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Abstrakt v ²tátnom jazyku

FIRBAS, Karol: Výkonové �nancovanie vysokého ²kolstva [Bakalárska práca], Univer-

zita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra apli-

kovanej matematiky a ²tatistiky; ²kolite©: doc. RNDr. Peter Mederly, CSc., Bratislava,

2013, 43s.

Práca sa zaoberá výkonovým �nancovaním vysokého ²kolstva. Konkrétne sa zaoberá

�nancovaním vysoko²kolského vzdelávania. Ozrejmuje rôzne mechanizmy alokovania �-

nan£ných prostriedkov ur£ených na �nancovanie výdavkov spojených s vysoko²kolským

vzdelávaním a konkrétne porovnáva systémy �nancovania vysoko²kolského vzdelávania

v Anglicku a na Slovensku. Poskytuje tak bliº²í náh©ad na niektoré rozdielne prístupy

k �nancovaniu vysokých ²kôl v týchto dvoch krajinách. Na týchto rozdieloch vysvet©uje

odli²nosti v správaní vysokých ²kôl. Cie©om práce bolo poskytnú´ hlb²ie informácie o

systémoch �nancovania vysoko²kolského vzdelávania, hlavne vysoko²kolského vzdelá-

vania na Slovensku. Porovnáva ho zo systémom v Anglicku, za ú£elom prezentovania

poznatkov o praktických aplikáciách pokrokovej²ích aloka£ných mechanizmov, ktoré by

mohli by´ vyuºité pri zlep²ovaní slovenského systému �nancovania vysokého ²kolstva.

K©ú£ové slová: Výkonové �nancovanie vysokého ²kolstva, �nancovanie

vysoko²kolského vzdelávania, vstupné parametre vzdelávania, výkonové parametre

vzdelávania



Abstract

FIRBAS, Karol: Performance-based higher education funding [Bachelor Thesis], Co-

menius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics,

Department of Applied Mathematics and Statistics; Supervisor: doc. RNDr. Peter Me-

derly, CSc., Bratislava, 2013, 43 p.

Work investigates a performance-based funding of higher education. Speci�cally, it

deals with funding of teaching. It clari�es various mechanisms for allocation of funds

intended to �nance expenditures related to higher education teaching and it speci�cally

compares funding systems of teaching in England and in Slovakia. Thus it provides more

insight on some di�erent approaches to higher education funding in these two countries.

On these di�erences it explains di�erences in behavior of higher education institutions.

The objective of the work has been to provide further information regarding funding

systems of higher education, especially higher education in Slovakia. It compares it with

the system in England on purpose of presenting knowledge on practical applications

of more innovative allocation mechanisms that could be used in improving of Slovak

system of higher education funding.

Keywords: Performance-based higher education funding, funding of teaching, input

parameters for formula funding, performance indicators for teaching
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ÚVOD

Úvod

Financovanie vysokého ²kolstva je ve©mi aktuálna téma, ktorej je venovaná ve©ká po-

zornos´. Vysoké ²koly, ako centrá inteligencie a pokroku regiónov a krajín sú in²titúcie,

u ktorých je ve©mi dôleºité dba´ na samostatnos´ a nezávislos´ od krátkodobých poli-

tických tendencií. Verejné vysoké ²koly sú ale �nancované najmä z verejných zdrojov,

ktoré prerozde©uje vláda alebo na to poverené in²titúcie. Je preto nesmierne dôleºité

dba´ na to, aby mechanizmy �nancovania vysokých ²kôl boli spravodlivé a politicky

nezávislé.

V tejto práci sa zaoberáme výkonovým �nancovaním vysokého ²kolstva, konkrétne

prístupmi k �nancovaniu vysoko²kolského vzdelávania. Skúmanie v²eobecných druhov

postupov �nancovania nás privedie aº ku skúmaniu systému �nancovania vysoko²kol-

ského vzdelávania na Slovensku. Touto prácou sa totiº snaºíme vytvori´ teoretické

základy pre návrh zmien vo �nancovaní vysoko²kolského vzdelávania na Slovensku, a

to aj na základe prezentovaných porovnaní so systémom v Anglicku. Cie©om práce

je teda vytvori´ preh©adné porovnanie jednotlivých prístupov k alokovaniu �nan£ných

prostriedkov na pokrývanie výdavkov spojených so vzdelávaním na vysokých ²kolách.

V tomto porovnaní zdôrazníme vplyv rozdielnych prístupov na správanie sa vysokých

²kôl. Toto robíme za ú£elom upozornenia na dôleºitos´ jednotlivých parametrov vstu-

pujúcich do rozhodovania o vý²ke �nancovania vysokých ²kôl. Nastavenia �nancovania

majú totiº výrazný vplyv na nezávislos´ ²kôl, rovnako ale aj na spolo£ensky ºiaduce

a neºiaduce tendencie v správaní jednotlivých vysokých ²kôl alebo ich predstavite-

©ov. Dobre nastavený systém �nancovania vysokých ²kôl môºe pod©a nás eliminova´

neºiaduci vplyv krátkodobých politických tendencií, ako aj spolo£ensky neprospe²né

správanie sa vysokých ²kôl.

Spracovanie tejto témy, ako základu pre návrhy zmien vo �nancovaní vysoko²kol-

ského vzdelávania na Slovensku, prikladáme preto ve©kú váhu. Systém �nancovania

vysoko²kolského vzdelávania na Slovensku povaºujeme totiº za systém, ktorý si vy-

ºaduje zmeny. H©adaním a spracovaním príkladov z iných krajín môºeme napomôc´

ur£i´ aktuálne a fungujúce trendy v tejto oblasti, ktoré by mohli by´ aplikované aj na

Slovensku.
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1 TYPOLÓGIA ALOKA�NÝCH MECHANIZMOV

1 Typológia aloka£ných mechanizmov

V úvode tejto práce sa budeme venova´ popisu aloka£ných mechanizmov, tak ako ich

popisuje [1]. V celej kapitole sa budeme zaobera´ rôznymi mechanizmami �nancova-

nia vysoko²kolských in²titúcií z verejných zdrojov. Spôsoby �nancovania vysokých ²kôl

môºeme rozdeli´ na dve základné skupiny pod©a spôsobu poskytnutia �nan£ných pros-

triedkov, a to:

• Priame �nancovanie. Tu máme na mysli poskytovanie �nan£ných prostried-

kov priamo vysokým ²kolám. Tieto prostriedky slúºia na pokrytie výdavkov spo-

jených s vysoko²kolským vzdelávaním, výskumom, investi£ných projektov a sú

poukazované priamo vysoko²kolským in²titúciám.

• Nepriame �nancovanie. Financovanie nepriamou formou je charakteristické

zameraním aj na podporu ²tudentov. �túdium na vysokej ²kole je £asovo, a v

mnohých krajinách aj �nan£ne, ve©mi náro£né. Cie©om nepriameho �nancova-

nia je zmierni´ �nan£né dopady vysoko²kolského ²túdia na samotných ²tudentov,

poprípade ich rodiny. Deje sa to napríklad formou poukazov poskytovaných ²tu-

dentom, da¬ových bonusov alebo ²tudentských pôºi£iek.

V ¤al²om sa v súvislosti s cie©om a orientáciou práce budeme zaobera´ len priamym

�nancovaním vysokých ²kôl z verejných zdrojov. Upozorníme, ak budú aloka£né me-

chanizmy zodpoveda´ reálne vyuºívaným postupom popísaným v kapitole 2, resp. ak

sú tieto pouºívané vo Ve©kej Británii alebo na Slovensku a v kapitole 2 nespomenuté.

Uvedieme takisto, ktoré z uvedených prístupov povaºujeme za inovatívne a ktoré za-

ra¤ujeme medzi tradi£né a toto zhrnieme v tabu©ke 1.

Z verejných zdrojov sú priamo �nancované vysoko²kolské vzdelávanie a vysoko²-

kolský výskum. Pri �nancovaní oboch týchto (pomerne dobre) odlí²ite©ných oblastí

môºeme hovori´ o �nancovaní beºných výdavkov, ako aj o �nancovaní investi£ných

alebo kapitálových výdavkov spojených napríklad s obstaraním a rekon²trukciou bu-

dov a zariadení. Ke¤ºe v tejto práci skúmame len výdavky spojené s vysoko²kolským

vzdelávaním (nevenujeme sa �nancovaniu výskumu), v ¤al²om sa budeme venova´ len

mechanizmom �nancovania vzdelávania. Tieto vieme aj napriek ich ve©kej rozmanitosti

rozdeli´ do nieko©kých základných kategórií, pod©a spôsobu ur£enia sumy prostriedkov
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1 TYPOLÓGIA ALOKA�NÝCH MECHANIZMOV

na pokrytie výdavkov a pod©a druhu parametrov vstupujúcich do ur£ovania tejto sumy:

• Dohodnuté rozpo£ty. Poskytnutá suma je ur£ená dohodou medzi príslu²nými

orgánmi alokujúcimi verejné zdroje a vysokou ²kolou.

• Financovanie na základe formuly. Poskytnutá suma je vypo£ítaná vzorcom,

spravidla zaloºenom na vstupných parametroch vysoko²kolského vzdelávania, prí-

padne po£te ²tudentov.

• Kategoriálne prostriedky. Poskytnutá suma je ur£ená na pokrytie konkrét-

nych aktivít alebo aktivít slúºiacich osobitému ú£elu.

• Výkonové �nancovanie. Poskytnutá suma je závislá od reálne dosiahnutých

výkonov, meraných na základe výstupných kritérií vysoko²kolského vzdelávania.

1.1 Dohodnuté rozpo£ty

Tento prístup patrí medzi tradi£né postupy v prerozde©ovaní verejných �nancií medzi

vysoké ²koly na pokrytie výdavkov na vzdelávanie. Suma poskytnutá in²titúcií je pred-

metom vyjednávania a následnej dohody medzi predstavite©mi vlády (alebo príslu²nej

organizácie) a vysokou ²kolou. Prostriedky poskytnuté ²kole jej môºu by´ poskytnuté

v dvoch rôznych formách:

• Po poloºkách. Jednotlivé £asti poskytnutých �nan£ných prostriedkov sa po-

merne striktne viaºu na �nancovanie konkrétnych £astí výdavkov. Vysoká ²kola

má teda v prípade potreby ve©mi málo priestoru na zmenu prerozdelenia ²truk-

túry výdavkov.

