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Predslov
Vážení čitatelia,
Predkladáme jednu z prvých tematických správ Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
Je venovaná základným kvantitatívnym prehľadom demografického vývoja v slovenskom vysokom
školstve od Nežnej revolúcie. Zostavovatelia sa snažili sumarizovať údaje z rôznych verejne
dostupných zdrojov a ponúknuť aj graficky prehľady vývoja počtov študentov, absolventov, doplnenú
o demografiu 19-ročných občanov a počty učiteľov vysokých škôl. Údaje sú čerpané najmä z údajov
zverejňovaných Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR, Centra vedecko technických
informácií SR (CVTI), bývalým Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), a tiež z údajov
Štatistického úradu SR, Eurostatu, Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD),
organizácií INEKO, SGI a ďalších.
Cieľom zostavenia tejto správy bolo sústrediť na jednom mieste porovnateľným spôsobom existujúce
verejne dostupné údaje a zobraziť ich graficky tak, aby čitateľ získal názornejšiu predstavu o
“svedectve“ týchto inak nezáživných čísiel. Až pri grafickom zobrazení množstva čísiel sa plasticky
vynárajú možné dôležité súvislosti. Napríklad že v slovenskej populácii došlo k extrémnemu poklesu
natality a teda aj počtu 19-násť ročných ľudí o viac ako 40 %. Je to taký zásadný a žiaľ asi nevratný
pokles, že bude dlhé roky spôsobovať vážne problémy v spoločenskom a hospodárskom živote
Slovenska. Taktiež z vývoja počtu absolventov je zrejmé, že podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí sa
zvýšil dvojnásobne. Svedčí to o naplnení politík štátu „Milénium“ zo strany vysokých škôl. V údajoch
je možné nájsť aj ďalšie zaujímavosti, preto ich prinášame verejnosti pre ďalšie možné využitie.
Predkladanou tematickou správou sa zaoberala aj Výkonná rada agentúry na svojom 40. zasadnutí dňa
16. decembra 2021. Rád by som osobne poďakoval kolegom za ich prácu pri zostavovaní týchto
prehľadov, najmä Petrovi Maňovi a Matejovi Bilíkovi.

