariéry absolventov, 

ktorý v Maďarsku funguje viac ako desaťročie. Taktiež inšpiratívne do budúcnosti by 

mohlo byť rozčlenenie študijných miest na miesta plne financované prostredníctvom 

štátneho štipendia; miesta financované čiastočne prostredníctvom štátneho štipendia 

a miesta, vyžadujúce plné školné od študujúcich, pričom  by nemuseli byť striktne 

rozdelené miesta v rámci denného a externého štúdia. V rámci tejto právnej úpravy by 

bolo možné tiež zaviesť, že ak študenti, ktorí ukončia štúdium v rámci (čiastočného) 

štipendijného programu,  na ich miesta môžu nastúpiť študenti, ktorí sa predtým zúčastnili 

na samofinancovaných programoch, podmienkou by boli dosiahnuté študijné výsledky 

alebo sociálna situácia alebo finančná situácia a pod. Podmienkou štátneho štipendia je, 

že prijímatelia (s výnimkou študentov cirkvami prevádzkovaných škôl) sa majú zaviazať 

pracovať pre zamestnávateľa v Maďarsku po dobu identickú s dobou získania štipendia 

do dvadsiatich rokov od získania ich titulov, v opačnom prípade musia vrátiť hodnotu 

svojich štipendií. Pracovný pomer zahŕňa aj platenú materskú dovolenku súvisiacu s 

bývalým pracovným pomerom v Maďarsku alebo s obdobím nezamestnanosti, 

zahŕňajúcim príspevok pre uchádzačov o zamestnanie. Z môjho pohľadu túto právnu 

úpravu považujem za prínosnú aj z hľadiska zamestnanosti a „návratnosti“ investícií štátu 

do vysokoškolského vzdelávania. Ďalšia, podľa môjho názoru prínosná časť v zákone je 

klauzula proti tzv. rodinkárstvu, ktorá hovorí, že osoba s vyšším riadiacim a/alebo 

riadiacim postavením na vysokej škole a nesmú v príbuzenskom vzťahu byť najvyšším 

úradníkom, audítorom alebo členom dozornej rady vysokoškolskej inštitúcie. 

 

5.5. Analýza právnych aspektov financovania vysokých škôl v Poľsku 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl v Poľsku sa finančná 

podpora poskytuje aj žiakom a študentom. Žiaci/študenti v školskom systéme dostávajú 

granty na údržbu a stimuly v rámci systému finančnej podpory. Študenti zapísaní do 

programov prvého, druhého a dlhodobého cyklu vo všetkých typoch vysokých škôl môžu 

požiadať o finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v rôznych formách, vrátane výživného; 

grant pre zdravotne postihnuté osoby; štipendium/grant rektora (udeľuje rektor danej 

inštitúcie); a pomoc. Môžu tiež získať štipendium ministra. Študenti môžu navyše získať 

študentský kredit. 
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Podľa zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)630 nemôže byť výška 

štátneho rozpočtu na vysokoškolské vzdelávanie a vedu pridelená na daný finančný rok 

nižšia ako v predchádzajúcom roku. Suma vyčlenená v štátnom rozpočte na 

vysokoškolské vzdelávanie a vedu je tiež predmetom ročnej indexácie; nastavuje sa 

najmenej:  výdavky na vedu: prognóza rastu reálneho HDP vynásobená indexáciou; 

výdavky na vysokoškolské vzdelávanie: index spotrebiteľských cien plánovaný v štátnom 

rozpočte. V roku 2019 bola miera indexácie financovania vedy 1,25 a medzi rokmi 2020 

a 2028 sa bude každoročne zvyšovať o 0,1. 

Podľa zákona vyššie citovaného zákona631, ak je to opodstatnené, minister môže 

zvýšiť čiastku dotácie alebo grantu na úlohy súvisiace s finančnými výhodami pre 

študentov, berúc do úvahy potreby súvisiace s výučbou a výskumnými činnosťami 

(napríklad obzvlášť vysoký význam úloh pre národnú výskumnú politiku; nepredvídané 

okolnosti; vyšší počet študentov, ktorí majú nárok na finančnú podporu). V takých 

prípadoch sa od ministra vyžaduje, aby vzal do úvahy zdroje dostupné v rozpočte, typ 

dotknutej inštitúcie a kvalitu poskytovaného vzdelania alebo výskumnú činnosť, ktorú 

vykonáva. Rozpočet pre financovanie verejných vysokých škôl v Poľsku tiež obsahuje 

sumu na štipendiá a ocenenia ministra. Štátny rozpočet okrem toho poskytuje 

financovanie na niektoré projekty kapitálových investícií do vysokých škôl v rámci 

viacročných programov. Vysoké školy môžu navyše prijímať ďalšie prostriedky zo 

štátneho rozpočtu (vrátane štrukturálnych fondov a fondov na výskum) a z rozpočtov 

jednotiek miestnej samosprávy alebo ich združení. Taktiež dotácie na údržbu a rozvoj 

vyučovacích a výskumných kapacít, kedy hlavná časť dotácie je rozdelená na sekcie 

pridelené verejný univerzitám školám, verejným neuniverzitným vysokým školám a 

neverejným vysokým školám. Výška dotácie je do značnej miery určená úrovňou dotácie 

poskytnutej v predchádzajúcom roku, ktorá by mala zabezpečiť finančnú stabilitu 

vysokých škôl.  

Okrem toho podľa príslušného nariadenia ministra zodpovedného za 

vysokoškolské vzdelávanie a vedu nesmie byť výška dotácie vypočítaná podľa algoritmu 

a poskytnutá verejným vysokým školám v roku 2019 nižšia ako 99% a vyššia ako 106% 

z poskytnutej sumy v predchádzajúcom roku za porovnateľných podmienok. V 

nasledujúcich rokoch sa spodná hranica zníži na 98%. 

 
630 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
631 tamtiež 
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Podľa právnej úpravy financovania vysokých škôl univerzitného typu , uvedeného 

v zákone č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)632 platí algoritmus prideľovania 

finančných prostriedkov založený na 7 kritériách: 

o študenti (Pojem „študenti“ sa vzťahuje na študentov navštevujúcich programy 

prvého, druhého a dlhodobého štúdia. Doktorandi/študenti, ktorí navštevujú 

programy doktorandského/tretieho cyklu sú samostatnou kategóriou vo 

vnútroštátnych právnych predpisoch): indexy nákladov rôznych študijných 

odborov, pomery počtu študentov k počtu zamestnancov a počet študentov 

zapísaných do denných programov. V roku 2019 toto kritérium zohľadňuje aj 

doktorandov, ktorí boli zapísaní na denné doktorandské štúdium pred 

akademickým rokom 2019/2020; 

o zamestnanci: priemerný počet akademických zamestnancov (v ekvivalentoch na 

plný úväzok) vynásobený príslušnými váhami v závislosti od akademického 

titulu/titulom držaného zamestnancami (2,5 za profesorský titul; 2 pre 

postdoktorandský titul; 1,5 pre doktorandský titul ; 1 pre magisterský titul) a počet 

nepoľských zamestnancov s titulom profesora alebo funkcie univerzitného 

profesora (mimo danej vysokej školy), ktorí v predchádzajúcom roku vyučovali 

hodiny na danej vysokej škole najmenej 60 hodín ( váženie 3); 

o internacionalizácia: počet študentov a doktorandov zúčastňujúcich sa na 

medzinárodnej výmene (s týmito váhami: 1 pre odchádzajúcich študentov a 2 pre 

prichádzajúcich študentov v prípade študijného obdobia trvajúceho najmenej 3 

mesiace/kreditnej mobility; 4 až 6 pre prichádzajúcich študentov, ktorí sledujú 

úplnú mobilitu programov/titulov); 

o výskumná činnosť: počet disciplín, v ktorých bola danej vysokej škole pridelená 

výskumná kategória vyššia ako C (s váhami v závislosti od kategórie a od 0,70 

pre kategóriu B do 1,50 pre kategóriu A +); indexy nákladov príslušných disciplín; 

a počet zamestnancov (v ekvivalente na plný úväzok) vykonávajúcich výskumné 

činnosti v príslušných disciplínach; 

o doktorandské štúdium: indexy nákladov a počet doktorandov, s výnimkou 

študentov, ktorí sú zamestnaní ako akademickí pracovníci na základe pracovnej 

zmluvy a nepoľských štátnych príslušníkov; 

 
632 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 
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o výskum a vývoj (VaV): interné výdavky na vedu a výskum vynaložené danou 

vysokou školou; 

o projekty: počet národných a medzinárodných výskumných projektov 

realizovaných danou vysokou inštitúciou (s vyššími váhami pre medzinárodné 

projekty, a najmä tie, ktoré sú financované v rámci programov Horizont 2020 a 

Horizonty v Európe a ktoré majú váhu 4). 

Vyššie uvedené kritériá sa používajú na pridelenie 50% dotácie.633  Podľa zákona 

č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)634 financovanie neuniverzitného typu je 

algoritmus prideľovania finančných prostriedkov je založený na týchto 4 kritériách: 

o študenti (Pojem „študenti“ sa vzťahuje na študentov, ktorí študujú prvý, druhý a 

dlhodobý program. Študenti doktorandského štúdia/študenti, ktorí nasledujú 

doktorandský program/program tretieho cyklu sú samostatnou kategóriou 

vnútroštátnych právnych predpisov): indexy nákladov rôznych študijných 

odborov, pomery počtu študentov k počtu zamestnancov a počet študentov 

zapísaných na denné štúdium (s váhou 0,6 pre študentov druhého cyklu); 

o zamestnanci: priemerný počet akademických pracovníkov (v ekvivalente na plný 

úväzok) vynásobený príslušnou váhou v závislosti od akademického titulu / 

titulom držaného zamestnancami (2,5 za profesorský titul; 2 za postdoktorandský 

titul; 1,5 pre doktorandský titul) ; 1 pre magisterský titul); 

o absolventi: počet absolventov a relatívna miera nezamestnanosti absolventov na 

základe zistení z kariérneho postupu absolventov; 

o príjem: vzťah medzi prevádzkovými príjmami a rôznymi grantmi a dotáciami, 

ktoré daná vysoká škola dostala. 

Vyššie uvedené kritériá sa používajú na pridelenie 50% dotácie. Podľa právnej 

úpravy financovania vysokých škôl sú zo štátneho rozpočtu vyčlenené granty na úlohy s 

cieľom zabezpečiť podmienky pre plnú účasť ľudí so zdravotným postihnutím. Dotácia 

je rozdelená medzi jednotlivé vysoké školy po rozdelení celkovej disponibilnej sumy na 

granty pre verejné a neverejné vysoké školy. Grant je súčet nasledujúcich zložiek - 

študentská zložka, zložka doktorandských študentov, zložka pre zamestnancov. V rokoch 

2019 až 2023 sa suma za študentskú zložku na vysokoškolské vzdelanie zakladá nielen 

 
633 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-

policies/eurydice/content/higher-education-funding-56_en 
634 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 
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na počte študentov, ale aj na počte doktorandov, ktorí boli zapísaní na doktorandské 

programy na danej vysokej škole pred akademickým rokom 2019/2020. 

Na základe právnej úpravy financovania vysokých škôl sú zo štátneho rozpočtu 

vyčlenené aj granty na finančné výhody pre študentov Dotácia sa rozdeľuje medzi 

jednotlivé vysoké školy po vyčlenení tzv. doplnkovej sumy, ktorá sa používa napríklad 

na pridelenie opravných položiek. Doplnková suma predstavuje až 5% z celkovej sumy 

vyčlenenej na finančné výhody pre študentov zo štátneho rozpočtu.635 

V rokoch 2019 až 2023 sa suma za študentskú zložku na vysokoškolské vzdelanie 

zakladá nielen na počte študentov, ale aj na počte doktorandov, ktorí boli zapísaní na 

doktorandské programy na danej vysokej škole pred akademickým rokom 2019/2020. 

Verejné vysoké školy v Poľsku sú nezávislé z hľadiska finančného riadenia a 

spravujú svoje rozpočty na základe ich činnosti a finančných plánov v súlade so zákonom 

o verejných financiách a zákonom o účtovníctve. V rámci monitorovania finančnej 

výkonnosti vydáva Rada vysokej školy svoje stanovisko k činnosti a finančnému plánu 

inštitúcie a schvaľuje správu o vykonávaní plánu a finančnú správu, uvádza sa v zákone 

č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)636. 