• Blokové granty. Poskytnuté �nan£né prostriedky sú poskytnuté v jednom celku.

Vysoká ²kola sa teda sama rozhoduje (poprípade len s jemnými obmedzeniami),

ako tieto prostriedky vynaloºí v rámci pokrývania nákladov na vysoko²kolské

vzdelávanie. Blokové granty sú vyuºívané aj v prípade �nancovania vzdelávania

pomocou formúl, ako to môºeme vidie´ aj v tabu©ke 8.

11



1 TYPOLÓGIA ALOKA�NÝCH MECHANIZMOV

1.2 Financovanie na základe formuly

Táto skupina aloka£ných mechanizmov je charakteristická tým, ºe jej jadro tvorí mate-

matický vzorec ur£ujúci pribliºnú alebo presnú (ako uvádzame aj v tabulke 9) vý²ku po-

skytnutých �nan£ných prostriedkov na zabezpe£enie vysoko²kolského vzdelávania. Dô-

sledkom zavedenia tejto skupiny prístupov je (za predpokladu nemenného charakteru

vzorca) zníºenie politického vplyvu vlády na vysoko²kolské in²titúcie. Základ rozpo£tu

na vzdelávanie pre danú in²titúciu je totiº menej závislý od politických rozhodnutí

vlády ako priame vyjednávanie rozpo£tu. Uvedieme teraz jednotlivé druhy aloka£ných

vzorcov rozdelené pod©a spôsobu ur£ovania vý²ky �nancovania.

1.2.1 Vstupovo orientované

Tieto vzorce patria medzi vývojovo najstar²ie. Po£ítajú so vstupmi potrebnými na za-

bezpe£enie vysoko²kolského vzdelávania, ktorými sú najmä zamestnanci. V najjedno-

duch²ej forme berú do úvahy len po£et zamestnancov a priemernú mzdu zamestnanca.

So�stikovanej²ie vzorce rozli²ujú medzi rôznymi druhmi pedagogických a nepedagogic-

kých zamestnancov, ktorým prira¤ujú rôzne nákladové váhy (ako tomu je v prípade

výpo£tu koe�cientu kvali�ka£nej ²truktúry vysokej ²koly na Slovensku uvedenom v

£asti 2.2.1.2.3). Môºe ale dôjs´ aj ku kombinácií vstupovo orientovaných prvkov a po-

£tu ²tudentov v jednej formule, ako uvádzame na príklade Slovenska v £asti 2.2.1.2.

1.2.2 Pod©a nákladov na ²tudenta

Vzorce zaloºené na po£te ²tudentov spravidla vyuºívajú dve rôzne skupiny vstupných

parametrov. Jedná sa o po£et ²tudentov a náklady spojené so vzdelávaním týchto ²tu-

dentov. Po£et ²tudentov dáva priestor na rozli²ovanie vzorcov pod©a spôsobu získavania

konkrétneho po£tu (o£akávaný po£et alebo aktuálny po£et) ²tudentov. Takisto sa môºu

lí²i´ v spôsobe ur£enia prepo£ítaného po£tu ²tudentov (pre porovnanie vi¤ napríklad

tabu©ku 12 v tejto práci). Na ur£enie nákladov spojených s jedným ²tudentom sa vy-

uºívajú aj nasledovné prístupy:

• Skuto£né náklady na ²tudenta. Finan£né prostriedky poskytnuté in²titúcií

na pokrytie výdavkov vzdelávania sa viaºu na skuto£né náklady na ²tudenta po-

skytnuté vysokou ²kolou. Tento prístup zara¤ujeme medzi tradi£nej²ie a môºeme

12
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sa s ním stretnú´ napríklad v niektorých ²tátoch USA.

• Priemerné náklady na ²tudenta. Na rozdiel od predchádzajúceho, priemerné

náklady na ²tudenta kladú omnoho men²iu administratívnu zá´aº na vysoké ²koly.

Nákladovos´ vysoko²kolského vzdelávania jedného ²tudenta je vypo£ítaná na zá-

klade celosystémových agregovaných ²tatistík nákladov a po£tu zapísaných ²tu-

dentov. Ako príklady krajiny uvádzame Anglicko (vi¤ £as´ 2.1.2.2), kde je zave-

dený mechanizmus, ktorý kombinuje rátanie priemerných výdavkov na ²tudenta

s prvkami normatívneho po£ítania výdavkov na ²tudenta.

• Normatívne náklady na ²tudenta. Tento prístup zara¤ujeme medzi najino-

vatívnej²ie z uvedených. Po£íta s normatívnymi nákladmi na ²tudenta, berúc

do úvahy optimálny po£et pedagogických a nepedagogických zamestnancov na

jedného ²tudenta. Jednou z jeho výhod je, ºe vedie in²titúcie k efektívnemu vy-

uºívaniu verejných zdrojov. Na druhej strane je ur£enie normatívnych nákladov

náro£nej²ie ako ur£enie priemerných alebo reálnych výdavkov na ²tudenta.

• "Benchmarking". Jedná sa o druh normatívneho modelu, ktorý pride©uje �-

nan£né prostriedky na základe nákladov na ²tudenta odvodených od nákladov

v istej vzorovej ("benchmark") in²titúcií, respektíve nejakej sady takýchto in²ti-

túcií. Ako príklad môºeme uvies´ viac ²tátov USA, kde sa vyuºívajú nákladové

charakteristiky porovnate©ných in²titúcií v iných ²tátoch na ur£enie vý²ky nákla-

dov na jedného ²tudenta.

• Zú£tovacie usporiadanie. Model zah¯¬ajúci zú£tovacie dohody má uplatne-

nie najmä v systémoch, ktoré rátajú s perspektívnymi údajmi, teda s odhadnu-

tým budúcim po£tom ²tudentov a nákladmi na jedného ²tudenta. Tieto dohody

umoº¬ujú prehodnotenie po£iato£ných alokácií tak, aby odráºali reálny stav ná-

kladov a po£tu ²tudentov. Toto sa deje naj£astej²ie na polro£nej alebo ro£nej

báze. Táto korekcia zniºuje dopad skreslených alebo nesprávnych odhadov o bu-

dúcich po£toch ²tudentov a výdavkov s nimi spojenými. Tieto odhady, poskyto-

vané vysokými ²kolami, môºu by´ skreslené zámerne za ú£elom získania vy²²ích

prostriedkov z verejných zdrojov.
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1.2.3 Financovanie na základe priorít

Aloka£né mechanizmy vyuºívajúce prvky �nancovania pod©a priorít povaºujeme za ino-

vatívnej²ie. Takéto mechanizmy sú totiº schopné re�ektova´ národné alebo regionálne

potreby alebo záujmy. Medzi aktuálnej²ie a roz²írenej²ie z takýchto záujmov patria

napríklad zvy²ovanie vzdelanosti na vidieku alebo v konkrétnej spolo£enskej vrstve.

Vysoké ²koly vyvíjajúce aktivity na zabezpe£enie vy²²ej dostupnosti vysoko²kolského

vzdelávania na vidieku (napríklad zvý²ením po£tu externých ²tudentov z takýchto ob-

lastí) dostávajú dodato£né �nan£né prostriedky práve na pokrytie výdavkov spojených

s týmito aktivitami. Medzi ¤al²ie regionálne a národné záujmy patrí odráºanie dopytu

po pracovnej sile vo vysokom ²kolstve. Môºe sa tak dia´ napríklad pridaním dotácií

na ²tudentov konkrétnych ²tudijných odborov. Oba spomenuté princípy sú implemen-

tované v anglickom systéme �nancovania vysoko²kolského vzdelávania. My ich v tejto

práci bliº²ie nerozoberáme, spomíname ich v £asti 2.1.1 v odesku (e).

1.2.4 Formuly s výkonovými prvkami

Medzi inovatívne prístupy k �nancovaniu vysoko²kolského vzdelávania patria aj modely

zah¯¬ajúce výkonové parametre, ako napríklad po£et ²tudentov, ktorí skon£ili ro£ník

£i získali v danom období titul. Prístup výkonnostného �nancovania rozoberáme viac

v £asti 1.4.

1.2.5 Alokácie zaloºené na ²tudentoch

Tieto aloka£né mechanizmy sú ²peci�cké tým, ºe sa odvíjajú od charakteru zapísa-

ných ²tudentov. Ich vyuºívanie nie je ve©mi roz²írené. Ako príklad ale môºeme uvies´

Anglicko, kde sú za ú£elom zvý²enia dostupnosti vysoko²kolského vzdelávania v²et-

kým spolo£enským triedam poskytované dodato£né dotácie tým ²kolám, kde ²tuduje

ve©ké percento ²tudentov s cie©ových spolo£enských vrstiev, poprípade cie©ových £astí

ve©kých miest.

1.3 Kategoriálne prostriedky

Jedná sa o tradi£nej²iu cestu ako vysokým ²kolám poskytnú´ �nan£né prostriedky na

pokrytie výdajov spojených s istými ²peci�kovanými aktivitami a skupinami ²tuden-
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tov. Poskytovanie týchto prostriedkov £asto vychádza z dohody vlády (alebo príslu²nej

organizácie) a in²titúcie (alebo skupiny in²titúcií). Táto dohoda zah¯¬a vykonávanie

konkrétnych £inností alebo investi£ných zámerov vysokou ²kolou. Cie©om týchto ak-

tivít zvykne by´ zvý²enie dostupnosti vysoko²kolského vzdelávania na vidieku alebo

poskytnutie vzdelávania aj ©u¤om z problémových skupín alebo etník. Ako príklad tu

môºeme uvies´ Juhoafrickú republiku, kde je kategoriálne �nancovaný rozvoj kniºníc a

akademického zariadenia a vybavenia pre �prevaºne £ierne� in²titúcie.