V Bratislave, 16. decembra 2021

Robert Redhammer
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Úvod
Cieľom predloženého dokumentu je zmapovanie viac ako 30 rokov demografického vývoja
v slovenskom vysokom školstve a ponúka komplexný prehľad vývoja sledovaných ukazovateľov. Tento
dokument spolu s budúcimi dátovými prehľadmi môžu poslúžiť aj ako referenčné zdroje na ďalšie
analýzy. Pokiaľ to bolo možné, použili sme pre potreby prehľadu najnovšie dostupné dáta a adekvátny
časový rámec. Prehľad sa rozdeľuje na tri časti – prvá sa venuje vývoju počtu študentov a absolventov
v časovom rade. Na úvod ponúka aj demografické prognózy a odhady, ktoré by mohli indikovať vývoj
počtu študentov v budúcnosti. Druhá časť sa zameriava na vysokoškolských učiteľov a vývoj ich počtu
v časovom rade, ako aj na podiel študentov na jedného učiteľa. Záverečná, tretia časť sa pozerá na
vývoj počtu zahraničných študentov na Slovensku v r. 2010 – 2020.
Najdôležitejšie zistenia prvej časti prehľadu sa týkajú vývoja populácie 19-ročných na Slovensku, ktorá
dlhodobo klesá, hoci je pravdepodobné, že tento prepad sa v blízkej budúcnosti zastabilizuje.
Demografický vývoj popri iných faktoroch (financovanie VŠ, ponuka študijných programov, dostupnosť
štúdia v EÚ) do výraznej miery ovplyvňuje aj počet študentov na VŠ, ktorý dosiahol svoj vrchol v roku
2008, odkedy postupne klesal na súčasnú úroveň. Vývoj počtu absolventov, samozrejme, s miernym
oneskorením, kopíruje vývoj počtu študentov.
Skupiny odborov na dennom I. a II. stupni štúdia zaznamenali najdynamickejší vývoj najmä v 90.
rokoch, odkedy sa situácia viac ustálila (hoci napr. počet študentov zdravotníckych odborov sa
postupne zvyšuje). Externé štúdium vykazuje podobné trendy, avšak spoločenské vedy, náuky a služby
tu oproti dennému štúdiu výrazne dominujú. Podobne to platí aj pri externých doktorandoch, hoci
tam sa dominancia tejto skupiny odborov postupne zmenšuje. Pri doktorandoch sú tiež výrazne
zastúpené technické vedy a náuky a prírodné vedy. Aj pri vývoji počtu študentov v jednotlivých
skupinách odborov najviac zavážil vznik nových fakúlt a škôl, ako aj zvýšený záujem zahraničných
študentov o niektoré odbory alebo typy štúdia.
Čo sa týka postavenia Slovenska z pohľadu podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí v ekonomicky
aktívnej populácii, tu napriek výraznému posunu za posledných 23 rokov (o 16,5 %) krajina naďalej
zaostáva za priemerom krajín OECD, ako aj niektorými okolitými krajinami. Lepšia situácia je v prípade
mladých ľudí vo veku 25 – 34 rokov, kde sa Slovensko už dotiahlo na priemer EÚ.
V druhej časti prehľadu sa venujeme vývoju počtu vysokoškolských učiteľov. V posledných 10 rokoch
prišlo k postupnému poklesu učiteľov ako fyzických osôb, ako aj celkovému súčtu úväzkov. Relatívne
stabilné sú skupiny profesorov a docentov, zatiaľ čo na školách ubúdajú najmä odborní asistenti
a zvyšuje sa počet učiteľov s čiastkovým úväzkom a tiež tých, ktorí vyučujú mimo pracovného pomeru.
Napriek obavám o pomalú reakciu VŠ z hľadiska optimalizácie svojich personálnych kapacít v súvislosti
s poklesom počtu študentov vysoké školy postupne znižujú počet učiteľov. Treba však podotknúť, že
obdobie z konca prvej dekády 21. storočia patrilo k výnimočným, čo sa týka veľkosti študentskej
populácie. Toto je možné vidieť v prepočte počtu študentov na učiteľa – hodnoty z roku 2008 (18 – 22
študentov na učiteľa) by Slovensko zaradili na chvost medzinárodných porovnaní či už medzi krajinami
OECD, alebo EÚ v zmysle extrémne vysokého počtu študentov na učiteľa. V súčasnosti sa počet
študentov na učiteľa pohybuje medzi 11,8 až 14 študentmi v závislosti od metodiky výpočtu. Podobne
ako počet študentov sa tento pomer, ako aj počet učiteľov stabilizoval.
Zistenia tretej časti prehľadu odhaľujú pozitívny trend nárastu počtu zahraničných študentov na VŠ na
Slovensku na úroveň vyše 11 % zo všetkých študentov, čo Slovensko posúva nad priemer krajín OECD,
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ako aj EÚ221. Menej pozitívnou správou je, že zatiaľ čo vo väčšine krajín OECD sa podiel zahraničných
študentov zvyšuje s každým stupňom štúdia, na Slovensku je situácia skôr opačná, čo vedie
k výraznému nedostatku zahraničných doktorandov na vysokých školách u nás (a to aj v porovnaní
s okolitými krajinami). Ďalšia obava je spojená s pripravenosťou našich VŠ na zahraničných študentov
a ich schopnosťou napĺňať potreby týchto študentov – dáta z CVTI totiž naznačujú, že títo študenti
spravidla nie sú integrovaní a často sú sústredení len do časti odborov, čím VŠ ochudobňujú svojich
študentov o domácu internacionalizáciu (teda medzinárodný rozmer štúdia na VŠ na Slovensku).
Okrem toho je aj mobilita v rámci Slovenska výrazne podpriemerná oproti ostatným sledovaným
krajinám, čím sa redukujú skúsenosti a poznanie študentov. Na záver treba dodať, že podiel
zahraničných študentov sa v poslednom čase zvyšoval najmä vďaka denným študentom z Ukrajiny,
ako aj študentom zo Srbska, Nemecka, Maďarska alebo Ruska.
Upozornenie
Na úvod musíme upozorniť na viaceré nedostatky v dátach, ktoré sú dôležité pre ich ďalšiu
interpretáciu. Zverejnené štatistické ročenky so štandardizovaným vykazovaním (CVTI SR a predtým
UIPŠ), ako aj výročné správy MŠVVaŠ SR o vysokom školstve sa začínajú rokom 2003, nasledujúc
reformu v roku 2002. Medzi rokmi 1989 až 2003 máme k dispozícii len údaje z časových radov, ktoré
však nie sú veľmi detailné. Po pristúpení Slovenska k bolonskému procesu (1998) navyše nastali zmeny
v štruktúre a organizácii štúdia (najmä po reforme v roku 2002), vznikli nové vysoké školy a odčlenili
sa štátne vysoké školy od verejných, čo spôsobilo menšie nezrovnalosti vo vykazovaní. Vo viacerých
prípadoch boli študenti započítaní dvakrát, v niektorých štatistikách chýbajú študenti štátnych škôl,
keďže nespadajú pod MŠVVaŠ SR. Taktiež v prípade vykazovania počtu vysokoškolských učiteľov nám
publikované dáta dávajú len obmedzené možnosti interpretácie, nevieme totiž, do akej miery
viacnásobné úväzky navyšujú reálny počet fyzických osôb. Tieto štatistiky nedávajú pohľad na to, koľko
času učitelia venujú vzdelávaniu a koľko iným aktivitám (výskumu, tvorbe, administratíve atď.).
Zároveň musíme brať do úvahy, že ide vo veľkej miere o informácie, ktoré vykazujú vysoké školy samy
v predpísanej štruktúre a je len veľmi ťažké overiť, či sú dáta správne vykazované a či sú validné. Práve
pri interpretácii a práci s dátami často narážame na obmedzenia v rozsahu, kvalite a štruktúre dát.
Analytické závery, vychádzajúce z týchto dát, majú uvedené limity. Na dôkladnejšiu a hlbšiu analýzu
by bolo potrebné overiť a doplniť uvedené dáta z viacerých zdrojov.
Dostupné údaje zverejnené MŠVVaŠ SR, CVTI, Štatistickým úradom SR, Výskumným demografickým
centrom, INEKO-m, OECD, a Eurostatom sú údajmi ich zákonných vlastníkov a v tomto prehľade boli
využité len na výskumné a analytické účely.
MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) „je ústredným
orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre materské školy, základné školy, stredné školy a
vysoké školy, školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, vedu a techniku, pre štátnu starostlivosť o
mládež a šport“ Štatút a organizačný poriadok MŠVVaŠ SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky (minedu.sk)).
CVTI (Centrum vedecko-technických informácií)2 je „ako priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR
národným informačným centrom pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie a vedeckou knižnicou
Slovenskej republiky. Koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-

