
Pripomienky k návrhu Metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2019 
(materiál na rokovanie Akademického senátu JLF UK v Martine dňa 10.12.2019) 

 

Akademický senát JLF UK v Martine: 

1. konštatuje, že predložený návrh rozpisu dotácií zo ŠR pre vysoké školy nezohľadňuje 

v medziročnom navýšení prostriedkov (2,1 %) ani mieru ročnej inflácie (2,5 % október 2018.) 

 

2. požaduje vykonať korekciu nesprávneho zaradenia študijného odboru „verejné 

zdravotníctvo“ zo skupiny 4 Prílohy č. 2 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu  

verejným vysokým školám na rok 2019 do skupiny 17 (podľa tabuľky T2-KO) a následnú 

úpravu hodnoty koeficientu odboru. 

 

3. nesúhlasí, aby sa v priebehu dvoch rokov znížili koeficienty odborov na cca 63 % pôvodnej 

hodnoty ako dôsledok úpravy pomeru študentov na učiteľa v skupine č. 11 (právo 

a kanonické právo) z 19 študentov v roku 2017 na 12 študentov pre rok 2019. 

Historicky bola na Slovensku 1 právnická fakulta, v súčasnosti je ich 6 (Fakulta práva Janka 

Jesenského VŠ Danubius, Právnická fakulta Paneurópskej VŠ, Právnická fakulta UK 

v Bratislave, Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave). Na rozdiel od lekárskych fakúlt 

sú uchádzači na právnické fakulty prijímaní bez absolvovania prijímacieho konania. 

Spoločenská potreba v súčasnosti poukazuje skôr na nedostatok lekárov a zdravotných 

sestier, než na nedostatok právnikov.  

 

Analýzu a prípadné zmeny koeficientov odborov odporúčame riešiť systémovo v rámci novej 

štruktúry sústavy študijných odborov. 

 

4. Žiada: 

a) upraviť koeficienty odborov na hodnoty platné pre metodiku rozpisu dotácií na rok 2017 

b) pri výpočte prepočítaného počtu študentov upraviť koeficient (tabuľka T2-KO): 

-  v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia z 0,7 na 1,0 v prvom roku štúdia  

-  v spojenom 1. a 2. stupni vysokoškolského štúdia z 1,0 na 1,5 v druhom a treťom roku 

štúdia 

-  v prvom a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch 2. stupňa (resp. v spojenom 1. 

a 2. stupni vysokoškolského štúdia v štvrtom až šiestom roku štúdia) z 1,5 na 2,0. 

Akademický senát Jesseniovej LF UK v Martine žiada, aby sa metodika rozpisu dotácií nastavovala 

vopred a na dlhšie časové obdobie tak, aby sa každoročne neupravovala nesystémovými zmenami, 

resp. zmenami, ktoré majú retroaktívny účinok. 

V Martine, dňa 10. decembra 2018 

 

        prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.     prof. MUDr. Ján Danko, CSc. 
      predsedníčka AS JLF UK v Martine         dekan JLF UK v Martine 