Poplatky v rámci verejného vysokoškolského vzdelávania k vysokým školám 

sociálnej práce môžu vyberať poplatky za prijímacie skúšky a školné, s výnimkou 

denných študijných programov na verejných vysokých školách, pokiaľ študenti opakujú 

kurz z dôvodu neuspokojivých výsledkov vzdelávania. Inak vysoké školy podliehajú 

predpisom opísaným v časti o školskom vzdelávaní. Verejné vysoké školy neúčtujú 

žiadne poplatky za štúdium od študentov v denných programoch prvého, druhého a 

dlhodobého štúdia a denného doktorandského štúdia na plný úväzok. Verejné vysoké 

školy môžu účtovať školné iba za tieto vzdelávacie služby: 

o externé študijné programy; 

o triedy/kurzy denného študijného programu opakované študentom z dôvodu 

neuspokojivých výsledkov vzdelávania; 

o študijné programy poskytované v cudzom jazyku; 

o triedy / kurzy, ktoré nie sú zahrnuté v učebných osnovách; 

 
635 European Commission. EACEA National Policies Platform. Eurydice. Content. Poland –Higher Education Funding, 

2019. [on-line]. [cit. 2020-06-01]. Dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/higher-

education-funding-56_en 
636 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 
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o študijné programy poskytované nepoľským štátnym príslušníkom v poľskom 

jazyku. 

Verejné vysoké školy, podľa poľského zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých 

školách a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce)637, môžu účtovať poplatky aj za: prijímanie študentov; validácia vzdelávacích 

výstupov; záznamovú knihu študentského kurzu, občiansky preukaz a duplikáty týchto 

dokladov vydaných študentovi; ďalšie overené kópie vysokoškolského diplomu a 

dodatku k diplomu vydaného v cudzom jazyku; duplikát vysokoškolského diplomu a 

dodatku k diplomu; ubytovanie v študentských internátoch a stravovanie v študentských 

jedálňach. Verejné vysoké školy môžu navyše účtovať školné za negraduálne 

postgraduálne programy, odborné programy a iné typy programov alebo kurzov. 

Nakoniec sa môžu účtovať poplatky za potvrdenie dokumentov týkajúcich sa 

akademického pokroku počas postgraduálneho a špecializovaného štúdia alebo za 

ukončenie postgraduálneho a špecializovaného programu, ktoré sa majú použiť pri 

právnych transakciách s inými krajinami. 

Výška poplatkov za validáciu vzdelávacích výstupov nesmie prekročiť náklady 

spojené s poskytovaním takýchto služieb o viac ako 20%. Vysoké školy však neúčtujú 

poplatky za činnosti súvisiace s overovaním študijných výsledkov špecifikovaných v 

učebných osnovách ani za vydávanie dokumentov týkajúcich sa akademického pokroku 

počas iných štúdií, ako sú uvedené vyššie. 

Vysoké školy určujú výšku poplatkov účtovaných študentom a podmienky 

oslobodenia od poplatkov pred začatím prijímacieho konania na študentov. S výškou 

poplatkov by sa malo konzultovať so študentskou samosprávou. Podrobnejšie v kapitola 

I. Čl. 1. citovaného zákona ustanovuje pravidlá financovania systému vysokoškolského 

vzdelávania a vedy. Podľa článku 79 v bode 1 verejná univerzita môže účtovať poplatky 

za vzdelávacie služby súvisiace so vzdelávaním v externom štúdiu; s opakovaním 

špecifických denných štúdií z dôvodu neuspokojivých výsledkov; vzdelávanie v cudzom 

jazyku; vedenie študijných skupín, ktoré nie sú súčasťou študijného programu; 

vzdelávanie cudzincov v dennom štúdiu v poľskom jazyku. Podľa bodu 2 verejná 

univerzita môže účtovať poplatky aj za: prijímacie konanie; potvrdenie výsledkov 

vzdelávania; vydávanie študentských indexov a identifikačných kariet, ako aj duplikátov 

týchto dokumentov; vydanie kópie diplomu a dodatku k diplomu, ktorý nie je vydávaný 

pre cudzí jazyk, v cudzom jazyku vydanie duplikátu diplomu a dodatku k diplomu; 

 
637 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 
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využívanie študentských domov a študentských jedální. Verejná univerzita tiež je 

povinná, stanoviť podmienky a postup oslobodenia od poplatkov uvedených v ods. 1 

a 2.638 

Článok 80 citovaného poľského zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách 

a vede (2020, Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)639 

uvádza, že výška poplatkov za vzdelávacie služby na univerzite nesmie prekročiť náklady 

potrebné na vytvorenie a vedenie štúdií, ako aj príprava a implementácia univerzitných 

stratégií. Pred prijatím na štúdium univerzita stanoví poplatky vyberané od študentov a 

ich výšku. Stanovenie poplatkov vyžaduje konzultáciu so študentskou radou. Univerzita 

poplatky nesmie zvyšovať, až kým nedokončia štúdium osoby, prijaté na štúdium v 

danom akademickom roku, týka sa to výšky poplatkov, ktoré sú im stanovené, alebo 

zavedenie nových poplatkov. Toto sa nevzťahuje na zvýšenie výšky poplatkov za služby, 

vedenie študijných skupín, ktoré nie sú zahrnuté v študijnom programe, a na používanie 

študentských domov a jedální pre študentov. Výška poplatku za potvrdenie výsledkov 

vzdelávania nemôže prekročiť jeho náklady o viac ako 20%. Informácie o výške 

poplatkov uvedených v ods. 2 univerzita okamžite sprístupní v informačnom bulletine. 

Univerzita neúčtuje poplatky za činnosti súvisiace s overovaním študijných výsledkov 

uvedených v študijnom programe a za vydávanie dokumentov týkajúcich sa priebehu 

štúdia, ktoré nie sú uvedené v čl. 79. 

Kapitola XII zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)640 sa venuje 

financovaniu systému vysokoškolského vzdelávania a vedy a finančnej ekonomiky 

univerzity. V článku 365 citovaného zákona  finančné zdroje na vysokoškolské 

vzdelávanie a vedu sa prideľujú na: 

1) udržiavanie a rozvoj vyučovacieho potenciálu vrátane vzdelávania študentov v dennom 

štúdiu, údržba a rozvoj univerzít vrátane ubytovania študentov a jedální, profesionálny 

rozvoj zamestnancov univerzity, program „Didaktická iniciatíva excelentnosti“; 

2) udržiavanie a rozvoj výskumného potenciálu vrátane vykonávania vedeckej činnosti, 

nákup alebo výroba výskumného zariadenia a IT infraštruktúry v hodnote nepresahujúcej 

500 000 PLN, vzdelávania v doktorandskom štúdiu, komercializácia výsledkov 

vedeckých činností a know-how v súvislosti s týmito výsledkami, program „Iniciatíva 

 
638 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
639 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
640 tamtiež 
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excelentnosti - výskumná univerzita“, program „Regionálna iniciatíva excelentnosti“, 

profesionálny rozvoj výskumných pracovníkov v ústavoch Poľskej akadémie vied, 

výskumných ústavoch a medzi inštitútoch641 

4) investície týkajúce sa vzdelávania, vedeckej činnosti atď. 

Podľa článku 366 citovaného poľského zákona minister pridelí finančné zdroje 

uvedené v čl. 365 verejnej akademickej univerzite; verejnej vysokej škole odbornej 

prípravy; súkromnej univerzite; súkromnej odbornej univerzite, Ústavu Poľskej akadémie 

vied, výskumnému ústavu a medzinárodnému ústavu atď. Finančné zdroje uvedené v čl. 

365 bodov 1 a 2 za verejné vysoké školy sa udeľujú od roku 2005 ako jedna dotácia. 

Dotácie sa študijným programom prideľujú podľa koeficientu efektívnosti nákladov, 

pričom sa zohľadňujú náklady na vedenie vzdelávania, na vedecké a výskumné činnosti. 

Výška dotácie z finančných zdrojov uvedených v čl. 365 a dotácie z finančných zdrojov 

uvedených v čl. 365 bodov sa určuje na základe špecifikovaných algoritmov, najmä na 

základe údajov o študijných programoch, akademických učiteľoch a študentoch denného 

štúdia; koeficienty nákladovej efektívnosti uvedené v nariadeniach vydaných na základe 

čl. 367 odsek 2 bod 1.  

Podľa poľského zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)642 sú ďalej 

určené algoritmy prerozdeľovania finančných zdrojov, pričom v odôvodnených 

prípadoch môže minister zvýšiť výšku dotácie poskytnutej z fondov finančné služby.  

Dôležitou informáciou je, že minister prideľuje finančné zdroje uvedené v čl. 365 bod 5 

na obdobie nie dlhšie ako 3 roky, stanovením výšky týchto prostriedkov v nasledujúcich 

rokoch. Finančné prostriedky plánované v štátnom rozpočte na financovanie 

vysokoškolského vzdelávania a vedy sú ročne upravené minimálne o zákonom určenú 

sumu. Finančné zdroje plánované v štátnom rozpočte na financovanie vysokoškolského 

vzdelávania a vedy na daný rok rozpočet nesmie byť nižší ako rozpočtové prostriedky 

plánované na rok predchádzajúci rozpočtovému roku. 

Na základe článku 404 citovaného zákona643 minister môže poveriť univerzitu, 

inštitút Poľskej akadémie vied, výskumný ústav alebo medzinárodný inštitút vykonávanie 

osobitnej úlohy v rozsahu ich zákonnej činnosti, zabezpečenie primeraných finančných 

prostriedkov na jej vykonávanie (napr. v prípade katastrofy alebo pri plnení 

 
641 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
642 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 
643 tamtiež 
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medzinárodných záväzkov a pod.). Podľa znenia tohto článku minister môže poveriť 

Nadáciu pre rozvoj vzdelávacieho systému, ktorá je nadáciou štátnej pokladnice, na 

vykonávanie úloh v oblasti vysokoškolské vzdelávanie v rámci programov Európskej 

únie týkajúcich sa vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a šport, poskytovanie 

finančných prostriedkov na ich implementáciu. 

Finančné zdroje z dotácií a grantov sa zhromažďujú na samostatnom bankovom 

účte  univerzity. Subjekt, ktorý finančné zdroje prijal, rozhoduje o účele poskytnutých 

finančných prostriedkov vo forme dotácie. Verejná univerzita vykonáva nezávislé 

finančné hospodárenie na základe materiálneho a finančného plánu. v súlade s 

nariadeniami o verejných financiách, súkromná univerzita vykonáva nezávislé finančné 

hospodárenie na základe materiálneho a finančného plánu, a hospodárenie s 

prostriedkami zo štátneho rozpočtu aj v súlade s finančnými predpismi. Univerzita vedie 

účtovníctvo v súlade s účtovnými predpismi, berúc do úvahy stanovené zásady v tomto 

zákone. Na univerzite je finančným rokom kalendárny rok. 

Podľa poľského zákona č. 1668/2018 – zákon o vysokých školách a vede (2020, 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)644 v článku 409 

má univerzita finančné prostriedky na: štipendium; podporu ľudí so zdravotným 

postihnutím. Verejná univerzita ďalej má: základný fond; ostatné fondy, ktorých tvorba 

obsahuje osobitné ustanovenia alebo stanovy. Čistý zisk verejnej univerzity sa prideľuje 

základnému fondu. Čistá strata verejnej univerzity je krytá zo základného fondu. Čistý 

zisk súkromnej univerzity sa prideľuje na štatutárne účely. Ročná účtovná závierka 

verejnej univerzity podlieha preskúmaniu audítorskou spoločnosťou. Audit vykonáva 

univerzitná rada. Ďalšie články zákona hovoria o hospodárení s majetkom univerzity.  

Univerzita môže vytvárať fondy iné ako tie, ktoré sú špecifikované v čl. 365 vlastných 

zdrojov na štipendiá pre štúdium študentov a štipendií pre zamestnancov a doktorandov, 

súčasne určuje aj pravidlá udeľovania štipendií.    