1
2

Krajiny, ktoré sú zároveň členmi OECD aj EÚ.
Predtým UIPŠ (Ústav informácií a prognóz školstva)
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vývojových centier a národných infraštruktúr pre výskum, vývoj, inovácie a vzdelávanie“ (Základné
informácie – CVTI SR).
Štatistický úrad SR je „ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej
štatistiky. Jeho postavenie upravuje zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii
ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Úrad plní úlohy podľa zákona č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a úlohy stanovené ďalšími všeobecne záväznými
právnymi predpismi. ŠÚ SR pôsobí ako samostatná inštitúcia od 1. januára 1993, dňa vzniku
samostatnej Slovenskej republiky“ (Štatistický úrad Slovenskej republiky (statistics.sk).
Výskumné demografické centrum „bolo založené 1. 1. 2000. Pôsobí v rámci INFOSTAT-u (Inštitút
informatiky a štatistiky)“3. Bolo zriadené ako špecializované výskumné demografické pracovisko
nadrezortného charakteru s celoštátnou pôsobnosťou.
INEKO je „mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy
s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti“
(INEKO: O nás).
„The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) is an international
organisation that works to build better policies for better lives. Our goal is to shape policies that foster
prosperity, equality, opportunity and well-being for all. We draw on 60 years of experience and
insights to better prepare the world of tomorrow“ (About the OECD - OECD).
Eurostat is „the statistical office of the European Union“ (Who we are - Eurostat (europa.eu)).

