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Vec 
Vyžiadanie podkladov k príprave rozpisu na rok 2009 
 

V súvislosti s prípravou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám 
na rok 2009 je potrebné, aby ste nám doručili podklady podľa prílohy k tomuto listu do 10. 
decembra 2008 v elektronickej podobe a následne aj v papierovej podobe. Elektronicky zasielajte 
podklady na adresu jozef.jurkovic@minedu.sk, v papierovej podobe na odbor vysokoškolského 
vzdelávania. Vo Vašej odpovedi uveďte naše číslo. Požiadavka je zverejnená na internetovej 
stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky  v časti vysoké školstvo/rozličné informácie 
a oznamy. Tabuľky nezasielajte jednotlivo za fakulty, ale v jednotlivých tabuľkách uveďte údaje za 
všetky fakulty (ak je to požadované). Zaslané tabuľky musia byť podpísané osobou zodpovednou za 
ich správnosť. Nepodpísané tabuľky alebo tabuľky zaslané jednotlivo po fakultách sa nezohľadnia. 
Na podklady doručené elektronicky po určenej lehote sa nemusí prihliadať. V závislosti od 
konečného znenia metodiky rozpisu finančných prostriedkov, niektoré požadované údaje nemusia 
byť využité, prípadne si ministerstvo vyžiada doplňujúce údaje. 
 

S úctou 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
generálny riaditeľ 

Prílohy 
1) Pokyny k požadovaným údajom 
2) Tabuľky na vyplnenie (sú k dispozícií len v elektronickej podobe) 

 
 
 
 



Príloha č. 1 k listu č. CD-2008-20495/43956-1:071 
 
Všeobecne: 

1) Podklady je potrebné doručiť v elektronickej podobe do 10. decembra 2008 na email: 
jozef.jurkovic@minedu.sk. Odporúčame nastaviť automatické vyžiadanie potvrdenia prečítania a doručenia 
správy. 

2) V papierovej podobe podklady adresujte na Ministerstvo školstva SR, odbor vysokoškolského vzdelávania, 
Stromová 1, 813 30 Bratislava. V odpovedi uveďte naše číslo. 

3) V sprievodnom liste uveďte zoznam a kontakty zamestnancov, s ktorými bude možné prekonzultovať prípadné 
otázky k Vami poskytnutým údajom. 

4) Údaje sa poskytujú v jednej tabuľke za celú vysokú školu, nezasielajú sa samostatne tabuľky za jednotlivé 
fakulty. Tabuľky pred odoslaním podpíše zamestnanec zodpovedný za ich správnosť. 

5) Prípadné otázky zasielajte na vyššie uvedený email (ako predmet správy uveďte „rozpis na rok 2009“). 
6) Tabuľky na vyplnenie môžete stiahnuť z internetovej stránky ministerstva http://www.minedu.sk, v časti 

vysoké školstvo, rozličné informácie a oznamy. 
 
Podklady 1 – bezplatné študijné programy  v externej forme 
 
V tabuľke č. 1 vyplňte údaje o bezplatných študijných programoch v externej forme, na ktoré ste prijímali študentov 
v akademickom roku 2008/2009. Uveďte id študijného programu používaný v centrálnom registri študentov, počet 
študentov, ktorý ste podľa § 89 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) predpokladali, že sa na uvedený študijný program zapíšu 
a počet študentov, ktorí sa na uvedený študijný program v akademickom roku 2008/2009 zapísali (novoprijatí študenti). 
 
Podľa § 89 ods. 5 zákona verejné vysoké školy do 31. októbra 2008 určili bezplatné študijné programy v externej forme 
a predpokladané počty študentov, ktorí sa na ne zapíšu v akademickom roku 2009/2010. V tabuľke č. 2 vyplňte 
informácie o bezplatných študijných programoch v externej forme, na ktoré budete prijímať v akademickom roku 
2009/2010. Na určenie bezplatného študijného programu použite id študijného programu používanom v centrálnom 
registri študentov. Bezplatné študijné programy v externej forme určené na akademický rok 2009/2010 sa môžu líšiť od 
bezplatných študijných programov určených na akademický rok 2008/2009. Predpokladáme, že pri určení bezplatných 
študijných programoch v externej forme na akademický rok 2009/2010 ste zohľadnili uskutočňovanie komplexnej 
akreditácie na jednotlivých verejných vysokých školách. Limity súm finančných prostriedkov na zabezpečenie štúdia 
v študijných programoch v externej forme na akademický rok 2009/2010 sú určené v nariadené vlády SR č. 420/2008 
Z. z. 
 
Podklady 2 – formačné praxe študentov 
V tabuľke č. 3 uveďte počet študentov, ktorí sa v dennej forme štúdia pripravujú na výkon povolania kňaza v rámci 
kňazského seminára. Počet študentov uveďte podľa jednotlivých seminárov (celkový počet študentov v seminári). 
V prípade Evanjelicko-bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa uvedie v tabuľke č. 3a počet 
študentov, ktorí sa pripravujú na povolanie kňaza, študijné jednotky, ktoré sú špecifické pre týchto študentov a rozsah 
ich zabezpečenia v týždni. Pravidlá určenia účelovej dotácie a vymedzenie ich použitia bude upravené v rámci 
metodiky rozpisu. 
 
Podklady 3 – počet absolventov doktorandského štúdia 
V tabuľke č. 4 sú uvedené počty absolventov doktorandského štúdia za akademický rok 2007/2008 (štúdium skončili 
medzi 1.9.2007 a 31.8.2008). Údaje vychádzajú z centrálneho registra študentov. Za absolventa považujeme študenta, 
ktorý obhájil dizertačnú prácu. Odporúčame Vám prekontrolovať si uvedené počty. 
 