Po realizovanej analýze právnych aspektov financovania vysokých škôl v Poľsku 

konštatujem, že vysoké školy, ktoré sú súčasťou školského vzdelávacieho systému a sú 

spravované miestnou samosprávou na regionálnej/provinčnej úrovni, sú financované 

podľa stanovených pravidiel. Na základe platnej právnej úpravy financovania vysokých 

škôl v Poľsku konštatujem, že  v školskom vzdelávaní prevažuje počet verejných škôl a 

študentov, ktoré ich navštevujú nad počtom neštátnych škôl a ich študentov, vo 

vysokoškolskom systéme je väčšina študentov zapísaná do verejných vysokých škôl. 

 
644 Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 115 s.  2020.  [on-line]. [cit. 2020-05-31]. 

Dostupné na: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001668
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Ďalším špecifikom podľa mňa je, že podľa zákona o vysokých školách a vede nemôže 

byť výška štátneho rozpočtu na vysokoškolské vzdelávanie a vedu pridelená na daný 

finančný rok nižšia ako v predchádzajúcom roku. Verejné vysoké školy v Poľsku sú 

nezávislé z hľadiska finančného riadenia a spravujú svoje rozpočty na základe ich činnosti 

a finančných plánov v súlade so zákonom o verejných financiách a zákonom o 

účtovníctve. Verejné orgány môžu prijímať rozhodnutia týkajúce sa vysokých škôl iba v 

prípadoch uvedených v aktoch Parlamentu. Na získanie grantu sa často vyžaduje vlastný 

príspevok vysokej školy. Naopak, o spôsobe, akým sa vynakladajú dotačné prostriedky, 

rozhoduje prijímajúci subjekt. Vysoké školy môžu vykonávať podnikateľskú činnosť 

oddelenú od svojej hlavnej činnosti z organizačného a finančného hľadiska, ktorá 

pokrýva rozsah a formy uvedené v ich stanovách, patria sem najmä zakladanie 

spoločností s ručením obmedzeným. 

 

 

5.6. Sumarizácia výsledkov analýzy a komparácie pre podmienky Českej republiky 

a Slovenskej republiky 

 

V sumarizácii zistení ako výsledkov podrobnej analýzy právnych aspektov 

financovania  vysokých škôl v uvedených krajinách pre podmienky Českej republiky 

a Slovenskej republiky sa zameriame na ďalšie možností právnej úpravy financovania 

vysokých škôl v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky, taktiež 

pomenujeme vhodné perspektívne alternatívy a modely financovania vysokých škôl 

a súčasne navrhneme relevantné postupy, ako je možné znižovať náklady na chod (najmä) 

verejných vysokých škôl v rámci ich financovania zo štátneho rozpočtu v predmetných 

krajinách – teda okrem zvýšenia efektivity vynakladania získaných prostriedkov. 

Z maďarskej právnej úpravy financovania vysokých škôl by bolo, podľa môjho 

názoru, perspektívne prevziať napr. sledovanie zamestnanosti a kariéry absolventov, 

ktorý v Maďarsku funguje viac ako desaťročie. V aktuálne platnej právnej úprave som 

však nenašla konkrétne prípady sankcionovania či iných dôsledkov toho, keď konkrétna 

štátna/verejná vysoká škola jednorazovo, opakovane či dlhodobo vykazuje – v porovnaní 

s ostatnými štátnymi/verejnými vysokými – najslabšie výsledky v tejto oblasti.  

Myslím si, že inšpiratívne do budúcnosti by mohlo byť rozčlenenie študijných 

miest na miesta plne financované prostredníctvom štátneho štipendia; miesta financované 

čiastočne prostredníctvom štátneho štipendia a miesta, vyžadujúce plné školné od 

študujúcich, pričom  by nemuseli byť striktne rozdelené miesta v rámci denného 
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a externého štúdia. Študent, ktorý má študentské miesto financované štátom, môže prísť 

o finančné prostriedky, ak jeho študijné výsledky sú o viac ako 20% pod priemerom 

študijných výsledkov študentov z toho istého ročníka. 

Ďalším prínosom do právnej úpravy by mohlo byť, že študent, ktorý stratil 

študentské miesto financované štátom, musí zaplatiť školné stanovené samotnou 

inštitúciou vysokoškolského vzdelávania a študentské miesto financované štátom 

bezplatne prijíma  študent s najlepšími študijnými výsledkami, ktorý za štúdium platil. Za 

pozitívum právnej úpravy financovania vysokých škôl považujem vysokými školami 

implementovaný tzv. princíp rotácie -  možnosť preradenia z plateného študijného 

študentského miesta na študijné miesto financované zo štátneho rozpočtu (je realizované 

ročným výberovým konaním). Študenti s lepšími známkami majú spravidla právo 

študovať na štátom financovanom mieste. Z môjho pohľadu túto právnu úpravu 

považujem za prínosnú aj z hľadiska zamestnanosti a „návratnosti“ investícií štátu do 

vysokoškolského vzdelávania. 

V rámci tejto právnej úpravy by bolo možné tiež zaviesť, že na miesta študentov, 

ktorí ukončia štúdium v rámci (čiastočného) štipendijného programu, môžu nastúpiť 

študenti, ktorí sa predtým zúčastnili na samofinancovaných programoch, podmienkou by 

boli dosiahnuté študijné výsledky alebo sociálna situácia alebo finančná situácia a pod. 

Ďalej by, podľa môjho názoru, mohla byť predmetom diskusie podmienka 

štátneho štipendia, že prijímatelia (s výnimkami) sa zaviažu pracovať pre zamestnávateľa 

v danej krajine po dobu identickú s dobou získania štipendia do dvadsiatich rokov od 

získania ich titulov, v opačnom prípade musia vrátiť hodnotu svojich štipendií. Táto práca 

pre zamestnávateľa danej krajiny by mohla zahŕňať aj pracovný pomer v príbuznom 

odbore, aj platenú materskú dovolenku, ktorá súvisí s bývalým pracovným pomerom 

v danej krajine, viažuci sa k vyštudovanej kvalifikácii alebo s obdobím nezamestnanosti, 

ktorá zahŕňa príspevok pre uchádzačov o zamestnanie a podobne. Z môjho pohľadu túto 

právnu úpravu považujem za prínosnú aj z hľadiska zamestnanosti a „návratnosti“ 

investícií štátu do vysokoškolského vzdelávania.  

S tým súvisí aj návrh, že by právna úprava financovania neuniverzitného 

vzdelávania študenta zo štátneho rozpočtu nemusela byť v každom roku štúdia rovnaká, 

napr. sa v 2. roku štúdia sa môžu líšiť od výšky finančných prostriedkov, poskytnutých v 

1. roku štúdia a podobne. Ďalšou možnosťou by v budúcnosti mohol byť, že bude prijatý 

vybraných študijných programov do 1 ročníka každý záujemca  s tým, že  1 ročník si 

zaplatí, ak prejde s požadovanými výsledkami, druhý a vyšší ročník by už neplatil. 

Taktiež by bolo vhodné uvažovať o zavedení poplatky za opakovanie skúšok 
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s objektivizovanými parametrami, aby sa tento spôsob nestal zámerným postupom pri 

získavaní financií pre verejnú vysokú školu.  

Ďalšia, podľa mňa prínosná časť v zákone Maďarskej republiky je klauzula proti 

tzv. rodinkárstvu, ktorá hovorí, že osoba s vyšším riadiacim a/alebo riadiacim postavením 

na vysokej škole nesmie byť v príbuzenskom vzťahu s najvyšším úradníkom, audítorom 

alebo členom dozornej rady vysokoškolskej inštitúcie. 

Keďže zatiaľ oficiálne neexistuje (verejná) vysoká škola ani v Českej republike, 

ani v Slovenskej republike na výhradnom princípe e-vzdelávania, bolo by vhodné začať 

rozpravu o právnej úpravy fungovania a taktiež aj financovania takejto formy 

vysokoškolského štúdia v rozumnom rozsahu, zo skúseností zo zahraničia (Rusko, 

Austrália, Taliansko) sa ukazuje, že finančné náklady na e-vzdelávanie sú 

neporovnateľne nižšie ako na prezenčné vysokoškolské štúdium. Samozrejme, do úvahy 

prichádza limitovaný počet študentov, aj študijných programov, podľa môjho názoru je 

nemysliteľné, aby bolo štúdium medicíny, farmácie, veterinárneho lekárstva, právo a pod. 

realizované takouto formou.  

Zároveň sa ukazuje, že by bolo vhodné právnou úpravou zriaďovať interné granty 

vysokoškolských učiteľov verejných vysokých škôl, z čoho by sa hradilo vydávanie 

učebníc, krátkodobé projekty ako predvýskum alebo predpríprava pred podaním 

projektov VEGA, KEGA, GAČR a podobne. 

Súčasne by som odporúčala začať diskusiu k forme platu vysokoškolského  

učiteľa ako súčasti efektívneho vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu na 

financovanie verejných vysokých škôl. Mám osobnú skúsenosť s  fixnou garantovanou 

zložka platu a pohyblivou zložkou platu na základe objektívne stanovených parametrov 

s platnosťou na dobu určitú. Je zrejmé, že by išlo o dvojsečný nástroj financovania 

verejných vysokých škôl, avšak by bolo potrebné zosumarizovať (ne)výhody, napr. aj na 

základe modelovania procesov v rámci realizovaného alebo upraveného financovania 

verejných vysokých škôl. Súčasne by témou diskusie mohla byť oblasť percentuálneho 

zastúpenia pomeru vedecko-pedagogických činnosti vysokoškolského učiteľa – napr. kto 

je zodpovedným riešiteľom vedeckého grantu má znížený učiteľský úväzok a po 

úspešnom ukončení vedeckého grantu z externého prostredia by mohol mať nárok na 

ročnú pauzu, počas ktorej by riešil interný vedecký grant vysokej školy ako predpoklad 

pre následné podanie žiadosti o vedecký grant z externého prostredia. Ten vysokoškolský 

učiteľ, ktorý aktuálne nie je hlavným/zodpovedným riešiteľom vedeckého grantu 

z externého prostredia, podáva a rieši interný vedeckého grant príslušnej verejnej vysokej 

školy (v tomto prípade je schvaľovanie interného vedeckého grantu promptné 
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v porovnaní s grantmi) s tým, že môže byť spoluriešiteľom vedeckého projektu. Ak je 

spoluriešiteľom viacerých vedeckých projektov (2 a viac), mohol by mať taktiež znížený 

učiteľský úväzok a podobne. Každý zo zodpovedných riešiteľov a spoluriešiteľov 

vedeckých projektov z externého by mal nárok na tvorivú pauzu so zvýšených 

učiteľským úväzkom. Toto sú len postrehy a námety, ktoré by mohli byť, podľa môjho 

názoru predmetom podrobnejšej diskusie.   

