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Pravidlá financovania 

• Do roku 2013 financovanie zamerané najmä na špecifické 
pracoviská UK v Bratislave a TU v Košiciach, viac menej na 
historickom princípe, do 50 tis. eur 

• V roku 2013 možnosť pre vysoké školy uchádzať sa o dotáciu na 
rozvoj – podpora projektov zameraných na identifikáciu bariér – 
podporené 4 projekty z 8 

• V roku 2014 finančné prostriedky rozpísané aj podľa počtu 
študentov so špecifickou potrebou – rozpisovaná suma 20 tis. eur 
úmerne počtu študentov so špecifickou potrebou 

• V roku 2015 zmena pravidiel rozpisu finančných prostriedkov podľa 
študentov so špecifickými potrebami – rozpisovaná suma 550 tis. 
eur 

• Pokračovanie financovania špeciálnych pedagogických pracovísk 
na UK v Bratislave a TU v Košiciach 
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Prístup v roku 2015 

Jednotlivé druhy špecifickej potreby študenta sú zaradené do skupín 

a pre každú skupinu je určená výška dotácie. 
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Skupina Kód a vymedzenie Suma 

A1 1 – nevidiaci študent 

2 – slabozraký študent 

2500 

B2 3 – nepočujúci študent 

4 – nedoslýchavý študent 

5400 

C1 5 – študent s telesným postihnutím dolných končatín 1800 

C2 6 – študent s telesným postihnutím horných končatín 4000 

D 10 – študent s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami 

11 – študent s poruchami učenia 

700 

E 7 – študent s chronickým ochorením 

8 – študent so zdravotným oslabením 

9 – študent so psychickým ochorením  

325 



Prístup v roku 2015 pokr. 

V prípade, že celková dotácia vypočítaná pre vysoké školy prekročí 

sumu finančných prostriedkov vyčlenenú na tento účel, vyčlenená 

suma na tento účel sa rozpíše medzi jednotlivé vysoké školy úmerne 

k vypočítanej dotácií podľa predchádzajúcich viet.  

 

Po aktualizácií údajov zo stany vysokých škôl o špecifických potrebách 

by bolo potrebných na úplné pokrytie 765 700 eur. 
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• Použitie dotácie je upravené v dotačnej zmluve medzi ministerstvom 
a vysokou školou rámcovo ako: 

– Využitie dotácie na podporu štúdia študentov so špecifickými 
potrebami je účelovo viazané na zabezpečenie podporných 
služieb študentom so špecifickými potrebami. 

 

• Podporná služba je vymedzená zákonom o vysokých školách, ako 
nárok študenta so špecifickou potrebou, napr. využívanie 
špecifických vzdelávacích prostriedkov, individuálne vzdelávacie 
prístupy, individuálny prístup učiteľov, či odpustenie školného -   

• Minimálne nároky sú vymedzené vyhláškou ministerstva č. 
458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študenta so špecifickými 
potrebami – to neznamená, že vysoká škola nemôže poskytovať 
podporné služby vo väčšom rozsahu – na vyhodnotenie rozsahu 
podporných služieb je jednou z úloh koordinátora 
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Otvorené otázky 

• Ako určiť výšku dotácie pre jednotlivé kategórie a ako jednotlivé 

špecifické potreby kategorizovať? 

– Ako často ich aktualizovať? 

• Má zmysel zohľadňovať študijný program študenta s ohľadom na 

jeho špecifickú potrebu? 

• Sú potrebné detailnejšie obmedzenia? Zmeny pravidiel? 

• Udržateľnosť systému 

• Aké sú očakávania a požiadavky na špecializované pedagogické 

pracoviská na TU Košice a UK Bratislava? 
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