1.4 Výkonové �nancovanie

Aloka£né princípy, ktorým sme sa venovali doteraz, boli bu¤ zaloºené na dohodnutom

rozpo£te alebo parametroch de�nujúcich vstupy vysoko²kolského vzdelávania, poprí-

pade po£te ²tudentov. Mechanizmy výkonového �nancovania sa na druhej strane riadia

výstupmi vysokých ²kôl. Neriadia sa teda pod©a toho, aké mnoºstvo vstupov (peda-

gogických a nepedagogických zamestnancov, po£et prijatých ²tudentov) sa podie©a na

podaní stanoveného výkonu, ale £i bol daný výkon dosiahnutý. Jedná sa o pomerne

ve©ký zlom vo �nancovaní vysokého ²kolstva, ktorý nastal v období posledných de-

kád. In²titúcie sú totiº nútené zapája´ do dosahovania cie©ov vstupy ve©mi efektívnym

spôsobom, ke¤ºe výdavky na tieto vstupy nie sú zahrnuté vo výkonových aloka£ných

mechanizmoch. Základnými £rtami výkonových mechanizmov �nancovania sú:

• Snaºia sa odme¬ova´ skuto£ný a nie s©úbený výkon.

• Vyuºívajú indikátory výkonu, ktoré odráºajú potreby verejnej politiky, nie po-

treby in²titúcií.

• Snaºia sa o poskytovanie prostriedkov a podmienok na napredovanie in²titúcií,

nie len na zachovanie status quo.

Medzi aloka£né mechanizmy sp¨¬ajúce vy²²ie uvedené vlastnosti patria tieto:

• Vy£lenenie na výkon. �as´ verejných prostriedkov je vy£lenená na prerozde-

lenie na základe rôznych výkonnostných indikátorov a kritérií.

• Zmluvy o výkone. Vlády uzatvárajú regula£né dohody s in²titúciami za ú£elom

nastavenia a dosiahnutia na výkone zaloºených cie©ov.
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• Financovanie na základe výsledkov. Výstupné parametre vysokých ²kôl sú

pouºité ako vstupy do vzorcov �nancovania vysoko²kolského vzdelávania. Na-

príklad sa neberie do úvahy po£et ²tudentov, ale po£et absolventov, poprípade

váºený pod©a toho, v akej oblasti získali titul.

• Financovanie na základe sú´aºe. Podporujú návrhy navrhnuté na dosiahnutie

in²titucionálnych zlep²ení.

V nasledujúcich £astiach si bliº²ie vysvetlíme uvedené aloka£né mechanizmy a uvedeiem

k nim príklady, tak ako ich uvádza [1].

1.4.1 Vy£lenenie na výkon

Pod vy£lenením na výkon rozumieme postup, ke¤ vláda alebo príslu²ná organizácia

vy£lení z celkového objemu prostriedkov na �nancovanie vysoko²kolského vzdelávania

£as´ prostriedkov, ktoré bude prerozde©ova´ na základe výkonu. Toto prerozde©ovanie

sa teda nedeje na základe hlavného aloka£ného vzorca (ktorým je prerozdelený zvy²ok

prostriedkov). Tieto vy£lenené prostriedky sú prerozdelené na základe sady výkonových

ukazovate©ov. Tieto ukazovatele sú vä£²inou predmetom dohody vlády a vysokých ²kôl

a v po£te sa môºu medzi ²tátmi výrazne lí²i´. Viac ²tátov USA vy£le¬uje prostriedky

na výkon. Uvedieme si nieko©ko príkladov:

• Tennessee (USA), ktoré vy£le¬uje 6% zdrojov na alokáciu na základe výkonových

kritérií (²tyroch ²tandardných a desiatich ¤al²ích). Model prerozde©ujúci týchto

6% dáva týmto kritériám rôzne váhy.

• Juºná Karolína, (USA), ktorá vy£le¬uje vä£²inu rozpo£tu ur£enú na �nanco-

vanie vysoko²kolského vzdelávania práve pre alokovanie zaloºené na výkone. Je

ve©mi dobrým príkladom hlavne v¤aka tomu, ako tu bolo výkonové �nancovanie

dohnané do extrému. Vo v²eobecnom vyhodnotení tu môºeme hovori´ skôr o zly-

haní takéhoto prístupu, ke¤ºe meraných kritérií a indikátorov bolo prive©a. Toto

vysielalo signály pre in²titúcie, ktoré boli mätúce a nejasné.
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1.4.2 Zmluvy o výkone

Zmluvy o výkone sú vä£²inou regula£né dohody. Kritéria, ktorými sa bude in²titúcia

(alebo skupina in²titúcií, poprípade celý systém) hodnoti´, sú dohodnuté medzi vládou

a predstavite©mi in²titúcií. �as´ celkového �nancovania vysoko²kolského vzdelávania

je potom zaloºená na tom, ako daná in²titúcia splnila stanovené výkonové ciele. Do-

hody môºu by´ �nancované dopredu alebo na retrospektívnej báze, vä£²inou sú v²ak

represívneho charakteru. Nedosiahnutie stanoveného cie©a môºe teda vies´ k reduko-

vaniu poskytnutých �nancií. Medzi krajiny vyuºívajúce výkonnostné dohody môºeme

zaradi´:

• Francúzsko, ktoré od roku 1989 vy£le¬uje jednu tretinu aº jednu polovicu pravi-

delného rozpo£tu na �nancovanie ²tvorro£ných výkonnostných dohôd.

• Fínsko, ktoré dohodami stanovuje celosystémové ciele, ako aj ciele pre jednotlivé

in²titúcie.

• Virgínia (USA), vytvára dohody zo svojimi verejnými in²titúciami v snahe zvý-

²i´ autonómnos´ ²kôl za cenu zníºenia �nancovania na rôznych úrovniach. Táto

situácia vznikla poºiadavkou troch najlep²ích univerzít, ktorej sa takouto formou

vyhovelo, pri£om výsledný model bol aplikovaný na celý systém.

1.4.3 Financovanie na základe výsledkov

V zásade môºeme hovori´ o dvoch princípoch, akými môºu ²táty poskytova´ �nan£né

prostriedky za výsledky. Prvý prístup vyuºíva výkonnostné kritéria na ur£enie opráv-

nenosti £erpa´ £as´ alebo celok prostriedkov pridelených vzorcom �nancovania. Druhý

prístup, naopak, spo£íva v poskytovaní �nan£ných prostriedkov za kaºdého zapísaného

²tudenta, ²tudenta ktorý získa titul v ur£itom obore alebo ²tudenta s ur£itými zru£-

nos´ami. Tu spomenuté prostriedky môºu by´ poskytované vládou, alebo súkromnými

entitami. Medzi krajiny vyuºívajúce aj tento princíp �nancovania vysokého ²kolstva

patria:

• Anglicko, kde sú �nan£né prostriedky poskytované na základe po£tu ²tudentov,

ktorí dokon£ia kaºdý z ro£níkov ²túdia (ako uvádzame v £asti 2.1.2.1).
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• Dánsko, ktoré pri �taxametrovo� modely vypláca 30 aº 50 percent vý²ky pravi-

delných výdavkov za kaºdého ²tudenta, ktorý prejde skú²kami.

• Holandsko, kde polovica poskytnutých prostriedkov závisí od po£tu udelených

titulov.

1.4.4 Kompetitívne fondy

Sú zara¤ované medzi popredné inovácie vo �nancovaní vysokého ²kolstva za uplynulé

desa´ro£ia. Nahrádzajú totiº tradi£nej²ie prístupy ako �nancovanie pod©a kategórií, a

síce �nancovaním na základe projektov, ktoré majú napomôc´ zvý²eniu kvality, ino-

vácií a rozvoju riadiacich schopností. Toto je vo v²eobecnosti ´aºké dosiahnu´ pro-

stredníctvom vzorcov �nancovania. Fondy vznikajú zvä£²a pre kaºdý projekt zvlá²´.

Pravdepodobne prvým bol Fond na zlep²enie nadstavbového vzdelávania (�Fund for

the Improvement of Postsecondary Education� - FIPSE) zaloºený v roku 1972 v USA.

Kompetitívne fondy vznikajú aj v Argentíne, Bolívií, Bulharsku, �ile, Ghane, Indoné-

zií, Ma¤arsku, Mozambiku a na Srí Lanke, £asto s podporou Svetovej banky.

Na záver e²te uvedieme tabu©ku, v ktorej porovnáme jednotlivé mechanizmy výkonové

�nancovanie s tradi£nej²ími spôsobmi alokovania verejných zdrojov:

Tabu©ka 1: Porovnanie tradi£ných a inovatívnych aloka£ných mechanizmov pod©a [1]

Tradi£né metódy Inovatívne metódy

Dohodnuté rozpo£ty Zmluvy o výkone

Kategoriálne prostriedky
Vy£lenenie na výkon

Financovanie na základe sú´aºe

Financovanie na základe formuly Platby za výsledok

Napriek obmedzeným skúsenostiam s �nancovaním prostredníctvom výkonnostných

aloka£ných modelov je zrejmé, ºe problémy dizajnu mechanizmov sú ve©mi dôleºité pre

úspe²nú implementáciu. Medzi najdôleºitej²ie faktory patrí zvolenie správneho druhu

výkonnostného �nancovania. K ¤al²ím otázkam, ktorými by sa mali zákonodarcovia

pri tvorbe mechanizmov �nancovania zaobera´, patria:
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• Aká £as´ verejných zdrojov by mala by´ prerozde©ovaná na základe výkonnost-

ných kritérií na ´archu tradi£nej²ích parametrov, ako po£et zamestnancov, ich

plat, po£et ²tudentov a s nimi spojené výdavky?

• Aké kritéria (a ko©ko) by mali by´ pouºité v modeloch výkonnostného �nancova-

nia?

• Mali by by´ málo výkonné in²titúcie trestané alebo motivované k lep²ím výko-

nom?
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ANGLICKU A NA SLOVENSKU

2 Princípy �nancovania vysoko²kolského vzdelávania

v Anglicku a na Slovensku

V nasledujúcej kapitole popí²eme princípy �nancovania vysokého ²kolstva v Anglicku

a na Slovensku. Konkrétne sa budeme zaobera´ �nancovaním vysoko²kolského vzdelá-

vania. Upozorníme na, pod©a nás, dôleºité detaily, ktoré menia správanie in²titúcií a

charakter �nancujúcich mechanizmov v Anglicku a porovnáme ich s podobnými me-

chanizmami aplikovanými vo �nancovaní vysokého ²kolstva na Slovensku.