Ako som už uviedla v texte dizertačnej práce a v súlade s citovaným zdrojom 

Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte (2017), vo 

všetkých ekonomicky a hospodársky vyspelých krajinách sa expanzia počtu 

vysokoškolákov začala premietať aj do rozsahu, spôsobov aj mechanizmov financovania 

vysokých škôl. Myslím si, že sa z perspektívneho hľadiska ukazujú štyri dôležité kroky, 

ktoré budú, podľa môjho názoru nevyhnutné - do financovania verejných vysokých škôl 

bude potrebné viac zapojiť samotných študentov a ich rodiny (napríklad zavádzaním 

školného pre domácich, ale zvlášť pre zahraničných študentov) s tým však súvisí mnoho 

následných opatrení, (napr. stanovenie podielu študentských príspevkov by mal byť 

pravidlami určený, napr. pod 10% nákladov a pod.), ale aj budúcich zamestnávateľov 

absolventov všeobecne a podnikateľskú sféru zvlášť (daňové úľavy či asignácie, rôzne 

podporné programy a pod.). Súčasne by právna úprava umožňovala vysokým školám 

študentov úplne alebo čiastočne oslobodiť od platenia poplatkov podľa ich študijných 

výsledkov a príjmov (v zahraničí je to najčastejšie výška daňového priznania študenta, ak 

ho má alebo rodičov študenta). S tým súvisí napr. aj zavedenie špeciálneho bankového 

produktu, ktorý vznikne  narodením dieťaťa a bude tvorený na účely úhrady školné alebo 

štipendijnú podporu v presne určenom veku dieťaťa (aby z toho nebola napr. zbytočne 

uhrádzaná súkromná materská škola), napr. aj  so životným poistením rodičov na princípe 

stavebného sporenia – štátna prémia bude pripísaná v prípade priamej úhrady školného 

z tohto bankového produktu, prípadne v situácii predčasného úmrtia rodiča/rodičov štát 

alebo banka prispejú z nadačného fondu a pod. Sem by rodičia mohli prispievať určitým 

percentom z daní alebo pravidelnými zrážkami z príjmov, aby budúci vysokoškolák mal 

garantovaný aspoň štart vysokoškolského štúdia. Ďalšiu  možnosť zapojenia samotných 

študentov do financovania vysokých škôl je cesta cez rôzne projekty, konkrétny príklad 

môžeme uviesť z Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí z recyklačného fondu získali 

smetné koše na separovaný odpad, čo je mínus výdavok pre vysokú školu   (síce malý, 

ale niekde treba začať) s desať ročným servisom k nim (odvoz vyzbieraného dopadu, 

výmena kontajnerov a pod.). Myslím si, že sú aj ďalšie možnosti zapojenia samotných 

študentov do financovania vysokých škôl počnúc šetrením elektrickej energie, zberom 
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použitých batérií (za určité hmotnostné množstvo je možné získať priamu finančnú 

dotáciu), separáciou papierového odpadu, za ktorý je možnosť získať iný spotrebný 

papierový tovar a pod.      

Taktiež bude dôležité, aby boli samotné vysokoškolské inštitúcie rôznymi 

spôsobmi a nástrojmi motivované k získavaniu finančné prostriedky z ďalších verejných 

i súkromných zdrojov (napríklad zapájanie vysokých škôl do veľkých výskumných 

programov, podpora  spolupráce s podnikateľskou sférou (daňové úľavy či asignácie, 

rôzne podporné programy, získať finančné prostriedky od spoločností, ak ich spoločnosti 

poveria určitými výskumnými a vývojovými prácami a pod.) či s regiónmi alebo silnými 

zahraničnými partnermi a pod. Súčasne si myslím, že by bolo vhodné právnou úpravou 

financovania verejných vysokých škôl typu univerzity možnosť zriadiť vlastné alebo 

kombinované výskumné inštitúcie – napr. Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie (VÚDPaP) je odčlenený od univerzitného výskumu, Akademické 

centrum výskumu autizmu (ACVA) je súčasťou Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave a pod. K tomuto bodu patrí, podľa môjho názoru, otvorenie 

diskusie k tomu, aby aj  vysoké školy mohli vykonávať nezdanenú podnikateľskú činnosť 

(napr. službami a poradenstvom rozšírením poradenskej siete a oslobodenie od daní 

„podnikateľskej“ činnosti verejných vysokých škôl – CPPP alebo CŠPPP, logopedická 

poradňa, právna poradňa, psychologická poradňa, daňové poradenstvo, kariérne 

poradenstvo a pod., bude to služba za poplatok  - vidím aj možnosť právnej úpravy 

finančného „stropu“ takéhoto poplatku - , ale napr. časť úväzku učiteľa). 

Tiež bude, podľa môjho názoru a v súlade s citovanými autormi v texte 

dizertačnej práce, pokračovať decentralizácia systémov financovania vysokého školstva, 

kde sa rozhodovanie o financovaní tvorba rozpočtov bude odčleňovať na celoštátnej 

úrovni od úrovne regionálnej pre rôzne typy vysokoškolských inštitúcií a/alebo sa tvoria 

špeciálne rozpočty na úrovni štátu pre preferované inštitúcie či študijné programy, 

jedným z opatrení  je aj možnosť bezplatného bakalárskeho stupňa štúdium aj v externej 

forme v prípade, že ide o štátnu prioritu alebo verejný záujem (napr. ošetrovateľstvo, 

zdravotné sestry a pod.)  

Vo vyššie uvedených súvislostiach si myslím, že budú realizované viaceré zmeny 

v pravidlách prideľovania verejných zdrojov vysokým školám, aktuálne sa už oslabuje 

sledovanie  „vstupov“ v podobe počtu študentov, učiteľov či odučených hodín 

a financovanie založené na oprávnených nákladoch na jedného študenta podľa typu 

a druhu školy;  do popredia už prichádzajú výkonové, výstupné a kvalitatívne 
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charakteristiky vysokoškolských inštitúcií, ako už konštatujem v súlade s citovanými 

autormi v texte dizertačnej práce vyššie.  

 Zároveň by existovala klauzula, že nemôže byť výška dotácie štátneho rozpočtu 

na vysokoškolské vzdelávanie a vedu pridelená na daný finančný rok nižšia ako v 

predchádzajúcom finančnom roku. Neefektívnemu vynakladaniu prostriedkov na 

vysokoškolské vzdelávanie, financované zo štátneho rozpočtu je možné (v budúcnosti) 

predísť aj tým, že  budú existovať napr. viaceré funkčné modely financovania a vysoká 

škola si – podľa svojho zamerania - vyberie výhodnejší pre ňu. Myslím si, že – minimálne 

v Slovenskej republike – by bolo vhodné zaviesť viacročnú zmluva medzi štátom a 

univerzitou na učené obdobie. Z hľadiska zahraničných univerzít sa ukazuje ako 

pozitívna skúsenosť financovanie verejných vysokých škôl v portfóliu excelentnosti s 

obdobím financovania napr. štyroch rokov. 

Dospela som k záverom aj vo forme odporúčaní, ktoré sa v aktuálnej situácii, na 

základe anticipačnej prognózy, javia ako reálne. Jedným z nich je napr. to, že by presne 

určená časť vybraného školného mala ísť priamo vysokým školám, avšak s limitovaním, 

na čo je možné získané školné minúť, napr. limit napr. 20%, ktoré by univerzity či vysoké 

školy boli povinné investovať späť do prostriedkov, určených v prospech študentov, napr. 

štipendiá, nižšie ceny učebníc, či podpora univerzitného vydavateľstva (čo by bolo 

naviazané napr. na interné granty pre vysokoškolských učiteľov k tvorbe 

vysokoškolských učebníc) a podobne. 

Ďalšími možnosťami financovania verejných a štátnych vysokých škôl, v našich 

podmienkach trošku netypické, ale za diskusiu by to rozhodne stálo, sú dotácie zo 

štátneho rozpočtu, určené pre verejné a štátne vysoké školy, čerpané aj z lotérií či iných 

štátom organizovaných hier (môžu byť aj účelovo viazané), pričom z  lotérií sa prioritne 

v Českej republike a v Slovenskej republike podporuje aktuálne najmä šport. Ako príklad 

uvádzam Taliansko, ktoré pred pol storočím zaviedlo vyššie ceny pohonných hmôt na 

dlhodobé opatrenia proti zemetraseniam, ktorú tvorí percentuálna časť z ich predaja.   

Nájsť a vyskúšať možnosti a následne zaviesť právnu úpravu pre verejné a štátne 

vysoké školy s cieľom znížiť podiel opakujúcich študentov (napr. spoplatnením 

prekročenia štandardnej dĺžky štúdia, alebo opravných skúšok a podobne) a tým aj reálne 

náklady na jedného študenta s cieľom znižovať náklady na chod verejných vysokých škôl 

v rámci ich financovania zo štátneho rozpočtu. Z realizovanej analýzy mi totiž vychádza, 

že výška školného na všetkých verejných vysokých školách nepokrýva reálne finančné 

náklady na jedného študenta, že sa akoby „zvezú“ pri plne dotovaných študentoch zo 

štátneho rozpočtu.  
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Ďalšou reálnou možnosťou ako znižovať náklady na chod verejných vysokých 

škôl v rámci ich financovania zo štátneho rozpočtu je zvýšiť podiel platiacich 

zahraničných vysokoškolských študentov. V tom vidím aj „trhovú“ nevýhodu, lebo 

v mnohých (najmä postkomunistických) krajinách mentalita väčšinového obyvateľstva 

nie je nadstavená na kvalitu, práve naopak. Myslím tým, že platiaci zahraničný študent si 

často vyberie lacnejšiu alternatívu, ktorú napr. môže poskytovať súkromná vysoká škola.  

Z hľadiska efektívneho vynakladania prostriedkov na vysokoškolské vzdelávanie, 

financované zo štátneho rozpočtu by bolo vhodné pouvažovať o tom, že by zákon 

nestanovil štruktúru akademického roka, vysoké školy by mohli slobodne štruktúrovať 

akademický rok podľa svojich potrieb, čim by sa, napr. platba školného, rozdelila na 

trimestre a podobne. 

Ďalšou možnou právnou úpravou by bola možnosť pre  univerzitné vysoké školy 

môžu zavádzať inovatívne programy na bakalárskej úrovni so žiadosťou o zrýchlený 

proces akreditácie v skrátenom konaní v prípade, že ide o štátnu prioritu a podobne. 

Myslím si, že v tomto segmente bude požadovaná flexibilita programov a flexibilita 

vysokých škôl (administratívne urýchlenie procesu, napr. len bakalárskych programov a 

pod.)  Aktuálny príklad možno uviesť z návrhu Stratégie rozvoja výchovy a vzdelávania 

Slovenskej republiky ustanovenie, týkajúce sa všetkých učiteliek štátnych materských 

škôl, ktoré do roku 2021 nedovŕšia vek 50 rokov, budú musieť do 5 rokov absolvovať 

bakalárske štúdium predškolskej pedagogiky, aktuálne ide spoplatnené externé štúdium, 

pričom sa neotvárajú na príslušných verejných vysokých školách programy a aj keď, tak 

kapacity študijných miest sú obmedzené a pod. 

V súvislosti s právnymi aspektmi financovania vysokých škôl a efektívnosťou 

vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu by ďalšou možnou právnou úpravou bola 

možnosť príspevky na vzdelávanie uplatniť na odpočty daní bez ohľadu na to, či je 

platené štúdium na verejnej vysokej škole alebo súkromnej vysokej škole (v ČR externé 

štúdium si môže úľavu na dani uplatniť). 

Z hľadiska návrhov úprav právnej úpravy financovania vysokých škôl s cieľom 

znižovať náklady na chod (najmä) štátnych a verejných vysokých škôl v rámci 

financovania zo štátneho rozpočtu sa ako vhodené, podľa mňa, v dlhodobom horizonte 

ukazuje  štátom platené profesijné poradenstvo už stredoškolákov, ktorá úzko súvisí s 

menšou neúspešnosťou vysokoškolských študentov a súčasne s výberom menej 

vhodného študijného odboru, čo je priestorom pre rozsiahlu diskusiu na inom fóre, 

uviedla som to iba preto, lebo sa táto problematika dotýka spracovávanej témy.     
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Taktiež diskusia k zníženiu počtu súkromných vysokých škôl je v širších 

súvislostiach a týka sa najmä naplnenia medzinárodných záväzkov oboch štátov, ktoré 

štát prakticky stojí v istých komponentoch iba minimálne finančné prostriedky, ale 

dávame do pozornosti, že z historického hľadiska by obe naše krajiny – bez prispenia  

súkromných vysokých škôl – nesplnili medzinárodné záväzky napr. v počte zaradených 

maturantov do terciárneho vzdelávania a to bez prispenia financiami zo štátneho rozpočtu 

oboch krajín. 

Z vyššie uvedeného mi vychádza, že pred zavádzaním akýchkoľvek  právnych 

úprav financovania vysokých škôl je odporúčané najskôr navrhované úpravy overiť napr. 

prostredníctvom modelovania finančných procesov ešte pred nadobudnutím platnosti 

predmetnej právnej úpravy. 