3

„Infostat je podriadenou organizáciou Štatistického úradu SR so štatútom príspevkovej organizácie. Jeho
poslaním je vo verejnom zaujme napomáhať rozvoju štatistického systému SR v rámci štátnej štatistiky
prostredníctvom riešenia výskumno-vývojových úloh“ (INFOSTAT SK - Infostat a jeho organizácia).
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I. Študenti a absolventi
I.a. Demografický vývoj populácie 19-ročných
Populačné ročníky devätnásťročných reprezentujú početnosti mladých ľudí v populácii približne vo
veku maturantov, t. j. vo veku absolventov strednej školy nastupujúcich do pracovného pomeru alebo
uchádzajúcich sa o prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Zobrazenie (graf 1) nezohľadňuje podiel
z tejto kohorty študujúcej v zahraničí.
Posledný dostupný údaj o populácii 19-ročných občanov SR je z roku 2020 (54 977) a vykazuje pokles
o 43,2 % oproti obdobiu s maximálnym počtom ľudí v tejto kohorte (96 801) v roku 1998. Môžeme
očakávať ešte hlbší prepad v najbližších rokoch, ktorý by sa mal zastaviť tesne nad 50 tisícami (2020 –
2022). V druhej polovici 20. rokov sa očakáva nárast a počet 19-ročných by mal znova prekročiť 60tisíc. Malo by však ísť iba o krátkodobý nárast. Podľa našich prepočtov by počet 19-ročných v 30.
rokoch mal znova klesnúť. Naše prepočty sú však iba približnými odhadmi na základe počtu
narodených a odrážajú statickú úmrtnosť len na úrovni 2 úmrtí na 1000 ľudí, na základe mortality ľudí
do 19 rokov na Slovensku v roku 2020. Neodrážajú dôsledky migrácie rodičov s deťmi na Slovensko či
zo Slovenska (pričom toto číslo je vysoké), či možné iné faktory, ktoré berú do úvahy demografi pri
podobných prognózach (napríklad pandémiu covid-19). Z tohto dôvodu neodporúčame verejne
používať odhady od roku 2031 vyššie.

Graf 1. Demografický vývoj 19-ročných a narodených na Slovensku, prognózy a odhady

Vývoj počtu narodených a 19-ročných pochádza z údajov Štatistického úradu SR do roku 2020. Medzi
rokmi 2021 až 2030 je prezentovaná prognóza vývoja kohorty 19-ročných od Výskumného
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demografického centra pri INFOSTAT-e, ktorá bola vypracovaná pre potreby projektu To dá rozum4.
Na roky 2031 – 2038 ide len o náš vlastný odhad na základe počtu narodených v rokoch 2012 – 2019
a statickej mortality.
Na základe demografických východísk Výskumného demografického centra pri INFOSTAT-e pre
projekt To dá rozum5 môžeme v najbližšom desaťročí očakávať mierny nárast populácie 19-ročných,
ktorá by sa do roku 2030 mala dostať na úroveň z roku 2014. Nárast však nie je regionálne rovnomerne
distribuovaný, z dôvodov populačnej migrácie v rámci Slovenska a vývoja natality na západnom
Slovensku. K najväčšiemu populačnému nárastu v kohorte 19-ročných medzi rokmi 2018 a 2030 by
malo prísť najmä v Bratislavskom kraji (až o 84 %) a následne v Trnavskom kraji (o 17 %), pričom ďalšie
štyri kraje Slovenska si udržia približne rovnakú početnosť (TN +7 %, NR +2 %, ZA 0 %, KE 0 % ) a v dvoch
prípadoch sa kohorta bude dokonca zmenšovať (PO -2 %, BB -4 %).

I.b. Vývoj počtu študentov v rokoch (1989 – 2020)
Od pádu komunizmu počet študentov postupne rástol až do roku 2008, keď dosiahol svoj vrchol, keď
na Slovensku študovalo vyše 230-tisíc študentov (graf 2). Nárast bol okrem priaznivého
demografického vývoja spojený aj so vznikom a rozšírením viacerých verejných VŠ v 90. rokoch
20. storočia a začiatkom 21. storočia. Dôvodom bolo, že Slovensko významne zaostávalo za vyspelými
krajinami v podiele populácie s VŠ vzdelaním (v roku 1998 len 10,3 % aktívnej populácie vo veku 25 –