2.1 Základné princípy �nancovania vysoko²kolského vzdeláva-

nia v Anglicku

Rada pre �nancovanie anglického vysokého ²kolstva (Higher education funding coun-

cil for England - ¤alej HEFCE) je organizáciou, ktorá alokuje pribliºne 40% v²etkých

�nan£ných prostriedkov prúdiacich do vysokého ²kolstva (£i uº z verejných alebo sú-

kromných zdrojov).1 Medzi ostatné zdroje �nancovania patria príjmy zo ²kolného, sú-

kromného sektora a iných organizácií, ur£ených na �nancovanie ²peciálnych odvetví

vysokého ²kolstva (ako napríklad £as´ výdavkov na vzdelávanie v oblasti medicíny,

pedagogických smerov a iných2).

Prostriedky, ktoré HEFCE na ro£nej báze dostáva od vlády, sú pravidelne vyjedná-

vané ako balík. Z h©adiska jedného roka sú v²ak kon²tantné a úlohou HEFCE nie je

ur£i´ vý²ku vládou poskytnutých prostriedkov, ale ich zodpovedné prerozdelenie medzi

vysoko²kolské in²titúcie, berúc do úvahy relevantné parametre. HEFCE prerozde©uje

vä£²inu �nan£ných prostriedkov prostredníctvom vzorcov �nancovania (tzv. formula).

Týmto sa budeme venova´ neskôr. Tu musíme zdôrazni´, ºe prostriedky sú in²titúciám

poskytované formou blokového grantu. To znamená, ºe in²titúcia sama rozhodne, ako

prostriedky pouºije. Tieto teda nie sú ur£ené v konkrétnom mnoºstve na konkrétny ú£el,

£o dáva in²titúciám vysoký stupe¬ vo©nosti v ich vyuºívaní. Toto má za dôsledok niº²ie

administratívne za´aºenie vysoko²kolských in²titúcií, ako aj zvý²enú diverzitu vo fun-

govaní in²titúcií. Men²ia £as´ z prostriedkov, ktorými HEFCE disponuje, je alokovaná
1Ako uvádza [2] s.4 odesk 13
2Ako uvádza [2] s.11 odesk 37
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na �nancovanie ²peciálnych, dopredu ur£ených, aktivít alebo dosahovanie ur£itých ²pe-

ci�kovaných cie©ov. Je tendenciou HEFCE mnoºstvo takto alokovaných prostriedkov

redukova´, za ú£elom zvy²ovania predpovedate©nosti a niº²ej administratívnej náro£-

nosti celého aloka£ného procesu.

2.1.1 Preh©ad základných princípov �nancovania vysokého ²kolstva

Tu zhrnieme základné princípy procesu vy£íslovania vý²ky grantu, ktorý je poskytovaný

tej-ktorej in²titúcií. Postupne popí²eme jednotlivé kroky, ako uvádza aj [2]. Uvedieme

najprv zoznam postupných úkonov, ktoré sa odohrávajú pri ur£ovaní vý²ky poskyt-

nutých prostriedkov. Následne popí²me vplyvy na in²titúcie, ktoré tieto kroky majú.

Podrobnej²iemu vysvetleniu jednotlivých krokov sa venujeme ¤alej v tejto práci:

(a) Vychádza sa z rozpo£tu za predchádzajúci rok, ktorý je upravený o in�áciu, zvý²e-

nie po£tu ²tudentov, alebo zníºenie po£tu ²tudentov, ak stanovený po£et na pred-

chádzajúci rok nebol dosiahnutý

(b) Po tom, ako sa získa suma v predchádzajúcom kroku (bod (a)), ur£í sa, £i je táto

suma primeraná, a to porovnaním so ²tandardnou vý²kou �nancovania.

(c) �tandardná vý²ka �nancovania je ur£ovaná matematickým vz´ahom, ktorého vstup-

nými parametrami sú po£et ²tudentov tejto in²titúcie a �nan£ná náro£nos´ vyso-

ko²kolského vzdelávania týchto ²tudentov.

(d) Ak spadá o£akávaná vý²ka grantu (pod©a bodu (a)) do 5% okolia (ako objas¬ujeme

v £asti 2.1.4) ²tandardnej vý²ky �nancovania pre danú in²titúciu, je jej tento grant

pridelený. V prípade, ºe sa tak nestalo, HEFCE prispôsobí �nancovanie alebo in-

²titúcia upraví po£et ²tudentov tak, aby vý²ka poskytnutého grantu zodpovedala

�nan£nej náro£nosti na ich vysoko²kolské vzdelávanie. Deje sa tak hlavne po jed-

norázových výkyvoch v po£te ²tudentov v predchádajúcom roku alebo zmene £asti

metodiky.

(e) Popri hlavnom grante (body (a) aº (d)) sú alokované aj ¤al²ie prostriedky, hlavne

za ú£elom zvy²ovania dostupnosti a podpory ²tudentov.
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Ako sme uº spomenuli, základnou charakteristickou £rtou ur£ovania vý²ky poskytnu-

tých prostriedkov pre konkrétnu in²titúciu je odvíjanie sa od ve©kosti balíku prostried-

kov poskytnutých za predchádzajúci rok. In²titúcia, za predpokladu, ºe nemení svoje

správanie, môºe o£akáva´ pomerne kon²tantné vý²ky dotácií zo strany HEFCE (majúc

na mysli nie nominálnu, ale reálnu vý²ku grantu), £o pomáha udrºiava´ rozpo£tovú

stabilitu in²titúcií.

Bod (a) tieº uvádza, ºe rolovaný rozpo£et (teda rozpo£et z predchádzajúceho roku)

sa upraví o sumu vyplývajúcu zo zmeny po£tu ²tudentov. Kaºdá in²titúcia má totiº

stanovený po£et a druh ²tudentov, ktorý by mala sp¨¬a´. Za predpokladu dodrºania

tohto po£tu a druhu ²tudentov nie je rolovaný rozpo£et pre in²titúciu ovplyvnený zme-

nou po£tu ²tudentov. Ak in²titúcia nedosiahne stanovený po£et ²tudentov, je v ¤al²om

roku zníºený predpoklad o vý²ke ²tudentov, £o má vplyv na rolovaný rozpo£et, a teda

aj na rozpo£et vo v²etkých ¤al²ích rokoch. Naopak, ak má in²titúcia ambíciu zvý²i´

po£et ²tudentov, robí tak aº potom, ako jej je na tento ú£el zvý²ený rolovaný roz-

po£et. Tento sa po dohode s HEFCE zvý²i pod©a po£tu a druhu ²tudentov, o ktorý

by in²titúcia chcela zvý²i´ svoj aktuálny stav. Dôsledkom takéhoto mechanizmu je,

ºe in²titúcia nepouºíva po£et ²tudentov ako nástroj na dodato£né zvý²enie príjmov.

Uvedený mechanizmus totiº nedovo©uje správanie in²titúcií, ke¤ in²titúcia samovo©ne

príjme a udrºiava vy²²í stav ²tudentov, £o má za následok zvý²enie obd¯ºaných �nan£-

ných prostriedkov. Ak chce daná in²titúcia zvý²i´ po£et ²tudentov, musí jej by´ toto

zvý²enie odsúhlasené. Na o£akávané zvý²enie po£tu ²tudentov sú jej poskytnuté pros-

triedky dopredu. Zvý²enie po£tu ²tudentov teda nastáva aº po zvý²ení rozpo£tu. Po£et

²tudentov je síce prí£inou navý²enia rozpo£tu, ale k tomuto navý²eniu dochádza aº po

dohode s HEFCE.

Porovnávanie navrhnutého grantu so ²tandardnou vý²kou poskytovaných prostried-

kov (ako je spomenuté v bode (b) aº (d)) má takisto pomerne silný vplyv na správanie

sa celého systému. Po£et ²tudentov a nákladovos´ ich vysoko²kolského vzdelávania síce

ovplyv¬uje vý²ku poskytnutého grantu (ak sa tento nepohybuje v 5% okolí ²tandard-

nej sumy), neovplyv¬uje ho v²ak úplne presne a za kaºdých okolností. Toto odráºa tri

ve©mi dôleºité vlastnosti systému, a síce:

• Dôraz na podporovanie rôznorodosti in²titúcií (dve rôzne in²titúcie sa môºu v
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nákladovosti na vzdelávanie jedného ²tudenta toho istého odboru mierne lí²i´).

• �tudent, ktorý je vylú£ený zo ²túdia nemá okamºitý vplyv na vý²ku poskytnutých

�nan£ných prostriedkov. Ak teda po£et ²tudentov, ktorí boli zo ²túdia vylú£ení,

sp¨¬a tú vlastnos´, ºe výpadok v ²tandardnej vý²ke �nan£ných prostriedkov spô-

sobený faktom, ºe títo ²tudenti na danej in²titúcií uº reálne ne²tudujú, bude

dostato£ne malý (men²i ako 5% okolie ²tandardnej úrovne �nancovania), pros-

triedky na pokrytie výdavkov spojených so vzdelávaním týchto ²tudentov budú

in²titúcií aj tak poskytnuté. To znamená, ºe vylú£enie týchto ²tudentov zo ²túdia

nemá priamy vplyv na vý²ku poskytnutých �nan£ných prostriedkov. In²titúcia

tak môºe udrºiava´ kvalitu ²tudentov a úrove¬ akademického vzdelania s men²ím

vplyvom na vlastné �nancie, ako by tomu bolo bez procesu popísaného v bodoch

(b) aº (d)

• HEFCE �nancuje in²titúcie najmä na základe po£tu a nákladovosti ²tudentov,

ne�nancuje v²ak ²tudentov, ale aktivity a reºijné náklady in²titúcií spojených so

vzdelávaním ²tudentov

2.1.2 Ur£enie ²tandardnej vý²ky �nancovania

Tu sa budeme zaobera´ spôsobom výpo£tu presnej sumy, na ktorú sme sa uº odvolávali

ako na ²tandardnú vý²ku �nancovania. Jedná sa o sumu, s ktorou sa porovnáva pred-

pokladaná vý²ka pride©ovaného grantu. Uvedieme parametre vstupujúce do výpo£tu,

príklady výpo£tu a poukáºeme na zásadné £rty spôsobov kategorizácie nákladov a ²tu-

dentov.