Za aktuálne nie veľmi vhodné považujem financovanie vysokých škôl 

negociáciou medzi ministerstvami a jednotlivými vysokými školami, dôvodom môjho 

pohľadu v našich podmienkach je najmä priestor pre možnú „korupciu“, 

netransparentnosť ukazovateľov, zdĺhavý proces v overovaní splnenia ukazovateľov, 

ťažko sa odhaduje štátna priorita do budúcnosti a podobne.  Taktiež si myslím, že nie 

vhodným modulom je situácia, kedy verejné vysoké školy a súkromné vysoké školy 

dostávajú individualizované rozpočtové prostriedky zo štátneho rozpočtu, tiež aj plné 

financovanie celého vysokoškolského štúdia študentov súkromných škôl zo štátneho 

rozpočtu a zatiaľ ako nevhodné sa ukazuje nahradiť súkromné vzdelávacie inštitúcie 

nadačnými vzdelávacími inštitúciami.  

Zatiaľ nie sú v súlade s kultúrou či zvyklosťami našich krajín -  Českej republiky 

a Slovenskej republiky finančné dary pre vysoké školy od absolventov, firiem, nadácií, 

charít, bánk a pod., aj keď zákony oboch krajín také spôsoby financovania umožňujú, 

taktiež dary vo forme dedičstva od bohatých ľudí alebo bezdetných ľudí.  Zatiaľ nie je 

v súlade s kultúrou našich krajín ani situácia, kedy rodičia platia vysokým školám 

dobrovoľné rodičovské príspevky alebo vykonávajú dobrovoľnícku činnosť pre vysokú 

školu alebo v rámci vysokej školy. 

V súlade s citovanými autormi výkonnostne a projektovo orientované 

financovanie sa používa v systéme financovania vo viacerých krajinách už dlhšiu dobu a 

v poslednej dobe sa čoraz väčšia časť financovania viaže práve na definované ukazovatele 

výkonnosti univerzít prostredníctvom dotačných zdrojov, uvádzajú vyššie citovaní autori. 

Tá je buď pomerovo viazaná na dosahovanie indikátorov jednotlivými univerzitami, 

alebo je distribuovaná priamo na konkrétne projekty formou konkurenčnej súťaže. Každý 

z týchto systémov má svoje výhody a nevýhody. V základnej diskusii je to často otázka 
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objektívneho (výkonnostné financovanie) a expertného posúdenia (projektové 

financovanie) výkonov vo výskume. Hlavné výhody prvého spočívajú najmä v jeho 

objektívnosti, dopredu jasných kritériách, priamej väzbe na výkony, malej možnosti 

ovplyvňovania výsledkov či nízkej finančnej náročnosti645. Zástancovia druhého spôsobu 

skôr poukazujú na nemožnosť objektívne posúdiť rôzne typy výskumov, rôznu 

publikačnú potrebu jednotlivých disciplín či riziko homogenizácie výskumu. Viaceré 

štúdie pritom potvrdili, že meranie kvality tých istých výstupov s použitím expertného 

posúdenia na jednej strane alebo bibliografického hodnotenia na druhej strane môžu viesť 

k výrazne odlišnému hodnoteniu kvality týchto výstupov. Z uvedeného vyplýva, že 

výkonnostne orientované financovanie sa riadi základným princípom, ktorý zahŕňa 

rozdelenie zdrojov na základe konkrétne a presne definovaných vybraných výstupoch 

univerzít, čím by malo prísť k podpore tých, ktorí sú v daných výstupoch produktívni. 

Dôvody pre uplatňovanie tohto spôsobu financovania môžu byť okrem podpory 

efektívnosti použitia verejných zdrojov aj snaha podporiť vybrané ciele verejnej politiky 

(napr. zvýšenie účasti na vysokoškolskom vzdelávaní, zvýšiť medzinárodné zapojenie či 

spoluprácu s praxou a pod.) a to zaradením na ne orientovaných ukazovateľov do 

prepočtov výkonnosti. Vytvára sa tak priame spojenie medzi cieľmi politiky a jej 

financovaním. Samotné parametre výstupov vstupujúcich do výpočtov sú veľmi 

rôznorodé (viď napríklad prehľad rôznych typov kritérií v štúdii európskej asociácie  

univerzít). Najčastejšie sa používa meranie publikačných výstupov, projektovej aktivity, 

patentov a výsledkov doktorandského štúdia. Kľúčové pri systéme výkonovo 

orientovaného financovania je pritom najmä adekvátne nastavenie ukazovateľov. 

Priveľké množstvo ukazovateľov s veľkou pravdepodobnosťou povedie ku konfliktným 

a neprehľadným situáciám, konštatujú vyššie citovaní autori. Preto je vhodné skôr menší 

počet ukazovateľov zameraný na najvyššiu kvalitu.646 

Napríklad podľa platnej metodiky prideľovania zdrojov pre vysoké školy 

v Slovenskej republike je financovanie vždy len na 1 rok dopredu, pričom často ešte na 

začiatku roka nie je jasný celkový objem financií a rozpočty univerzít sa bežne schvaľujú 

až v marci príslušného roku. Rovnako tak berie do úvahy len údaje za posledné dva roky, 

čo je ale zároveň bežný čas pre zabezpečenie kvalitného výstupu. Tento systém výrazne 

komplikuje plánovanie a rozvojové zámery univerzít a vedie k rizikám, že univerzity 

umelo prispôsobia svoju činnosť danému systému. Navyše nevedia dopredu určiť, aké 

 
645 ŠIPIKAL, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska.  In: 

Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D.  ISSN 1804-8048.  čs. 41 (2017), s. 169-

180. [on-line]. 
646 tamtiež 
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aktivity im môžu priniesť dostatočné zdroje. Najväčším rizikom je preferovanie 

aplikovaného výskumu, ktorý umožňuje publikovanie aj čiastkových výstupov a 

väčšinou je takéto publikovanie jednoduchšie a rýchlejšie ako pri základnom výskume. 

Tým môže dôjsť k deformácii výskumu smerom od reálnych potrieb výskumu k snahe 

skúmať veci s najvyššou mierou rýchleho výstupu, dokonca až snaha len umelo 

publikovať výstupy bez výraznejšej pridanej hodnoty alebo znižovanie kvality výskumu 

na úkor kvantity. Príkladom môže byť publikovanie prostredníctvom tzv. 

„predátorských“ časopisov, kde sa v princípe neskúma kvalita publikovaného výskumu. 

V neposlednom rade je rizikom výkonového financovania znižovanie diverzity a 

špecializácie škôl, ktoré sa musia potom univerzálne prispôsobovať centrálne 

vytvorenému systému financovania. Príkladom môže byť zavedenie radikálne 

výkonnostne orientovaného financovania v Českej republike, kde síce viedlo k nárastu 

publikácií, ale najmä tam, kde bolo možné systém skôr zneužiť (tvorba monografií, 

domáce vedecké neindexované časopisy), pričom to viedlo k veľkým výkyvom medzi 

jednotlivými oblasťami výskumu. K podobným záverom prišiel pri krajinách strednej a 

východnej Európy aj citovaný autor, ktorý poukázal na kvantitatívny nárast publikácií pri 

súčasnom poklese ich priemernej citovanosti ako ukazovateľa ich kvality.647 

V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami konštatujem, že právna úprava 

financovania vysokých škôl by mala, podľa môjho názoru, spĺňa tieto základné 

atribúty,  ich podstatu opíšem v nasledujúcom texte. K atribútom právnej úpravy 

financovania vysokých škôl zaraďujem: retrospektivitu, regulatívnosť, deskriptivitu, 

analytickosť, syntetizujúcnosť, normatívnosť, trasformatívnosť, transparentnosť, 

stabilnosť, anticipačnosť, modelatívnosť,  kontrolovateľnosť, evaluačnosť, plánovitosť, 

stimulačnosť, aktualizačnosť a operatívnosť.      

Podľa mňa podstata retrospektívity  právnej úpravy financovania vysokých škôl 

je nevyhnutným pohľadom na to, čo predchádzalo, pohľadom späť do minulosti, pričom 

získame obraz o vývoji právnej úpravy financovania vysokých škôl aj hodnotením 

právnej úpravy vzhľadom na minulé obdobie a predchádzajúce riešenia, z ktorých alebo 

na základe ktorých budú vytvorené ešte efektívnejšie.   

Regulatívnosť právnej úpravy financovania vysokých škôl vnímam ako atribút 

úpravy, usmernenia, nevyhnutného zavedenia funkčného poriadku a systému, ktorého 

súčasťou sú dlhodobé regulatívne zásahy do právnej úpravy financovania vysokých škôl.   

 
647 ŠIPIKAL, Miroslav – NÉMETHOVÁ, Valéria. Výkonové financovanie univerzít - prípadová štúdia Slovenska.  In: 

Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D.  ISSN 1804-8048.  čs. 41 (2017), s. 169-

180. [on-line]. 
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Deskriptívna podstata právnej úpravy financovania vysokých škôl je, podľa 

môjho názoru, vyjadrená objektívnym a racionálnym opisom aktuálneho existujúceho 

stavu, ktoré nemajú záväzný vzťah s jednoznačným určením normy, lebo s deskripciou 

nesúvisí riziko jednoznačnosti, ale je nevyhnutným predpokladom pre plánovanie zmien 

a predpokladom pre operatívne riešenia. 

Analytickosť právnej úpravy financovania vysokých škôl je, podľa mňa, založená 

na rozbore, ktorý umožňuje pomocou podrobného rozboru jednotlivých zložiek 

realizovať vymedzenia aktuálneho stavu a na základe neho aj budúcich zmien v právnej 

úprave financovania vysokých škôl, ktoré môžu mať aj operatívny charakter a súvisieť 

s neočakávanými udalosťami, napr. aktuálne koronakríza či havarijný stav budova 

a podobne.  

K syntetizujúcosti právnej úpravy financovania vysokých škôl si dovoľujem 

konštatovať, že predstavuje východiská, tvoriace syntézu a usilujúce sa o syntézu, 

súbornosť, súhrnnosť napr. vo vzťahu s hraničnými právnymi disciplínami a syntézu 

platných aspektov právnej úpravy financovania vysokých škôl aj v medzinárodnom 

kontexte, napr. z hľadiska operatívnych zásahov a pod.. 

Normatívnosť právnej úpravy financovania vysokých škôl, podľa môjho názoru, 

predstavuje určenie záväznou normou, vymedzenie normami, pravidlami a zabezpečenie 

ich dodržiavania napr. aj funkčnými kontrolnými mechanizmami, ktoré úzko súvisia aj s 

regulatívnosťou právnej úpravy financovania vysokých škôl  

Podstatou transformatívnosť právnej úpravy financovania vysokých škôl, podľa 

mňa, je premena alebo pretváranie alebo tiež aj preštruktúrovanie, týkajúca sa  najmä 

premien bez zmeny kľúčového vnútorného obsahu, rozsahu alebo dosahu čiže bez 

zásadnej zmeny kvality celého systému právnej úpravy financovania vysokých škôl. 

Požiadavka transformatívnosti systému právnej úpravy financovania vysokých škôl 

vyplýva aj z toho, že finančné právo ako vedná disciplína je síce konštituovanou vednou 

disciplínou, a súčasne nekodifikovaným a dynamicky sa rozvíjajúcim odvetvím práva.    

Atribút transparentnosti právnej úpravy financovania vysokých škôl spĺňa, podľa 

mňa, požiadavku, aby širokej verejnosti  boli otvorene, zrozumiteľne, primerane, 

dostupne  a včas poskytnuté všetky relevantné  informácie, ktoré súvisia s financovaním 

vysokých škôl. Transparentnosť, zakotvenú v právnej úprave financovania vysokých 

škôl, považujem ja osobne za veľmi dôležitú, a to predovšetkým v rámci účinnej 

komunikácie s verejnosťou. Veľký význam transparentnosti by som vymedzila tak, že 

vychádza z faktu väčšinového financovania vysokých škôl v analyzovaných Európskych 
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krajinách, založeného  na financovaní z verejných zdrojov a v každej existujúcej právnej 

úprave by mal byť atribút transparentnosti náležite premietnutý.  

Dôležitosť stability právnej úpravy financovania vysokých škôl deklarujem vo 

vzťahu k požadovanej ustálenosti, napr. vo vzťahu k normatívnosti, k ustálenosti systému 

vysokoškolského vzdelávania, jeho dlhodobého financovania a pod. Miera stability 

právnej úpravy financovania vysokých škôl prispieva k transparentnosti, regulatívnosti 

a k zabezpečenej miere kontroly a evaluatívnosti financovania vysokých škôl. 

