
Mandát pre revíziu výdavkov na regionálne a vysoké školstvo 

Revízia výdavkov na regionálne a vysoké školstvo posúdi výdavky v ročnom objeme 2,7 % HDP. Nadviaže 

na pripravovaný Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania s cieľom efektívne alokovať dodatočné 

zdroje plynúce do školstva. V regionálnom školstve sa revízia zameria najmä na optimalizáciu siete škôl 

(nadviaže pritom na pilotné hodnotenie siete základných škôl), zvýšenie atraktivity povolania učiteľa 

vrátane systému odmeňovania. Identifikuje nástroje pre zvýšenie inklúzie a rovnosti vo vzdelávaní vrátane 

predškolského vzdelávania. Vo vysokom školstve prehodnotí proces akreditácie a spôsob financovania a 

hodnotenia výsledkov vysokoškolskej vedy. Preskúma systém sledovania uplatnenia absolventov 

stredných a vysokých škôl na trhu práce. Revízia prehodnotí súlad aktivít programovania štrukturálnych 

fondov s identifikovanými prioritami rezortu. 

 

Výsledkový cieľ  

Hlavným cieľom politík v oblasti regionálneho školstva je prostredníctvom výchovy a vzdelávania umožniť deťom 

a žiakom bez ohľadu na ich sociálnu situáciu získať vzdelanie, kompetencie a zručnosti, naučiť ich rozvíjať a 

kultivovať svoju osobnosť a získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám. V prípade vysokého 

školstva je poslaním vysokých škôl rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro  

a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým 

prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.  

 

Výsledkové indikátory pre regionálne školstvo, vysoké školstvo vrátane vedy sú uvedené nižšie. 

  

TABUĽKA 26: Výsledkové indikátory pre regionálne a vysoké školstvo 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cieľ 
2020 

PISA SK 488,1   472    505 

(priemer dosiahnutých bodov) OECD 496,7   497    - 

Predčasné ukončenie školskej dochádzky SK 4,9 4,7 5,1 5,3 6,4 6,7 6,9 6,0 

(% vo vekovej skupine 18 - 24 rokov) EÚ 14,2 13,9 13,4 12,7 11,9 11,2 11,0 10,0 

Miera vysokoškolsky vzdelanej populácie SK 17,6 22,1 23,2 23,7 26,9 27 28.4 40 

(% vo vekovej skupine 30 - 34 rokov) EÚ 32,3 33,8 34,8 36,0 37,1 37,9 38,7 40 

PIAAC skóre SK         

(priemer dosiahnutých bodov, kohorta 16-29) OECD         

Citačný ohlas na publikáciu  SK         

(normalizovaný citačný index) OECD 1 1 1 1 1 1   

Úspešnosť VŠ  v získavaní výskumných 
zahraničných grantov (v mil. Eur.) 

SK 6,0 6,2 6,1 5,0 5,9 5,7   

Zdroj: MF SR, MŠVVŠ SR 

Fiškálne ciele  

Celkový objem zvýšenia verejných zdrojov do výchovy a vzdelávania za volebné obdobie dosiahne 2 mld. eur  

v súlade s programovým vyhlásením vlády. Úroveň verejných zdrojov vkladaná ročne do školstva bude na konci 

volebného obdobia v roku 2020 porovnateľná s priemerom krajín EÚ. 

 

Zodpovednosť a termíny 

Priebežnú a záverečnú správu revízie vypracujú v spolupráci oba rezorty, ktoré sa zaväzujú k súčinnosti pri 

poskytovaní kompletných a detailných údajov a informácií pre potreby vypracovania analýz vyššie zmienených 

oblastí. Priebežná správa bude vypracovaná do konca apríla 2017, záverečná správa bude vypracovaná a 

zverejnená do konca júna 2017. Záverečnú správu zverejní a na rokovanie vlády SR predloží MF SR. 