Na ur£enie vý²ky nákladov spojených s vysoko²kolským vzdelávaním potrebujeme

dva základné druhy vstupov, a síce mieru de�nujúcu mnoºstvo ²tudentov, so vzdeláva-

ním ktorých vznikajú náklady, a potom mieru nákladov na jedného ²tudenta.

�alej zade�nujeme celkové zdroje, ktoré sú brané do úvahy pri alokovaní prostried-

kov HEFCE. Pod pojmom celkové zdroje budeme rozumie´ sú£et prostriedkov HEFCE

ur£ených na �nancovanie vysoko²kolského vzdelávania a predpokladaný príjem z vy-

braných poplatkov za ²túdium. Tu je potrebné zdôrazni´, ºe HEFCE nepo£íta s re-

álne vybraným ²kolným. Pri výpo£te celkových zdrojov sa o£akávané príjmy viaºu na
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²tandardnú vý²ku ²kolného, ktorá neobmedzuje skuto£nú vý²ku ²kolného nastavenú

jednotlivými vysokými ²kolami.3

2.1.2.1 Miera mnoºstva Na úvod tohto odseku znova zdôrazníme pod©a nás

ve©mi dôleºitý fakt, ºe HEFCE, hoci �nancuje in²titúcie na základe po£tu ²tudentov

(ak berieme do úvahy �nancovanie vysoko²kolského vzdelávania), ne�nancuje samot-

ných ²tudentov, ale in²titúcie ako celok. To znamená, ºe hoci je £iastka poskytovaná

na vysoko²kolské vzdelávanie po£ítaná len na základe po£tu ²tudentov, má pokrýva´

náklady napríklad na mzdy pedagogických zamestnancov, náklady na mzdy v centrál-

nej administratíve a prevádzke. Z týchto prostriedkov sú pokrývané taktieº náklady na

chod kniºníc a ¤al²ích zariadení a funk£ných celkov in²titúcií, ktoré sú �nancovate©né

z prostriedkov ur£ených na �nancovanie vysoko²kolského vzdelávania.

Objasníme teraz, ako HEFCE po£íta ²tudentov, na základe po£tu ktorých ur£uje vý²ku

²tandardného �nancovania.

Vo v²eobecnosti, HEFCE berie do úvahy len ²tudentov, ktorí dokon£ili celý rok ich

²túdia. Na to, aby bol rok ²túdia povaºovaný za dokon£ený, musí sa ²tudent zú£astni´

závere£nej skú²ky (testu) kaºdého predmetu, ktorý si na daný rok vybral. To zna-

mená, ºe aj ²tudent, ktorý sa zú£astní závere£ného testu a nespraví ho je tieº braný

do úvahy ako ²tudent, ktorý dokon£il celý rok ²túdia. Zárove¬ sa ale berú do úvahy aj

²tudenti, ktorí nedokon£ili stanovené predmety. Na zoh©adnenie nákladov spojených s

týmito ²tudentmi sa zavádza tzv. váºenie £iasto£nej kompletizácie (Partial completion

weighting - ¤alej PC). Tento parameter zoh©ad¬uje aktivity v²etkých ²tudentov, ktorí

nedokon£ili celý rok ²túdia, ale absolvovali aspo¬ 1
6
ro£ného ²túdia. Tu by sme pou-

kázali na fakt, ºe PC sa viaºe na kompletizáciu, nie na postup. Toto má za následok

nieko©ko dôleºitých efektov:

• �tudenti sú podporovaní v dokon£ovaní cie©ov, ktoré si stanovili a za ktoré hradia

adekvátnu vý²ku ²kolného. Takisto podporovaním dokon£enia stanovených £astí

²túdia chráni HEFCE ²tudentov pred nasledovným negatívnym efektom: Existujú

totiº náznaky, ºe ²tudenti, ktorí nedokon£ia ²túdium (alebo jeho £as´, ktorú si

3�kolné berieme do úvahy za ú£elom vysvetlenia fungovania anglického systému �nancovania.
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stanovili), sú znevýhod¬ovaní oproti ©u¤om, ktorí mohli ²tudova´ ale ne²li.4

• Na druhej strane, vysoká ²kola zodpovedá za ude©ovanie vlastných diplomov. Je

preto dôleºité, aby ²kola nebola motivovaná necháva´ ²tudentov dosiahnu´ ukon-

£enie daného stup¬a ²túdia, pokia© by tak robila na úkor akademických ²tandar-

dov. V¤aka �nancovaniu pod©a ukon£ených (ako de�nujeme vy²²ie) predmetov

alebo blokov predmetov je ²kola oprávnená ºiada´ aj prostriedky na ²tudentov,

ktorí neboli schopní úspe²ne dokon£i´ tieto predmety, ale ich celé absolvovali.

�alej sa zoh©ad¬uje, £i je ²tudent ²tudentom denného ²túdia, £i je jeho ²túdium

preru²ované praxou alebo £i sa akoko©vek inak odli²uje od charakteru denného ²túdia.

Tu sa aktivita ²tudentov po£íta pomocou prepo£ítaného po£tu ²tudentov (Full-Time

Equivalent - FTE). �tudent, ktorý ²tuduje daný odbor v ²tandardnej d¨ºke a na dennej

báze, je po£ítaný ako jeden prepo£ítaný ²tudent (1 FTE). �tudent, ktorý ²tuduje tieº na

dennej báze, ale s ro£nými prestávkami na prax (tzv. sendvi£ové ²túdium) je po£ítaný

s polovi£nou váhou, teda zodpovedá 0,5 FTE. Vo v²eobecnosti môºeme poveda´, ºe

váha zodpovedajúca konkrétnemu ²tudentovi je determinovaná nasledovne:

• Ako dlho trvá ²tudentovi dokon£i´ ²túdium. Teda ak ²tudent ²tuduje odbor, kto-

rého ²tandardná d¨ºka ²túdia sú 3 roky, po£as doby 5 rokov, je v kaºdom z týchto

piatich rokov po£ítaný s váhou 0,6.

• Pod©a kreditového zisku. Ak ²tudent získa za rok 60 kreditov, pri£om sa v tomto

roku ²tandardne získava 120 kreditov, bude po£as tohto roku po£ítaný s váhou

0,5.

Tu je potrebné zdôrazni´, ºe hovoríme o ²tudentoch, ktorí dokon£ili rok, to znamená, ºe

sa zú£astnili závere£nej skú²ky kaºdého z nimi vybraných predmetov. Spomalenie ²tú-

dia nie je teda dôsledkom nezvládnutia daného kurzu, ale dobrovo©ným výber kaºdého

²tudenta, ktorý si ²tudijnú zá´aº prispôsobí svojim moºnostiam a schopnostiam.

2.1.2.2 Miera nákladov Tu budeme rozli²ova´ medzi nákladmi spojenými s od-

borom ²túdia daných ²tudentov a nákladmi spojenými s polohou danej in²titúcie.
4Ako uvádza [2], s.21
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Pod©a odboru HEFCE delí ²tudentov do ²tyroch cenových skupín (Price groups -

PG). Pre ¤al²ie pouºitie v tejto kapitole budeme potrebova´ len tabu©ku 2, v ktorej

uvádzame základné charakteristiky a nákladovú váhu vyplývajúcu z výdavkov na jed-

notlivých ²tudentov. Váha uvádza, ko©konásobne viac prostriedkov z celkových zdrojov

má by´ alokovaných na jedného prepo£ítaného ²tudenta danej cenovej skupiny, ako na

²tudenta cenovej skupiny D.

Tabu©ka 2: Rozdelenie ²tudentov Anglicka do cenových skupín pod©a charakteru ²tudovaného

odboru

Cenová

skupina
Stru£ná charakteristika predmetov Nákladová

váha

A Klinické obdobia ²túdia medicíny, zubného lekár-

stva a veterinárstva

4

B Laboratórne zaloºené odbory (prírodné vedy, pred-

klinické obdobia ²túdia medicíny, zubného lekár-

stva a veterinárstva, inºinierstvo a technológie)

1,7

C Odbory s laboratórnymi alebo ²túdiovými (atelié-

rovými) prvkami, odbory s prácou v teréne

1,3

D V²etky ostatné odbory 1,0

Základné náklady (Base Price) na jedného prepo£ítaného ²tudenta cenovej skupiny D

sú ur£ované nasledovne: Celkové prostriedky na vysoko²kolské vzdelávanie sú vydelené

váºeným (pod©a váh cenových skupín z tabu©ky 2) sú£tom prepo£ítaných ²tudentov na

daný rok.

�o sa polohy in²titúcie týka, rozli²ujeme tzv. Londýnsku váhu (London weighting

-LW). Táto závisí od polohy in²titúcie a rozli²ujeme tri moºné hodnoty LW:

• 8%. Takáto váha je pride©ovaná in²titúciám sídliacim vo vnútornom Londýne.

• 5%. Takáto váha je pride©ovaná in²titúciám sídliacim vo vonkaj²om Londýne.

• 0% . Takáto váha je pride©ovaná in²titúciám sídliacim inde.
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LW vyjadruje mieru navý²enia prepo£ítaného po£tu ²tudentov váºeného pod©a ceno-

vých skupín.

2.1.2.3 Ur£enie ²tandardnej vý²ky �nancovania - Príklad Pre potreby ná-

zorného vysvetlenia uvedených princípov budeme predpoklada´ in²titúciu, nachádza-

júcu sa vo vonkaj²om Londýne, ktorá má 4170 prepo£ítaných ²tudentov a PC na úrovni

2%. Budeme vychádza´ zo skuto£ných základných nákladov (£3951) pre Anglicko v

akademickom roku 2010-2011, tak ako je uvedená v [2] s.24.

Tabu©ka 3: Príklad výpo£tu ²tandardnej vý²ky �nancovania

Cenová

skupina

(PG)

Forma,

stupe¬

²túdia

FTE
Váha

PG

Váºený

FTE:

(a).(b)

LW:

5%.(c)

PC:

2%.(c)

Celkové

váºené

FTE

�tandardné

�nancovanie:

£3951.(f)

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

A FT, UG 120 4,0 480 24 9.6 513.6 ¿2 029 233,6

A PT, UG 50 4,0 200 10 4 214 ¿845 514

B FT, UG 500 1,7 850 42,5 17 909,5 ¿3 593 434,5

B PT, UG 200 1,7 340 17 6,8 363,8 ¿1 437 373,8

C FT, UG 1 200 1,3 1 560 78 31,2 1 669,2 ¿6 595 009,2

C PT, UG 600 1,3 780 39 15,6 834,6 ¿3 297 504,6

D FT, UG 1 000 1,0 1 000 50 20 1 070 ¿4 227 570

D PT, UG 500 1,0 500 25 10 535 ¿2 113 785

Spolu 4 170 5 710 285,5 114,2 6 109,7 ¿24 139 424,7

Údaje týkajúce sa formy a stup¬a ²túdia uvádzame v tabu©ke 14 v Prílohe A.