Anticipačnosť právnej úpravy financovania vysokých škôl vychádza 

z požiadavky predvídania budúceho vývoja  právnej úpravy financovania vysokých škôl 

vo vzťahu k predpokladaným a prognózovaným spoločenským, alebo systémovým 

zmenám v tejto oblasti. Podstatou anticipačnosti v oblasti právnej úpravy financovania 

vysokých škôl je aj predpovedať, predvídať doposiaľ nepreukázané, a toto nemohlo byť 

zatiaľ ani štrukturálne, ani inak prijaté, napr. zvýšený podiel e-vyučovania 

vysokoškolských študentov a pod. 

Atribút modelatívnosti právnej úpravy financovania vysokých škôl vychádza 

z predpokladu, že právna úprava financovania vysokých škôl reprezentuje zvolenú 

štruktúru, súčasti a procesy financovania s cieľom identifikácie, následného 

projektovania, evaluácie, kontroly fungovania a výkonnosti a v poslednom kroku 

ďalšieho modelovania na základe evaluácie. Právne aspekty financovania vysokých škôl 

predstavujú model tvorený skupinou modelov a každý z nich sleduje financovanie 

z iného uhla pohľadu. Podstatou modelatívnosti právnej úpravy financovania vysokých 

škôl je vytváranie takých modelov, na základe ktorých môžu byť realizované  funkčné 

procesy, ktoré umožňujú tieto procesy nielen cielene pozorovať a analyzovať, súčasne 

umožňujú nachádzať nové, tvoriť, zlepšovať a zefektívňovať existujúce príležitosti.  

Atribút kontrolovateľnosti právnej úpravy financovania vysokých škôl 

predstavuje požiadavku zisťovania zhody skutočnosti s očakávaným alebo požadovaným 

stavom aj na základe transparentnosti právnej úpravy financovania vysokých škôl. 

Kontrolovateľnosť je relevantnou požiadavkou v rámci každej existujúcej právnej úpravy 

financovania vysokých škôl nielen z hľadiska kontroly použitia verejných zdrojov, ale 

akýchkoľvek zdrojov financovania vysokých škôl. Atribút funkčnej kontroly je 

zdôrazňovaný v odbornej literatúre ako element efektívnosti a transparentnosti 

v celospoločenskom kontexte vyspelých krajín sveta.        

Podstatu evaluačnosti právnej úpravy financovania vysokých škôl by som určila 

vo vzťahu k procesom odborného posudzovania a výsledného posúdenia úrovne plnenia 

vopred stanovených kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií nielen ako súčasti 
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(vy)hodnotenia relevantnosti všetkých komponentov právnej úpravy financovania 

vysokých škôl.  

Plánovitosť ako atribút právnej úpravy financovania vysokých škôl, podľa môjho 

názoru, vychádza z potreby cieľavedomého zamerania právnej úpravy, ktoré určuje 

presne to, čo je potrebné vymedziť a realizovať na dosiahnutie stanovených cieľov 

v oblasti financovania vysokých škôl cez systematický program a harmonogram činností, 

zameraných na dosiahnutie efektívnej podoby právnej úpravy financovania vysokých 

škôl, ktorej významnú časť tvorí aj analýza, vyhodnocovanie (evaluatívnosť) a triedenie 

predvídaných príležitostí (anticipatívnosť).    

Atribút stimulačnosti právnej úpravy financovania vysokých škôl tvoria 

požiadavky, smerujúce k podnecovaniu k vyššiemu výkonu, urýchľovaniu rastu kvality, 

aplikácia stimulov na zvýšenie výkonu či dosiahnutie napr. aj operatívne zmeneného 

cieľa a podobne, najmä vo vzťahu k zvyšovaniu kvality či medzinárodného kreditu 

systému financovania vysokých škôl apod. Na  starne druhej podstatu atribútu 

stimulačnosti vidím  v smerovaní k šetreniu investovaných prostriedkov z verejných 

zdrojov alebo k ich efektívnejšiemu míňaniu. 

Podstatou atribútu aktualizačnosti právnej úpravy financovania vysokých škôl 

vidím v (operatívne, prípadne inovatívne) prispôsobenie znenia právnej úpravy novým 

(aktuálnym) podmienkam, plynulosť prechodu na efektívnejšie znenie právnej úpravy 

financovania vysokých škôl, pridanie nových údajov do databázy, ktoré sú určujúce pre  

zefektívnenie právnej úpravy financovania vysokých škôl, úprava ustálených znení 

a konvenčných postupov právnej úpravy financovania vysokých škôl, taktiež aj 

všestranné prispôsobovanie už zastaraného znenia aktuálnej situácii.  

Operatívnosť právnej úpravy financovania vysokých škôl by som vymedzila 

spôsobom pohotového, pôsobivého a pružne zavádzaného systému konkrétnych zmien 

a úprav vo sfére financovania vysokých škôl. Aktuálnym príkladom by mohla byť, podľa 

môjho názoru, situácia, súvisiaca s koronakrízou, kedy bolo potrebné mnohé nariadenia 

prispôsobiť neočakávanej situácii.   

Vyššie opísanými atribútmi právnej úpravy financovania vysokých škôl si, 

samozrejme, nenárokujem na úplnosť, do textu som ich zaradila ako prirodzené vyústenie 

teoretického a aplikačného spracovania témy dizertačnej práce, ktoré súvisia so splneným 

čiastkovým cieľom dizertačnej práce teda zosumarizovať, komentovať, komparovať, 

anticipovať a uviesť klady a zápory právnych aspektov financovania vysokých škôl 

v krajinách Európskej únie. Posledným čiastkovým cieľom bolo sumarizovať špecifiká  

právnej úpravy financovania vysokých škôl aj v ďalších vybraných krajinách Európy 
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(ktoré sú čakateľmi v procese prijatia do štruktúr Európskej únie alebo aktívnymi 

participantmi Európskeho hospodárskeho priestoru či medzinárodných vysokoškolských 

výmenných programov) práve s dôrazom na oblasť ich financovania zo všetkých 

existujúcich, možných i potenciálnych zdrojov. Preto predmetom piatej kapitoly 

dizertačnej práce bola analýza právnych aspektov financovania vysokých škôl v krajinách 

Európy, so zrejmým akcentom na analýzy právnej úpravy financovania vysokých škôl v 

krajinách Európskej únie.   

Splnenie vyššie uvedených cieľov dizertačnej práce deklarujem tým, že som 

najdetailnejšie venovala pozornosť analýze právnych aspektov financovania vysokých 

škôl v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku, taktiež som navrhla rozsah ďalších 

možností právnej úpravy financovania vysokých škôl primárne v podmienkach Českej 

republiky a Slovenskej republiky. Výsledkom realizovanej podrobnej analýzy sú 

vymedzenia a odporúčania vhodných perspektív alternatív a komponentov modelov 

financovania vysokých škôl v prioritne analyzovaných krajinách. Ďalším výsledkom 

záverečnej kapitoly dizertačnej práce sú návrhy komponentov a možností právnej úpravy 

financovania vysokých škôl s cieľom znižovať náklady na chod (najmä štátnych a  

verejných) vysokých škôl v rámci financovania zo štátneho rozpočtu, čím som splnila 

stanovené ciele predloženej dizertačnej práce. 
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ZÁVER 

Vymedzenie predmetu finančného práva je diskutovanou témou medzi 

odborníkmi a práve  verejný  záujem  odlišuje vzťahy  regulované finančno-právnymi 

normami   od   iných   peňažných   vzťahov,  rešpektujúc, že zjednocujúcim    prvkom 

týchto    vzťahov    sú    práve    verejné    financie. Rôznorodosť  uvedených  vzťahov 

determinuje  rôznorodosť predmetov regulácie subsystémov finančného práva, 

fungujúcich relatívne samostatne. To spôsobuje, spolu s nejednoznačnými hranicami  

medzi  verejnoprávnou reguláciou a súkromnoprávnou reguláciou vo viacerých  

subsystémoch  finančného  práva, že predmet finančného práva nie je možné jednoznačne 

generalizovať. 

Finančné  právo v rámci Európskej únie je neoddeliteľnou súčasťou európskeho 

právneho poriadku a ako historický i aktuálny vývoj ukazujú, finančné právo je závislé 

od fungovania a rozvoja ekonomických a finančných ukazovateľov, zamestnávateľského 

prostredia a podnikateľského prostredia a každá dobovo aktuálna ekonomická situácia má 

významný vplyv na finančno-právne vzťahy. Odhliadnuc od  aktuálneho krízového stavu, 

súvisiaceho s celosvetovou pandémiou,  ekonomické teórie a právne teórie sú 

v aktuálnom „súboji“ s kvalitným  rozmerom fungovania európskej ekonomiky.  

V prvej kapitole dizertačnej práce som stanovila ciele dizertačnej práce, jej 

metodológiu a vybrala som metódy vedeckej práce, o ktorých som predpokladala, že 

budú použité pri jej vypracovávaní a plnení stanovených cieľov.  

V druhej kapitole predloženej graduačnej práce som venovala pozornosť 

finančnému právu ako vednej disciplíne prioritne v portfóliu v Českej republike 

a v Slovenskej republike.  

Tretiu kapitolu dizertačnej práce som zamerala na rozpracovanie teoretických 

východísk tematiky sústavy vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie a  sústavy 

vysokých škôl a typov vysokoškolských inštitúcií v krajinách Európskej únie, ktoré sú 

prioritne stredobodom fokusu dizertačnej práce – Českej republiky, Slovenskej republiky, 

Maďarska a Poľska.  

Štvrtá kapitola prezentovanej záverečnej práce bola zameraná na právne aspekty 

modelov financovania vysokých škôl v európskych krajinách, prioritne však v krajinách 

Európskej únie a v podkapitole aj v ďalších vybraných krajinách Európy. Súčasť štvrtej 

kapitoly tvorí aj podrobná analýza právnych aspektov modelov financovania vysokých 

škôl v analyzovaných a hodnotených krajinách.  
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Piatu kapitolu tvorí podrobné spracovanie právnych aspektov pomocou právnej 

úpravy financovania vysokých škôl v štyroch vybraných krajinách Európskej únie, ktoré 

sú stredobodom detailnejšej analýzy a komparácie – Česká republika, Slovenská 

republika, Maďarsko a Poľsko.  

V prvej kapitole dizertačnej práce som vymedzila hlavný cieľ dizertačnej práce 

a ďalšie čiastkové ciele, prostredníctvom ktorých som postupne plnila hlavný zámer  

dizertačnej práce a tým je rozbor a hodnotenie východísk právnych aspektov 

financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie a ďalších vybraných krajinách 

Európy.  

Prvým čiastkovým cieľom predloženej dizertačnej práce bolo interpretovať 

finančné právo ako vednú disciplínu najmä v Českej republike, v Slovenskej republike, 

v Maďarsku a v Poľskej republike. V druhej kapitole dizertačnej práce venovala téme 

finančného práva ako vednej disciplíny s podrobnejším zameraním na portfólio 

finančného práva v Českej republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej 

republike, predpokladám vytvorenie hodnoverného gnozeologického základu k tematike 

právnej úpravy financovania vysokých škôl a vybranej časti finančno-právnych aspektov 

financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách Európskej únie, ktoré sú pod  

podrobnejším fokusom celej dizertačnej práce. Tým považujem prvý čiastkový cieľ 

dizertačnej práce za splnený. Podľa môjho názoru je zrejmé, že zdravé verejné financie 

sú rozhodujúce pre vytvorenie podmienok udržateľného rastu a zamestnanosti každej 

krajiny Európskej únie, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj plnenie a naplnenie 

poslania (nielen verejných) vysokých škôl. 

V tretej kapitole dizertačnej práce som venovala pozornosť detailnejšiemu 

rozboru existujúcich sústav vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie (v aktuálnej 

sústave vysokých škôl boli uvedené aj verejné vysoké školy, štátne vysoké školy 

a súkromné vysoké školy univerzitného i neuniverzitného typu). Vzhľadom k téme 

dizertačnej práce som pri jej spracovávaní poukázala na aktuálnu situáciu v jednotlivých 

krajinách z hľadiska riešenej problematiky. Každá analyzovaná krajina, aj napriek 

spoločným znakom, ktoré vyplývajú z implementácie Bolonského procesu, má svoje 

špecifiká.  