Podklady 4 – pedagogické praxe 
V tabuľke č. 5 vyplňte predpokladané náklady na zabezpečenie pedagogických praxí. Údaje sa vypĺňajú podľa 
jednotlivých fakúlt. Ministerstvo si vyžiada v letných mesiacoch odpočet uskutočnených praxí do 30. júna 2009 
a predpoklad rozsahu praxí do konca roka 2009. V tabuľke sa uvádza aj predpokladaná suma nevyčerpaných 
finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie pedagogických praxí v predchádzajúcich rokoch, prípadne aj 
s poznámkou (napr. odmeny cvičných učiteľov budú uhrádzané v januári 2009 v sume...). 
 
Postup určenia požiadavky na finančné prostriedky: 
Finančné prostriedky určené na zabezpečenie pedagogických praxí slúžia na odmenu pre cvičného učiteľa a úhradu 
nákladov cvičnej škole. Cvičný učiteľ je odmeňovaný za hodinu vykonaného rozboru so študentom / študentmi. 
Finančné prostriedky je možné použiť len v rámci učiteľských študijných programov, teda v študijných odboroch: 



učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umeleckých a umelecko-výchovných predmetov a učiteľstvo 
profesijných predmetov; v študijných odboroch predškolská a elementárna pedagogika, špeciálna pedagogika 
a v príslušných študijných odboroch zriadených podľa predchádzajúcich predpisov. Zohľadňujú sa len študenti v dennej 
forme štúdia. Študenti v rámci doplňujúceho pedagogického štúdia sa nezohľadňujú.  
 
Finančné prostriedky nie je možné použiť na iné praxe (tréneri, sociálna práca, a pod.).  
 
Vysoká škola rozdelí študentov do skupín na vykonanie jednotlivých druhov praxí (hospitačná - úvodná, náčuvová, 
klinická, pedagogické praktikum; výstupová – priebežná; výstupová – súvislá). V prípade hospitačných praxí je skupina 
študentov na hodine rozboru najmenej 6 členná, v prípade výstupovej - priebežnej praxe je skupina študentov na hodine 
rozboru najmenej 3 členná. V prípade výstupovej - súvislej praxe je maximálny počet hodín rozborov s jedným 
študentom 2 hodiny denne (potreba finančných prostriedkov na menšie skupiny alebo viac hodín rozborov uhrádza 
vysoká škola z iných zdrojov). 
 
Počet hodín zabezpečovaných rozborov musí byť menší ako je počet hodín praxe študenta. 
 
Na hodinu rozboru vysoká škola počíta so sumou 5,66 eur (v tom 5 eur na odmenu cvičného učiteľa). Rozbor sa musí 
uskutočniť medzi 1.1. 2009 až 31.12.2009. 
 
Príklad určenia nákladov na pedagogické praxe v roku 2009: 
V rámci fakulty je predpoklad, že 75 študentov absolvuje v roku 2009 hospitačnú prax, 70 študentov výstupová -
priebežnú prax a 40 študentov výstupovú – súvislú prax. 
 
V rámci hospitačnej praxe budú študenti rozdelení do 12 skupín (9 skupín po 6 študentov, 3 skupiny po 7 študentov). 
Každá skupina študentov bude mať denne počas jedného týždňa zabezpečené dve hodiny rozborov. Náklady na prax 
vysoká škola vyčísli: 12 x (2 x 5) x 5,66 eur = 679,2 eur. 
 
V rámci výstupovej - priebežnej praxi budú študenti rozdelení do 23 skupín (22 skupín po troch študentoch a 1 skupina 
so štyrmi študentmi). Každej skupine študentov sa zabezpečia desať dní praxe s hodinou rozboru denne. Náklady na 
prax vysoká škola vyčísli: 23 x (1 x10) x 5,66 eur = 1301,8 eur. 
 
V rámci výstupovej - súvislej praxi vysoká škola rozdelí študentov do 16 skupín (10 skupín po troch študentoch, 4 
skupiny po 2 študentoch a 2 skupiny po jednom študentovi). Počas pätnástich dní praxe študentom zabezpečí 10 hodín 
rozborov v rámci skupiny. Náklady na prax vysoká škola vyčísli: 16 x 10 x 5,66 eur = 905,6 eur. 
 
Celkové náklady na praxe na tejto fakulte určí vysoká škola ako 679,2+1301,8+905,6=2886,6 eur, čím zabezpečí 510 
hodín rozborov. 
 
Upozornenie 
Ministerstvo rozpíše finančné prostriedky na pedagogické praxe podľa požiadaviek verejných vysokých škôl. 
Zohľadnením možností štátneho rozpočtu účelová dotácia nemusí zohľadniť celkovú požiadavku vysokej školy na 
pedagogické praxe. O nevyčerpanú sumu finančných prostriedkov určených na zabezpečenie pedagogických praxí  
v predchádzajúcich rokoch sa zníži suma poskytnutá v roku 2009. V letných mesiacoch si ministerstvo vyžiada detailné 
informácie o zabezpečených a predpoklade zabezpečenia pedagogických praxí do konca roka 2009 (v štruktúre počet 
študentov, počet hodín praxe, počet hodín rozborov, počet študentov v skupine a pod.). Ministerstvo bude priebežne 
vykonávať kontrolu účelového čerpania finančných prostriedkov určených na zabezpečenie pedagogickej praxe. 
 
Podklady 5 – počet študentov v doplňujúcom pedagogickom štúdiu 
V tabuľke č. 6 uveďte požadované údaje o poskytovanom doplňujúcom pedagogickom štúdiu podľa stavu 
k 31.10.2008. Počty v jednotlivých stĺpcoch musia klesať. 