2.1.3 Ur£enie predpokladanej vý²ky �nancovania

Výpo£et predpokladanej vý²ky �nancovania vychádza, ako uº bolo spomenuté, z údajov

v predchádzajúcom roku. Tu si túto £as´ procesu �nancovania rozoberieme podrobnej²ie

a uvedieme príklad vychádzajúci z príkladu uvedeného v £asti 2.1.2.3 Pri výpo£te

predpokladanej vý²ky �nancovania berie HEFCE do úvahy:
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• Po£et ²tudentov v minulom roku. Poskytnutie �nan£ných prostriedkov na po-

krytie nákladov vysoko²kolského vzdelávania je spojené s podmienkami, ktoré

de�nujú po£et a druh ²tudentov, ktorých in²titúcia príjme (pod©a predpokladov

HEFCE). Je preto dôleºité zoh©adni´ v ¤al²om �nancovaní, ako boli tieto pod-

mienky naplnené.

• In�ácia a ¤al²ie pomerné prispôsobenia. HEFCE implementuje navý²enie zodpo-

vedajúce in�ácií a ¤al²ie prispôsobenia vychádzajúce z vý²ky prostriedkov obd¯-

ºaných od vlády na alokáciu medzi in²titúcie.

• �al²ie zmeny. Toto môºe zah¯¬a´ napríklad presuny ²tudentov medzi jednotlivými

in²titúciami.

• Predpoklad o vybranom ²kolnom. HEFCE predpokladá vý²ku vybraného ²kol-

ného vychádzajúc zo ²tandardnej vý²ky ²kolného, ktoré môºu ²koly poºadova´.

Ke¤ºe predmetom ¤al²ieho skúmania tejto práce pre ú£el porovnania so systé-

mom �nancovania na Slovensku ²kolné do úvahy neberieme, tomuto sa nebudeme

¤alej venova´. V Prílohe A uvádzame tabu©ku 14 predpokladanej vý²ky ²kolného

v Anglicku pre jednotlivých ²tudentov pod©a stup¬a a formy ich ²túdia, aby sme

mohli spracova´ príklad výpo£tu predpokladanej vý²ky �nancovania, ktorý uvá-

dzame niº²ie.

2.1.3.1 Ur£enie predpokladanej vý²ky �nancovania - Príklad Vychádzame

z príkladu uvedom v £asti 2.1.2.3 . �al²ie údaje uvedené v tabu©kách niº²ie sú �ktívne5

a pod©a na²ich vedomostí sa nezakladajú na ºiadnej reálnej in²titúcií v Anglicku:
5Tu máme na mysli hlavne údaje v tabu©ke 4
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Tabu©ka 4: Príklad výpo£tu rolovaného rozpo£tu

Rolovaný rozpo£et na rok 2009-2010 ¿16 737 246.91

Zadrºané prostriedky za rok 2009-2010 ¿-325 000

In�a£né navý²enie (1,25% zo sú£tu predchádzajúcich) ¿205 153.09

Prostriedky na navý²enie po£tu ²tudentov na rok

2010-2011
¿1 250 000

Celkový rolovaný rozpo£et na rok 2010-2011 ¿17 867 400

Tabu©ka 5: Príklad výpo£tu predpokladaných príjmov zo ²kolného

Forma,

stupe¬

²túdia

Typ ²kolného FTE

Predpokladaný

výber ²kolného

na 1 FTE

Predpokladaný

príjem ºo ²kolného:

(a).(b)

(a) (b)

FT, UG Regulované 2 820 ¿1 310 ¿3 694 200

PT, UG Regulované 200 ¿1 300 ¿260 000

PT, UG Neregulované 1 150 ¿1 310 ¿1 506 500

Spolu 4 170 ¿5 460 700

Údaje týkajúce sa formy a stup¬a ²túdia uvádzame v tabu©ke 14 v Prílohe A.

HEFCE teda pokladá za predpokladanú vý²ku �nancovania sú£et rolovaného roz-

po£tu a predpokladaného výberu ²kolného:

£17867400 +£5460700 = £23328100

2.1.4 Porovnanie predpokladanej a ²tandardnej vý²ky �nancovania

Tu vysvetlíme aplikovanie pravidla 5% okolia ²tandardnej vý²ky �nancovania na kon-

krétnom príklade. �i spadá predpokladaná vý²ka �nancovania do dostato£nej blízkosti
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okolia ²tandardnej vý²ky �nancovania, ur£íme nasledovným vz´ahom6 7:

PV F − SV F

SV F
100%

Ak toto £íslo sp¨¬a

− 5% ≤ PV F − SV F

SV F
100% ≤ 5%, (1)

bude in²titúcií pridelený grant v sume predpokladanej vý²ky �nancovania, vypo£ítanej

pod©a odseku 2.1.3.1 .Ak sa tak nestane, o£akáva sa od in²titúcie upravenie po£tu

²tudentov tak, aby uvedený vz´ah aplikovaný na novo vypo£ítané ²tandardné náklady

sp¨¬al (1).

2.1.4.1 Porovnanie predpokladanej a ²tandardnej vý²ky �nancovania - Prí-

klad Aplikujúc uvedené na príklad z odseku 2.1.2.3 a 2.1.3.1, dostávame:

£23328100−£24139424, 7

£24139424, 7
100%

.
= −3, 36%

Ke¤ºe výsledok sp¨¬a podmienku zo vz´ahu (1), in²titúcií by boli poskytnuté pros-

triedky v predpokladanej vý²ke �nancovania, v na²om prípade teda £23328100 .

2.2 Základné princípy �nancovania vysoko²kolského vzdeláva-

nia na Slovensku

V tejto £asti spracujeme základy �nancovania vysoko²kolského vzdelávania na verej-

ných vysokých ²kolách na Slovensku, tak ako to uvádza [3]. Budeme sa zaobera´ zlo-

ºením �dotácie na uskuto£¬ovanie akreditovaných ²tudijných programov� ([3], s.2, od-

stavec 2). Z nej vyberieme tie sekcie, ktoré povaºujeme za relevantné pri porovnávaní

s uº uvedeným systémov �nancovania vysoko²kolského vzdelávania v Anglicku.

Prostriedky, ktoré vysoká ²kola dostáva na pokrytie nákladov vyplývajúcich z akti-

vít, spadajúcich pod zabezpe£enie uskuto£¬ovania akreditovaných ²tudijných progra-

mov, sú ²kole poskytnuté formou blokového grantu (okrem prostriedkov ur£ených na

²peciálne ú£ely). Môºe ich teda minú´ pod©a vlastného uváºenia, av²ak nesmie prekro-

£i´ maximálnu vý²ku celkového objemu miezd. Toto pravidlo v²ak vysoké ²koly v praxi
6PVF = predpokladaná vý²ka �nancovania
7SVF = ²tandardná vý²ka �nancovania
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neobmedzuje, vzh©adom na to, ºe celkový objem miezd sa k tomuto obmedzeniu neblíºi

(pod©a [4]). Na vypo£ítanie ve©kosti poskytnutých prostriedkov ministerstvo ²kolstva

delí relevantné náklady do nasledovných ²tyroch kategórií8

• Dotácia na mzdy a poistné

• Dotácia na tovary a sluºby

• Dotácia na ²peci�ká

• Dotácia na kapitálové výdavky

My sa budeme zaobera´ prvými troma z uvedených bodov.

2.2.1 Dotácia na mzdy a poistné

Z celkového mnoºstva prostriedkov ur£ených na pokrytie miezd sa vy£lení £as´ na

pokrytie miezd �zamestnancov ²peci�ckých pracovísk� (ako uvádzame v £asti 2.2.3),

zvy²né prostriedky sa prerozdelia pod©a výkonových kritérií medzi v²etky verejné vy-

soké ²koly. Spomenuté výkonové kritérium je tvorené nasledovnými prvkami ([3], odsek

14):

• S váhou 15% vstupuje podiel ²koly na publika£nej a umeleckej £innosti, s tým,

ºe do tohto ukazovate©a vstupuje publika£ná £innos´ s váhou 95% (kone£ná váha

publika£nej £innosti je teda 14,25%) a umelecká £innos´ s váhou 5% (s kone£nou

váhou 0,75%)

• S váhou 85% vstupuje podiel ²koly na �výkone pod©a po£tu ²tudentov�.

V ¤al²om uvádzame konkrétne roky. Zdôraz¬ujeme preto, ºe v²etky ¤alej uvedené váhy

parametrov a ¤al²ích vstupov sú uvaºované pre rozpis �nancovania vysoko²kolského

vzdelávania na rok 2013.

2.2.1.1 Podiel vysokej ²koly na publika£nej a umeleckej £innosti Tu uve-

dieme len citácie z [3], ktoré budú v základe charakterizova´, ako sa jednotlivé podiely

na celkovej publika£nej a umeleckej £innosti v²etkých vysokých ²kôl po£ítajú:
8Uvádzame pod©a [3]
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�Podiel vysokej ²koly na publika£nej £innosti na ú£ely rozpisu dotácií pod©a odseku

(14) sa ur£uje ako podiel vysokej ²koly na po£te publikácií zamestnancov/doktorandov

vysokej ²koly publikovaných v rokoch 2010 a 2011 zaznamenaných pod©a Smernice £.