Druhým čiastkovým cieľom predloženej dizertačnej práce bolo podrobnejšie 

charakterizovať sústavu vysokých škôl krajín Európskej únie a ďalších vybraných krajín 

Európy. Tým, že som v tretej kapitole dizertačnej práce podrobne venovala pozornosť 

charakteristike sústav vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie s významným 

dôrazom na sústavu vysokých škôl v Českej republike, v Slovenskej republike, 
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v Maďarsku a v Poľskej republike a v jej závere som predložila zhrnutie, považujem 

druhý stanovený čiastkový cieľ dizertačnej práce za splnený.  

Tretí čiastkový cieľ som si stanovila charakterizovať, realizovať analýzu 

a následné hodnotenie právnych aspektov (modelov) financovania vysokých škôl v 

krajinách Európskej únie. Ďalším čiastkovým stanoveným cieľom dizertačnej práce bolo 

zosumarizovať, komentovať, uviesť pozitíva, negatíva a špecifiká právnej úpravy 

financovania vysokých škôl v týchto krajinách. Vo štvrtej kapitole dizertačnej práce som 

preto venovala pozornosť novodobej histórii právnej úpravy (modelov) financovania 

vysokých škôl vo všetkých  krajinách Európskej únie (ku dňu vzniku dizertačnej práce sú 

to krajiny Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, 

Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, 

Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, 

Španielsko, Švédsko a Taliansko), pritom som podrobnejšie analyzovala právne aspekty 

financovania všetkých typov vysokých škôl v štyroch vybraných krajinách – v Česku, na 

Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku. 

Taktiež som v tejto kapitole realizovala podrobnejšiu analýzu právnych aspektov 

(modelov) financovania vysokých škôl ďalších krajín Európy, ktoré sú v priamom vzťahu 

k téme. Sú to krajiny, ktoré ku dňu vzniku dizertačnej práce zatiaľ nepatrili medzi krajiny 

Európskej únie, ale v rámci európskeho hospodárskeho priestoru či programu Erasmus 

a Erasmus +, niektoré z nich sú aj členmi  Schengenského priestoru alebo Eurozóny, 

niektoré sú kandidátskymi krajinami Európskej únie (Albánsko, Čierna Hora,  Severné 

Macedónsko a Turecko) alebo sú potenciálne kandidátske krajiny (Bosna a Hercegovina, 

Kosovo), čím aktuálne významným spôsobom aj svojou finančnou spoluúčasťou 

participujú na ďalšom rozvoji vzdelanostnej štruktúry Európy. Tým som splnila jeden zo 

stanovených cieľov dizertačnej práce, založený na sumarizácii, analýze a hodnotení 

existujúcich právnych úprav financovania vysokých škôl vo vybraných krajinách 

Európskej únie a ďalších európskych krajinách. 

Ďalším čiastkovým cieľom dizertačnej práce bolo zosumarizovať, komentovať, 

komparovať, anticipovať a uviesť klady a zápory právnej úpravy financovania vysokých 

škôl v krajinách Európskej únie a posledným čiastkovým cieľom bolo sumarizovať 

špecifiká  právnej úpravy financovania vysokých škôl aj v ďalších vybraných krajinách 

Európy (ktoré sú čakateľmi v procese prijatia do štruktúr Európskej únie alebo aktívnymi 

participantmi Európskeho hospodárskeho priestoru či medzinárodných vysokoškolských 

výmenných programov) práve s dôrazom na oblasť ich financovania zo všetkých 

existujúcich, možných i potenciálnych zdrojov. Preto predmetom piatej kapitoly 
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dizertačnej práce bola analýza právnych aspektov aj prostredníctvom právnej úpravy 

financovania vysokých škôl v krajinách Európy, so zrejmým akcentom na analýzy 

právnej úpravy financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie.   

Splnenie vyššie uvedených cieľom dizertačnej práce deklarujem tým, že som 

najdetailnejšie venovala pozornosť analýze právnych aspektov financovania prioritne 

verejných vysokých škôl v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Poľsku, taktiež som 

navrhla rozsah ďalších možností právnej úpravy financovania vysokých škôl primárne v 

podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Výsledkom realizovanej 

podrobnej analýzy sú vymedzenia a odporúčania vhodných perspektív alternatív 

a komponentov modelov financovania vysokých škôl v prioritne analyzovaných 

krajinách. Ďalším výsledkom záverečnej kapitoly dizertačnej práce sú návrhy 

komponentov a možností právnej úpravy financovania prioritne verejných vysokých škôl 

s cieľom znižovať náklady na chod verejných vysokých škôl v rámci financovania zo 

štátneho rozpočtu, čím som splnila stanovené ciele predloženej dizertačnej práce. 

Podľa vyjadrenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (2019) 

ďalšie kroky pri skúmaní systémov financovania škôl neumožňujú kvantifikáciu výšky 

finančných prostriedkov, a to ani pri zdroji, predtým ako prišli do školy alebo ako 

prechádzali jednotlivými úrovňami inštitúcií, alebo v akom rozsahu boli pridelené 

školám, takže neexistuje údaj o podiele financovania preneseného každou úrovňou 

inštitúcie, alebo koľko nakoniec príde do škôl. Predpokladom pre ďalší výskum v tejto 

oblasti by preto mala byť analýza kvantitatívnych údajov o podiele celkových 

prostriedkov pridelených každej úrovni inštitúcie tak, aby mohol byť analyzovaný vzťah 

medzi koncepciou financovania a podielom prevedených prostriedkov. Viac informácií 

je potrebné aj v oblasti určovania kritérií pri prideľovaní finančných prostriedkov alebo 

zdrojov, a to nielen vo vzťahu k typu zahrnutých premenných, ale aj na vážené aplikácie. 

Podrobnejšie údaje v tejto oblasti by umožnili hlbšie pochopenie, kde je kladený dôraz 

na financovanie školstva ako celku, a do akej miery sa charakteristiky jednotlivých 

študentov a škôl, berú do úvahy, atď. Preto je potrebné typ výstupných kritérií starostlivo 

zvážiť, či je potrebné zaviesť financovanie založené na výkone.  

Ako ďalej konštatuje citovaný zdroj základnou podmienkou kvality výskumnej 

činnosti je okrem kvalifikovaných ľudských zdrojov aj úroveň technickej infraštruktúry. 

Situácia v jej budovaní sa na Slovensku postupne zlepšuje, zvlášť vďaka možnostiam 

financovania zo zdrojov Európske únie, v dôsledku čoho bolo možné vybudovať aj 

univerzitné vedecké parky a výskumné centrá. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej 

republiky vykonal kontrolu (KA 021/2018) siedmich univerzitných vedeckých parkov a 
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šiestich vedeckých centier. Rozpočet na 13 kontrolovaných projektov dosiahol podľa 

zmlúv takmer 430 miliónov eur. Hodnota jednotlivých projektov bola v rozpätí 22 – 42 

mil. eur. Kontrolóri identifikovali prvý problém v tom, že realizácia projektov sa začala 

oneskorene – až v r. 2013, teda na samom konci programového obdobia 2007 – 2013. 

Následne v roku 2015, kedy mali byť projekty už ukončované, prišlo rozhodnutie o ich 

rozdelení do dvoch fáz, čo prinieslo viacero negatív a neštandardných postupov. Do 

druhej fázy sa presunulo šesť projektov, sedem projektov ukončilo práce do konca roku 

2015. Projektové aktivity druhej fázy sa začali už z nového programového obdobia 2014 

– 2020 v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Zmluvy o poskytnutí 

príspevku pre druhú fázu boli uzatvárané medzi riadiacim orgánom a prijímateľmi so 

spätnou platnosťou – až v I. štvrťroku 2017. Niektoré aktivity tak boli realizované viac 

ako rok bez akéhokoľvek zmluvného podkladu a univerzity si refundovali náklady na 

budovanie vedeckých parkov a centier spätne od 1. januára 2016, čo nebolo v súlade so 

zákonmi. Rozdelenie realizácie na dve fázy však prinieslo aj vyššie náklady pre štát, 

pretože univerzity – Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická 

univerzita Bratislava, ktoré sídlia v Bratislave, mali v II. fáze stanovený iný pomer 

spolufinancovania. Kým v I. fáze bolo možné získať príspevok z eurofondov vo výške 85 

% a s 10-percentným príspevkom štátu (5 % tvorili vlastné zdroje univerzity), druhej fáze 

už bol príspevok zo zdrojov Európskej únie iba 50 % a až 45 % musel spolufinancovať 

štát. Vo všetkých projektoch sa darilo vyčerpať takmer všetky rozpočtované prostriedky, 

okrem Technická univerzita v Košiciach, ktorá aj v dôsledku rozdelenia projektových fáz 

nedokázala vyčerpať takmer 4 milióny €, pretože časť z týchto finančných prostriedkov 

bola určená na dobudovanie detašovaného pracoviska648. 

V rámci projektov viac ako polovica celkového objemu finančných prostriedkov 

smerovala na zariadenia a vybavenie (vyše 217 milióna €) a na nové stavby 128,39 

milióna € (31 %). Na druhej strane, na podporné aktivity (riadenie projektu, 

informovanosť a publicita) boli čerpané finančné prostriedky v rozmedzí len od 0,05 do 

10 %. Dôležitým zistením je, že interné smernice a analýzy pri kreovaní vedeckých 

parkov si všetky kontrolované subjekty vypracovávali vo vlastnej réžii. V súvislosti so 

zisteniami Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky upozorňuje na nedostatočné 

financovanie vedy a výskumu na Slovensku. Ako aj na nedostatočné čerpanie pomoci z 

európskych fondov, ktoré je spôsobené oneskorením schvaľovacích procesov už dlhšie 

 
648 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019 Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: 

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/524594/NKU+SR+-+Vyrocna+sprava+2019.pdf/5556eaa5-e91c-43ca-
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obdobie. Za mimoriadne dôležité totiž považuje udržateľnosť vedeckých a technických 

projektov. Zmluvami o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov sa verejné 

vysoké školy a Slovenská akadémia vied zaviazali k udržateľnosti vybudovaných 

vedeckých parkov a výskumných centier. Už dnes je zrejmé, že túto podmienku 

dodržiavajú s ťažkosťami. Vysoké školy ani Slovenská akadémia vied nemajú 

vypracované osobitné stratégie udržateľnosti, spojené najmä s otázkami finančnej 

udržateľnosti, aby boli čo najmenej závislé od zdrojov Štátneho rozpočtu. Všetky 

kontrolované subjekty aktívne reagujú na vyhlásené výzvy zo strany rozpočtových 

organizácií podávaním žiadostí, ktoré sú však veľakrát zrušené, prípadne pozastavené. 

Chýbajúce financie na vedu v oblasti štrukturálnych fondov neumožňujú rozvoj parkov v 

takom rozsahu, aby zvýšili šance na presadenie sa v rámci európskeho vedeckého 

priestoru. Ako príklad dobrej praxe na podporu udržateľnosti nových vedecko-

výskumných centier môže slúžiť situácia v susednej Českej republike, kde boli pre túto 

oblasť v roku 2012 schválené „Národné programy udržateľnosti I a II“, ktorými boli 

zároveň schválené aj výdavky štátneho rozpočtu na výskum, experimentálny vývoj a 

inovácie vo výške 2,5 miliardy českých korún ročne (takmer 100 miliónov €) až do roku 

2020. Vďaka týmto dvom národným programom majú novovzniknuté vedecké a 

výskumné centrá v Českej republike predbežne zabezpečenú finančnú udržateľnosť649. Je 

zrejmé, že základným rizikom je najmä miera financovania systému, niektoré opatrenia 

nie je možné spoľahlivo technicky riešiť resp. rozpočtovať z dôvodu komplexnosti 

programu alebo neistoty ohľadom budúceho vývoja cien a ďalších parametrov 

systému650.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
649 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2019 Najvyššieho 

kontrolného úradu Slovenskej republiky. 2019. [on-line]. [cit. 2020-05-05]. Dostupné na: 

https://www.nku.gov.sk/documents/10157/524594/NKU+SR+-+Vyrocna+sprava+2019.pdf/5556eaa5-e91c-43ca-

abb2-3d7dd58ad150 
650 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. (MŠVVaŠ SR). Národný program rozvoja 

výchovy a vzdelávania - kvalitné a dostupné vzdelanie pre Slovensko. 2018.  [on-line]. [cit. 2020-04-20]. Dostupné na: 

https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf 
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Právne aspekty financovania vysokých škôl 

Abstrakt 
 

Témou dizertačnej práce sú právne aspekty financovania vysokých škôl vo 

vybraných krajinách Európy, najmä však krajín Európskej únie. Výber témy dizertačnej 

práce vyplynul z môjho záujmu o túto špecifickú problematiku, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou finančného práva a finančnej vedy ako významného odvetvia práva ako vednej 

disciplíny.  

Ciele dizertačnej práce som stanovila v súlade s  teoreticko-empiricko-

aplikačným charakterom dizertačnej práce. Hlavným cieľom dizertačnej práce je 

podrobne analyzovať právne aspekty financovania vysokých škôl v krajinách Európskej 

únie a ďalších krajinách Európy, pričom budem uvádzať aj nevyhnutné súvislosti 

v kontexte témy, ktoré sa týkajú aj súkromných vysokých škôl. Problematiku právnych 

aspektov financovania vysokých škôl budem podrobne rozpracovávať najmä v Českej 

republike, v Slovenskej republike, v Maďarsku a v Poľskej republike, samozrejme tému 

rozpracujeme z hľadiska špecifík aj v ďalších krajinách Európy práve s dôrazom na 

oblasť financovania vysokých škôl zo všetkých existujúcich, možných i potenciálnych 

zdrojov.  

V empirických častiach dizertačnej práce budem hľadať odpoveď na otázky, aký 

je rozsah ďalších možností právnej úpravy financovania verejných vysokých škôl 

primárne v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky, aká je existujúca 

právna úprava financovania vysokých škôl v krajinách Európskej únie a ďalších 

európskych krajinách, aké sú vhodné perspektívne alternatívy a modely financovania 

vysokých škôl, ako je možné znižovať náklady na chod vysokých škôl, ktoré sú 

financované zo štátneho rozpočtu.  Téma dizertačnej práce je súčasťou stále aktuálnejšej 

problematiky právnych aspektov financovania vysokých škôl, ktorú spracujem aj 

prostredníctvom finančno-právnych aspektov financovania verejných vysokých škôl.  

Z teoretických metód vedeckej práce v dizertačnej práci použijem najmä literárnu 

rešerš, analýzu, syntézu a analyticko-syntetické postupy, indukciu, dedukciu a 

induktívno-deduktívne postupy, abstrakciu, komparáciu, generalizáciu, idealizáciu, 

získavanie údajov z objektívnych situácií a materiálov, obsahovú analýzu textu, vybrané 

historické metódy, klasifikáciu a konštrukciu. 

V dizertačnej práci, venovanej právnym aspektom financovania vysokých škôl, 

budem rozpracovávať štyri kľúčové oblasti – finančné právo ako vednú disciplínu, 

sústavu vysokých škôl vybraných krajín Európskej únie, modely financovania vysokých 
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škôl vo vybraných krajinách Európy s najvýraznejším zreteľom na všetky krajiny 

Európskej únie a ostatnú kľúčovú oblasť, ktorou sú právne aspekty financovania 

vysokých škôl vo všetkých krajinách Európskej únie. 

Piata kapitola dizertačnej práce bude obsahovať rozpracovanie podrobnej analýzy 

právnych aspektov financovania vysokých škôl vo všetkých krajinách Európskej únie 

a ďalších vybraných krajinách Európy so zrejmým zreteľom najmä na právne aspekty 

financovania verejných vysokých škôl v Českej republike, v Slovenskej republike, 

v Poľskej republike a v Maďarsku. Súčasťou poslednej kapitoly dizertačnej práce teda 

bude analýza a hodnotenie právnych aspektov a systémov financovania všetkých typov 

vysokých škôl z hľadiska právnych, ekonomických a spoločenských konceptov. 

Ťažiskom v tejto časti budú právne aspekty financovania vysokých škôl s dôrazom na 

verejné vysoké školy vo vybraných krajinách, prioritne však v Českej republike, v 

Slovenskej republike, v Poľskej republike a v Maďarsku s návrhmi, smerovanými k 

efektívnejšiemu modelu financovania verejných a štátnych vysokých škôl. Na základe 

preštudovaných relevantných prameňov k spracovávanej téme som dospela k zisteniu, že 

efektívny model financovania vysokých škôl tvorí dlhodobo jednu z najdiskutovanejších 

tém v oblasti reformy terciárneho vzdelávania. Žiaľ, podľa môjho názoru, aj napriek 

dlhodobým snahám, aktuálne aplikovaný systém financovania vysokých škôl sa 

v analyzovaných krajinách ukazuje ako priveľmi zameraný na kvantitu a nepostačujúco 

na kvalitu. 

 

Kľúčové slová: finančné právo, financovanie, vysoké školy 
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Právní aspekty financovaní vysokých škol 

Abstrakt 
 

Tématem disertační práce jsou právní aspekty financování vysokých škol ve 

vybraných zemích Evropy, zejména však zemí Evropské unie. Výběr tématu disertační 

práce vyplynul z mého zájmu o tuto specifickou problematiku, která je nedílnou součástí 

finančního práva a finanční vědy jako významného odvětví práva jako vědní disciplíny. 

Cíle disertační práce jsem stanovila v souladu s teoreticko-empiricko-aplikačním 

charakterem disertační práce. Hlavním cílem disertační práce je podrobně analyzovat 

právní aspekty financování vysokých škol v zemích Evropské unie a dalších zemích 

Evropy, přičemž budu uvádět i nezbytné souvislosti v kontextu témata, která se týkají i 

soukromých vysokých škol. Problematiku právních aspektů financování vysokých škol 

budu podrobně rozpracovávat zejména v České republice, v České republice, v Maďarsku 

a v Polské republice, samozřejmě téma rozpracujeme z hlediska specifik i v dalších 

zemích Evropy právě s důrazem na oblast financování vysokých škol ze všech 

existujících, možných i potenciálních zdrojů. 

V empirických částech disertační práce budu hledat odpověď na otázky, jaký je 

rozsah dalších možností úpravy financování veřejných vysokých škol primárně v 

podmínkách České republiky a Slovenské republiky, jaká je stávající právní úprava 

financování vysokých škol v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích, jaké 

jsou vhodné perspektivní alternativy a modely financování vysokých škol, jak je možné 

snižovat náklady na chod vysokých škol, které jsou financovány ze státního rozpočtu. 

Téma disertační práce je součástí stále aktuálnější problematiky právních aspektů 

financování vysokých škol, kterou zpracuji i prostřednictvím finančně-právních aspektů 

financování veřejných vysokých škol. 

Z teoretických metod vědecké práce v disertační práci použiji zejména literární 

rešerše, analýzu, syntézu a analyticko-syntetické postupy, indukci, dedukci a induktivně-

deduktivní postupy, abstrakci, komparaci, generalizaci, idealizaci, získávání dat z 

objektivních situací a materiálů, obsahovou analýzu textu, vybrané historické metody, 

klasifikaci a konstrukci. 

V disertační práci, věnované právním aspektům financování vysokých škol, budu 

rozpracovávat čtyři klíčové oblasti - finanční právo jako vědní disciplínu, soustavu 

vysokých škol vybraných zemí Evropské unie, modely financování vysokých škol ve 

vybraných zemích Evropy s nejvýraznějším ohledem na všechny země Evropské unie a 
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ostatní klíčovou oblast, kterou jsou právní aspekty financování vysokých škol ve všech 

zemích Evropské unie. 

Pátá kapitola disertační práce bude obsahovat rozpracování podrobné analýzy 

právních aspektů financování vysokých škol ve všech zemích Evropské unie a dalších 

vybraných zemích Evropy se zřejmým ohledem zejména na právní aspekty financování 

veřejných vysokých škol v České republice, v České republice, v Polské republice a v 

Maďarsku. Součástí poslední kapitoly disertační práce tedy bude analýza a hodnocení 

právních aspektů a systémů financování všech typů vysokých škol z hlediska právních, 

ekonomických a společenských konceptů. Těžištěm v této části budou právní aspekty 

financování vysokých škol s důrazem na veřejné vysoké školy ve vybraných zemích, 

prioritně však v České republice, ve Slovenské republice, v Polské republice a v 

Maďarsku s návrhy, směrovanými k efektivnějšímu modelu financování veřejných a 

státních vysokých škol. Na základě prostudovaných relevantních pramenů k 

zpracovávané tématu jsem dospěla ke zjištění, že efektivní model financování vysokých 

škol tvoří dlouhodobě jednu z nejdiskutovanějších témat v oblasti reformy terciárního 

vzdělávání. Bohužel, podle mého názoru, i přes dlouhodobým snahám, aktuálně 

aplikovaný systém financování vysokých škol se v analyzovaných zemích ukazuje jako 

příliš zaměřený na kvantitu a nedostatečně na kvalitu. 

 

Klíčová slova: finanční právo, financování, vysoké školy 
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Legal aspects of university funding 

Abstract  
 

The topic of the dissertation is the legal aspects of universities funding in selected 

European countries, but especially the countries of the European Union. The choice of 

the topic of the dissertation resulted from my interest in this specific issue, which is an 

integral part of financial law and financial science as an important branch of law as a 

scientific discipline. 

I set the goals of the dissertation in accordance with the theoretical-empirical-

application character of the dissertation. The main goal of the dissertation is to analyze in 

detail the legal aspects of funding terciar education institutions in the countries of the 

European Union and other European countries, while I will also state the necessary 

connections in the context of the topic, which also applies to private universities. I will 

elaborate the issue of legal aspects of university financing, especially in the Czech 

Republic, the Slovak Republic, Hungary and the Republic of Poland. Of course, we will 

work on the topic in terms of specifics in other European countries with emphasis on 

university funding from all existing, possible and potential resources. 

In the empirical parts of the dissertation I will look for answers to the questions, 

what is the scope of other possibilities of legal funding regulation  of public universities 

primarily in the conditions of the Czech Republic and the Slovak Republic, what is the 

existing legal funding regulation of universities in European Union countries and other 

European countries. suitable promising alternatives and models of financing higher 

education institutions, such as it is possible to reduce the costs of terciar education 

institutions that are funded from the state budget. The topic of the dissertation is a part of 

the increasingly topical issue of legal aspects of universities funding, which I will also 

process through the financial and legal aspects of public universities funding. 

From the theoretical methods of scientific work in the dissertation I will use 

mainly literature search, analysis, synthesis and analytical-synthetic procedures, 

induction, deduction and inductive-deductive procedures, abstraction, comparison, 

generalization, idealization, data acquisition from objective situations and materials, 

content analysis of the text , selected historical methods, classification and construction. 

In the dissertation, devoted to the legal aspect of university funding, I will develop 

four key areas - financial law as a scientific discipline, the system of universities in 

selected European Union countries, models of university funding in selected European 
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countries with the strongest regard for all European Union countries and other key an area 

that is the legal aspects of funding universities in all countries of the European Union. 

The fifth chapter of the dissertation will contain a detailed analysis of the legal 

aspects of  universities funding in all countries of the European Union and other selected 

European countries with an obvious focus on the legal aspects of public universities 

funding in the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary. Part of the last chapter of 

the dissertation will be the analysis and evaluation of legal funding aspects and funding 

systems of all types of universities in terms of legal, economic and social concepts. The 

focus in this part will be on the legal aspects of university funding with an emphasis on 

public universities in selected countries, but primarily in the Czech Republic, the Slovak 

Republic, Poland and Hungary with proposals for a more efficient model of public and 

state university funding. Based on the studied relevant sources on the topic, I came to the 

conclusion that the effective model of terciar education funding has long been one of the 

most discussed topics in the field of tertiary education reform. Unfortunately, in my 

opinion, despite long-term efforts, the currently applied system of university funding in 

the analyzed countries is proving to be too focused on quantity and insufficiently on 

quality. 

 

Key words: financial law, funding, universities 