13/2008-R zo d¬a 16. októbra 2008. Podiel vysokej ²koly sa ur£í ako priemer podie-

lov prepo£ítaného po£tu publikácií jednotlivých vysokých ²kôl osobitne v jednotlivých

skupinách.� ([3], odesk 15)

�Podiel vysokej ²koly na umeleckej tvorbe sa ur£uje ako podiel vysokej ²koly na po-

£te zaznamenanej umeleckej tvorby pod©a Smernice £. 13/2008-R zo 16. októbra 2008

o bibliogra�ckej registrácii a kategorizácii publika£nej £innosti, umeleckej £innosti a

ohlasov za roky 2010 a 2011.� ([3], odesk 16)

2.2.1.2 Podiel vysokej ²koly na výkone pod©a po£tu ²tudentov Ako uvá-

dza [3], výkon pod©a po£tu ²tudentov je priamoúmerný nasledovným koe�cientom a

parametrom:

• Prepo£ítaný po£et ²tudentov

• Koe�cient odboru (¤alej KO)

• Koe�cient kvali�ka£nej ²truktúry vysokej ²koly (¤alej KK�)

• Koe�cient za£lenenia

• Koe�cient uplatnenia absolventov vysokej ²koly v obore (KAP)

Výkon pod©a po£tu ²tudentov takisto zah¯¬a £as´ závislú od po£tu minuloro£ných

absolventov, ktorý je vynásobený KO a KAP absolvovaného ²tudijného odboru.

2.2.1.2.1 Prepo£ítaný po£et ²tudentov Tento ukazovate© ur£uje minister-

stvo ²kolstva ako váºený sú£et ²tudentov a riadne skon£ených absolventov za minulý

rok, kde váhy pridelené jednotlivým ²tudentom uvádzame pod©a kategórií ²tudentov v

nasledovanej tabu©ke (ako ich uvádza [3]):
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Tabu©ka 6: Váhy vstupujúce do výpo£tu prepo£ítaného po£tu ²tudentov

Stupe¬ ²túdia Pridelený

koe�cient

�tudenti, ktorým je daná váha pride-

lená

�tudijné programy prvého

stup¬a denného ²túdia

0,70 �tudenti v prvom roku ²túdia, ktorým ne-

vznikla povinnos´ uhradi´ ²kolné

1,00 �tudenti v druhom a ¤al²om roku ²túdia,

ktorým nevznikla povinnos´ uhradi´ ²kolné

�tudijné programy druhého

stup¬a denného ²túdia

1,50 �tudenti, ktorým nevznikla povinnos´ uhra-

di´ ²kolné

�tudijné programy tretieho

stup¬a denného ²túdia

9,00

SDS
�tudenti, ktorým nevznikla povinnos´ uhra-

di´ ²kolné

�tudijné programy prvého

stup¬a externého ²túdia

0,30 �tudenti v druhom a ¤al²om roku ²túdia,

ktorým nevznikla povinnos´ uhradi´ ²kolné

�tudijné programy druhého

stup¬a externého ²túdia

0,45 �tudenti, ktorým nevznikla povinnos´ uhra-

di´ ²kolné

�tudijné programy tretieho

stup¬a denného ²túdia

0,50 �tudenti, ktorým nevznikla povinnos´ uhra-

di´ ²kolné a za£ali ²túdium v akademickom

roku 2009/2010 alebo 2010/2011

Vzh©adom na novú zákonnú povinnos´ ²tudenta externého ²túdia hradi´ ²kolné (za-

vedenú od akademického roku 2011/2012), neuvádzame váhu pre ²tudentov prvého

ro£níka externého ²túdia. Váha ²tudentov tretieho stup¬a je závislá od SDS.9 Tabu©ka

6 uvádza údaje pre ²tudentov, ktorým nevznikla povinnos´ hradi´ ²kolné. Medzi ²tuden-

tov neobsiahnutých v tejto tabu©ke teda patria aj takí ²tudenti, ktorým bola povinnos´

plati´ ²kolné odpustená vysokou ²kolou. �tudenti, ktorý v jednom akademickom roku

absolvujú viac ako jeden ²tudijný program ur£ia práve jeden program, v ktorom chcú

vyuºi´ právo bezplatného ²túdia, ak im na bezplatné ²túdium nárok nezanikol.

9Kde SDS je ²tandardná d¨ºka ²túdia v ²tudijnom programe, v prípade absolventov SDS = 3.
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2.2.1.2.2 Koe�cient odboru Ministerstvo ²kolstva SR rozli²uje 20 rôznych ná-

kladových skupín ²tudijných odborov. Týmto skupinám je pridelená rôzna hodnota KO

v závislosti od normatívneho po£tu pedagogických a nepedagogických zamestnancov

na jedného ²tudenta daného odboru. Preh©ad týchto skupín s KO uvádzame tak, ako

ju uvádza [3] v Prílohe A v tabu©ke 15

2.2.1.2.3 Koe�cient kvali�ka£nej ²truktúry vysokej ²koly KK� dostaneme

ako váºený sú£et evidovaného po£tu u£ite©ov, váºený v závislosti od titulu a vedeckej

hodnosti daného u£ite©a. V tabu©ke niº²ie uvádzame váhu, s ktorou do výpo£tu KK�

vstupujú u£itelia pod©a dosiahnutého titulu a vedeckej hodnosti (tak, aku ju uvádza

[3], odsek 24):

Tabu©ka 7: Váhy vedecko-pedagogických pracovníkov pri výpo£et KK�

U£itelia pod©a titulu a vedeckej hodnosti Váha

U£ite© s vedecko-pedagogoickým titulom profesor 2

U£ite© s vedecko-pedagogoickým titulom docent a

vedeckou hodnos´ou DrSc.
2

U£ite© s vedecko-pedagogoickým titulom docent

bez vedeckej hodnosti DrSc.
1,66

U£ite© bez vedecko-pedagogoického titulu docent

s vedeckou hodnos´ou DrSc.
1,66

U£ite© s akademickým titulom PhD. resp.

vedeckou hodnos´ou CSc.
1,33

Ostatní vysoko²kolskí u£itelia 1

2.2.1.2.4 Koe�cient za£lenenia Tento koe�cient nadobúda pre v²etky verejné

vysoké ²koly hodnotu 1, vzh©adom na ich zaradenia ako �Univerzitná vysoká ²kola�.

2.2.1.2.5 Koe�cient uplatnenia absolventov vysokej ²koly v obore KAP

je koe�cient závislý od po£tu absolventov ²túdia v akademickom roku 2009/2010 a

2010/2011 a polovi£ného po£tu evidovaných nezamestnaných absolventov k 30.sep-
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tembru 2011. Títo musia by´ v evidencií viac, ako 3 mesiace. Do tohto koe�cientu

spadajú len ²tudenti dennej formy, ke¤ºe len o týchto sú vedené potrebné ²tatistiky na

UPSVAR10. Z tohto dôvodu sa tento koe�cient aplikuje len na ²tudentov dennej formy

²túdia.

K vzniknutej sume je ¤alej pripo£ítaná suma pokrývajúca predpokladané mzdové

náklady na administratívu a prevádzku vysokej ²koly. Tieto pozostávajú z prostriedkov

na pau²álnych 50 pracovných miest a prostriedkov na jedno pracovné miesto na kaºdých

45 ²tudentov nad po£et 1800. Vý²ka poistného je ur£ená ako 32,5% dotácie na mzdy.

Po vypo£ítaní sumy ur£enej na pokrytie nákladov spojených so mzdami a odvodmi

je táto porovnaná s garantovaným minimom, ktorého hodnota je 95% z rozpo£tu po-

skytnutého na mzdy a odvody za predchádzajúci rok. Táto suma je ¤alej upravená,

v závislosti od zmeny výkonnosti ²koly, £ím sa zaru£í pouºívanie garantovaného mi-

nima len na preklenutie výkyvov v metodike, nie výkyvov vo výkone vysokej ²koly. Ak

je suma vypo£ítaná pod©a predchádzajúcich odsekov niº²ia ako upravené garantované

minimum, je ²kole poskytnuté upravené garantované minimum. Takto vzniknuté do-

dato£né náklady sú zarátané na úkor tých vysokých ²kôl, ktoré dosiahli nárast oproti

garantovanému minimu, a to úmerne dosiahnutému nárastu.

2.2.2 Dotácia na tovary a sluºby

Dotácia na tovary a sluºby sa delí na dotáciu na tovary a sluºby �na prevádzku�, �na

vzdelávaciu £innos´� a �pod©a osobitých kritérií�. Dotácia na prevádzku je poskytovaná

v kon²tantnej vý²ke, ktorá je ¤alej navý²ená o sumu úmernú po£tu ²tudentov. Sem ¤a-

lej spadajú aj náklady spojené s prevádzkou informa£ného systému, ktorý vyuºíva aj

iná vysoká ²kola. Po dohode týchto ²kôl je na úkor ²koly vyuºívajúcej systém, ktorý ne-

spravuje, zarátaná suma, ktorá bude poskytnutá vysokej ²kole spravujúcej daný infor-

ma£ný systém. Dotácia na vzdelávaciu £innos´ je získaná ako jedna tretina prostriedkov

ur£ených na dotáciu na tovary a sluºby na prevádzku. Dotácia pod©a osobitých kritérií

je závislá na ¤al²ích, doteraz nezahrnutých výdavkoch, medzi ktoré spadajú výdavky

spojené so ²tudentmi inej ako slovenskej národnosti a ²tudentmi, ktorí sú sú£as´ou

akademickej mobility (tu máme na mysli ako prijatých, tak vyslaných ²tudentov).

10Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
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2.2.3 Dotácia na ²peci�ká

Mimo uº spomenutých prostriedkov môºu by´ ²kole poskytnuté aj ¤al²ie prostriedky,

ur£ené na �nancovanie tu doteraz nezahrnutých ²peci�ckých nákladov. Medzi tieto

spadajú napríklad:

• Výdavky na nezoh©adnené ²peciálne pracoviská.

• Výdavky na praktické vysoko²kolské vzdelávanie:

� v lekárskych a zdravotníckych ²tudijných odboroch.

� vo veterinárnych ²tudijných odboroch.

� v po©nohospodárskych a lesníckych ²tudijných odboroch.

� rozbory v rámci pedagogických praxí.

� v bohosloveckých ²tudijných odboroch s prípravou na povolanie k¬aza.

2.3 Porovnanie základných £¯t aloka£ných princípov v Anglicku

a na Slovensku

Tabu©ka 8: Porovnanie formy poskytnutia grantu

Anglicko Slovensko

Blokový grant Blokový grant s obmedzeniami

Prostriedky na �nancovanie vysoko²-

kolského vzdelávania sú poskytnuté vo

forme blokového grantu.

Prostriedky na �nancovanie vysoko²-

kolského vzdelávanie sú poskytnuté vo

forme blokového grantu, nesmie by´

v²ak prekro£ená maximálna vý²ka cel-

kového objemu miezd (pod©a [4] je toto

obmedzenie vzh©adom na vý²ku miezd

v praxi nepouºívané).
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Tabu©ka 9: Porovnanie spôsobu ur£enia vý²ky �nancovania

Anglicko Slovensko

�tandardná vs. predpokladaná

vý²ka �nancovania

Vypo£ítaná vý²ka odrazená od ga-

rantovaného minima

Porovnáva sa, £i rolovaný rozpo£et

in²titúcie pribliºne zodpovedá vý²ke

prostriedkov, ktoré by in²titúcia mala

dosta´ na základe výkonových para-

metrov. Ak áno, je jej poskytnutý ro-

lovaný rozpo£et.

Na základe výkonových parametrov sa

vypo£íta predpokladaná suma, ktorá

je spravidla kone£ná. Mení sa, len pri

zmene metodiky, a to za ú£elom pre-

klenutia náhlych výkyvov �nancovania

spôsobených zmenou metodiky.

Tabu©ka 10: Porovnanie vstupov do výpo£tu vý²ky �nancovania

Anglicko Slovensko

Predpokladaná vý²ka �nancovania

• Suma poskytnutá minulý rok

• In�ácia a ¤al²ie pomerné prispô-

sobenia

• Zmena po£tu ²tudentov

• Predpoklad o vybranom ²kolnom

�tandardná vý²ka �nancovania

• Prepo£ítaný po£et ²tudentov

• Nákladovos´ na ²tudenta

Vypo£ítaná vý²ka �nancovania

• Prepo£ítaný po£et ²tudentov

• Nákladovos´ na ²tudenta

• �al²ie pau²álne náklady

Garantované minimu

• Vý²ka dotácie na mzdy za minulé

obdobie
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Tabu©ka 11: Porovnanie obmedzení na po£et ²tudentov

Anglicko Slovensko

Stanovený Neobmedzený

Po£et ²tudentov je dopredu stanovený.

Zmena �nancovania predpokladajúca

pokles/nárast ²tudentov predbieha sa-

motnú zmenu po£tu. K zmene po£tu

²tudentov dochádza aº po odsúhlasení

tejto zmeny.

Vý²ka poskytnutých prostriedkov

kladne závisí od po£tu ²tudentov.

Zmena po£tu ²tudentov spôsobuje (a

teda predbieha) zmenu vý²ky dotácie.

Tabu©ka 12: Porovnanie výpo£tu prepo£ítaného po£tu ²tudentov

Anglicko Slovensko

FTE

�tudenti sú po£ítaní pomerne k re-

álne absolvovanej £asti ²túdia. Pláno-

vané pred¨ºenie ²túdia nad ²tandardnú

d¨ºku nemá dodato£né �nan£né efekty

na ²tudenta.

PC

�tudenti sú zarátavaní pod©a toho, £i

dokon£ia nimi stanovené sekcie ²túdia.

Prepo£ítaný po£et ²tudentov

Vychádza z pevne stanovených váh,

ktoré nere�ektujú reálny priebeh ²tú-

dia daného ²tudenta.

Zapo£ítava sa po£et absolventov a re-

álny po£et ²tudentov, teda tých, £o v

²túdiu napredujú.
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Tabu©ka 13: Porovnanie vstupných parametrov do výpo£tu nákladovosti ²tudenta

Anglicko Slovensko

Odbor ²túdia

�tudenti sú rozdelený do ²tyroch sku-

pín pod©a nákladovosti na jedného ²tu-

denta. V tejto miere nákladov sú za-

po£ítané v²etky pravidelné výdavky na

vzdelávanie jedného ²tudenta

Poloha ²koly

Zoh©ad¬uje sa poloha ²koly vzh©a-

dom na zvý²ené náklady vyplývajúce z

umiestnenia vo vnútornom alebo von-

kaj²om Londýne.

Výkon pod©a po£tu ²tudentov

• Koe�cient odboru (20 náklado-

vých skupín)

• Koe�cient kvali�ka£nej ²truktúry

vysokej ²koly

• Koe�cient uplatnenia absolven-

tov

• Náklady na administratívu a pre-

vádzku

Dotácie na tovary a sluºby

Dotácie na ²peci�ká

Publika£ná a umelecká £innos´
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ZÁVER

Záver

Cie©om na²ej práce bolo preskúmanie základných aloka£ných mechanizmov na �nanco-

vanie vysoko²kolského vzdelávania, ale najmä porovnanie slovenského systému �nanco-

vania vysoko²kolského vzdelávania s pod©a nás pokrokovej²ím systémom pouºívaným v

Anglicku, za ú£elom nájdenia rozdielov ovplyv¬ujúcich fungovanie systému a správanie

vysokých ²kôl v ¬om. V £asti 2.1 sme skúmali to, akým spôsobom je ur£ovaná vý²ka

�nancovania vysoko²kolského vzdelávania v Anglicku. Dôsledne sme popísali proces

ur£ovania ²tandardnej vý²ky �nancovania (£as´ 2.1.2 ), ako aj proces ur£ovania pred-

pokladanej vý²ky �nancovania (£as´ 2.1.3). V £asti 2.1.1 sme v zhode s cie©mi práce

popísali vplyvy aloka£ných systémov na správanie vysokých ²kôl. Ako príklad tu mô-

ºeme uvies´ rozbor rozdielu medzi zapo£ítavaním ²tudentov pod©a kompletizácie alebo

postupu v ²túdiu. Následne sme sa v £asti 2.2 venovali popisu slovenského systému

�nancovania vysoko²kolského vzdelávania. Cie©om tejto £asti práce bolo prezentovanie

základných poznatkov o slovenskom systéme. Tieto sme potom vyuºili pri zostavovaní

£asti 2.3, kde sme porovnali jednotlivé £asti systémov �nancovania vysoko²kolského

vzdelávania v Anglicku a na Slovensku. Spolu s rozoberaním vplyvov jednotlivých prv-

kov týchto systémov v £asti 2.1 povaºujeme toto porovnanie ako jeden z výstupov tejto

práce za dobrý teoretický základ na identi�kovanie moºných oblastí zlep²enia sloven-

ského systému �nancovania vysokého ²kolstva.

Prínos tejto práce teda vidíme v poskytnutí porovnania slovenského systému �nan-

covania so systémom, ktorý je pokrokovej²í. Identi�kujeme oblasti, v ktorých by sa dal

slovenský systém zlep²i´. �itate©, ktorý by mal záujem navrhova´ zmeny vo �nancovaní

vysoko²kolského vzdelania na Slovensku, rovnako ako £itate©, zaujímajúci sa o aloka£né

mechanizmy vo �nancovaní vysoko²kolského vzdelávania z iných dôvod, v na²ej práci

nájde základné poznatky z danej oblasti, ktoré mu môºu slúºi´ ako základ v ¤al²ej

práci v tejto oblasti. Toto sa v neposlednom rade týka aj autora tejto práce, ktorému

spracovanie témy dalo základ pre ¤al²iu prácu v tejto oblasti.
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Tabu©ka 14: Predpoklad o príjme zo ²kolného na základe ²tandardnej vý²ky ²kolného pod©a

stup¬a a formy ²túdia v Anglicku

Forma ²túdia Stupe¬ ²tú-

dia

Ozna£enie Predpokladaný

²tandarný príjem

zo ²kolného

Denné ²túdium Prvý alebo

druhý

FT, UG ¿1 310 (regulované)

Sendvi£ové ²túdium (medzi kaº-

dými dvoma rokmi ²túdia je rok

praxe)

Prvý alebo

druhý

YO, UG ¿1 300 (regulované)

Iná forma (d¨ºka ²túdia resp. ²tu-

dijná zá´aº je modi�kovaná oproti

predchádzajúcim dvom uvede-

ným formám)

Prvý alebo

druhý

PT, UG ¿1 300 (regulované)

¿1 310 (neregulované)

Denné ²túdium Postgraduálne FT, PG ¿1 310 (regulované)

¿3 951 (neregulované)

Iná forma (sendvi£ové alebo ako-

ko©vek inak modi�kované)

Postgraduálne PT, PG

YO, PG

¿1 300 (regulované)

¿3 951 (neregulované)
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Tabu©ka 15: Koe�cient odboru (KO) jednotlivých skupín ²tudijných odborov na Slovensku

(vypracovené na základe [3], príloha £. 1)

Skupina ²tudijných odborov KO

1. Lekárske odbory, farmácia, pôrodná asistencia 4,96

2. Umelecké odbory vrátane dizajnu (teoretické odbory a história

umenia patria medzi humanitné odbory)
5,11

3. Veterinárske odbory 6,99

4. Prírodovedné odbory, informa£né technológie, technické odbory 2,34

5. Po©nohospodárstvo, lesníctvo 2,52

6. Architektúra, prekladate©stvo, tlmo£níctvo 2,38

7. Pedagogické odbory, u£ite©stvo pre I. stupe¬ Z�, u£ite©stvo pre

²peciálne ²koly, psychológia, ²port, telesná výchova a iné výchovy,

ºurnalistika

1,88

8. Matematika 2,09

9. Ekonomické odbory, manaºment, obchod, verejná správa, turizmus,

geogra�a, jazyky
1,64

10. Humanitné odbory, sociálne odbory 1,58

11. Právo 1,00

12. U£ite©stvo - prírodné vedy, technické odb. predmety 2,27

13. U£ite©stvo - moderné jazyky 1,73

14. U£ite©stvo - matematika, informatika 1,88

15. U£ite©stvo - humanitné odbory, sociálne odbory, ekon. odbory 1,73

16. Chemicko-technologické a vybrané hutnícke odbory 3,82

17. O²etrovate©stvo, fyzioterapia, verejné zdravotníctvo, u£ite©stvo -

umelecké odbory a umelecké výchovy
3,41

18. Doktorantské ²túdium - medicína 5,39

19. Doktorantské ²túdium - prírodovedné odbory, technické odbory,

farmácia, po©nohospodárstvo, lesníctvo, informa£né technológie
3,37

20. Doktorantské ²túdium - ostatné odbory 1,74
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