Graf 2. Vývoj počtu študentov slovenských vysokých škôl

4

zdroj: Štatistický úrad SR [počty 19-ročných {datacube.statistics.sk} a narodených {datacube.statistics.sk} do
roku 2020], Výskumné demografické centrum pri INFOSTAT-e (spracované pre projekt To dá rozum) [prognóza
počtu 19-ročných do roku 2030 {https://analyza.todarozum.sk/docs/19061818140001xfj1/}], 19-ročných
odhady [vlastné odhady v rokoch 2031 – 2038 na základe počtu narodených]
5
https://analyza.todarozum.sk/docs/19061818140001xfj1/
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64 malo VŠ vzdelanie, OECD priemer bol 20 %, Francúzsko 21 %, Nemecko 23 %, Veľká Británia 24 %
a Spojené štáty dokonca až 35 %6). Súkromné školy vznikali najmä medzi rokmi 2002 – 2006, mimo
tohto obdobia vznikla Vysoká škola manažmentu – City University v Trenčíne (1999) a HUAJA v Banskej
Štiavnici (2011).7 Od konca 90. rokov bol rozvoj VŠ podnietený tiež systémom financovania, ktorý viazal
dotácie primárne na počet študentov. Zároveň z dôvodu vstupu do EÚ viaceré profesie začali
vyžadovať VŠ vzdelanie (napr. pre zdravotné sestry). Slovensko napriek tomu dlhodobo zaostáva
oproti susedným európskym krajinám a priemeru OECD v podiele VŠ vzdelaného a ekonomicky
aktívneho obyvateľstva (graf 12), hoci v prípade mladšej generácie (26 – 34 r.) sa už dotiahlo na
priemer EÚ (graf 13).
Pokles počtu študentov sa od roku 2017 ustálil a dostal sa približne na úroveň z roku 2000. V roku 2020
dokonca prišlo k miernemu nárastu (o 2368 študentov) oproti roku 2019, čo možno čiastočne
spôsobila pandémia covidu-19, ktorá mohla odradiť časť študentov od štúdia v zahraničí. Rovnako
prišlo k nárastu populácie zahraničných študentov, ktorá sa oproti roku 2019 zvýšila až o 1200
študentov. Na vysvetlenie tohto nárastu nemáme dáta a nie je zrejmé, čomu ho môžeme pripisovať.
Údaje v grafoch 2 a 3 majú isté nedostatky, ktoré môžu čiastočne skresľovať vývoj. Ako súčasť
implementácie bolonského procesu v roku 2002, Zákonom č. 131/2002 o vysokých školách Z. z., došlo
k povinnému rozdeleniu štúdia na I. a II. stupeň, pričom len zopár študijných programov ostalo
spojených. V nasledujúcich rokoch (2003 – 2006) boli niektorí študenti (ako aj absolventi) započítaní
dvakrát. Do roku 2004 máme k dispozícii len údaje spoločne za všetky programy (spolu I. a II. stupeň,
ako aj spojené štúdium), vyňaté boli len doktorandské programy. V roku 2005 sa už uvádzali zvlášť
študenti I. stupňa, ku kompletnému rozdeleniu na tri stupne a spojené štúdium v štatistikách prišlo až
v roku 2006.

I.c. Vývoj počtu absolventov (1989 – 2019)
Štatistiky absolventov sa aktualizujú vždy ku koncu kalendárneho roka, čiže v čase písania tejto správy
(november 2021) ešte štatistiky za rok 2020 neboli k dispozícii. V roku 2019 počet absolventov
dosiahol podobnú úroveň ako v roku 2006 (graf 3). Štúdium v danom roku ukončilo vyše 38-tisíc
študentov, z toho študenti II. stupňa a spojeného štúdia tvorili 18 525 absolventov, študenti I. stupňa
17 379 a doktorandi 1404. V porovnaní s rokom 2018 bol pokles najmä pri bakalárskych absolventoch.
Môžeme očakávať, že početnosť absolventov sa ustáli v rokoch 2020 – 2023, keďže vývoj počtu
absolventov logicky s miernym ,omeškaním‘ kopíruje vývoj počtu študentov.
V časovom rade môžeme vidieť, že vyššie počty študentov, ako aj absolventov v druhej polovici prvej
dekády 21. storočia bol spôsobený najmä študentmi bakalárskeho stupňa. Práve ich počet sa najviac
menil počas tohto obdobia. Bohužiaľ, pred rokom 2004 nemáme dáta o počte absolventov
jednotlivých stupňov štúdia z dôvodu zmeny štruktúry štúdia. Treba upozorniť, že rozdelenie podľa
stupňov nie vždy zahŕňa všetkých absolventov, keďže štátne školy nespadajú pod ministerstvo školstva

6
7

https://data.oecd.org/chart/6xR6
http://uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Gurnak_Krizan_Lauko.pdf
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Graf 3. Vývoj počtu absolventov slovenských vysokých škôl

– v tomto prípade sú skombinované štatistiky z výročných správ, ktoré obsahujú počty absolventov
podľa stupňov, ale len za verejné a súkromné vysoké školy. V celkovom počte absolventov sa však
nachádzajú aj absolventi štátnych vysokých škôl.

I.d. Vývoj počtu študentov podľa skupín odborov (1990/2003 – 2019)
Vývoj počtu študentov podľa skupín odborov8 vykazuje niekoľko výrazných trendov za posledných 18
(pri absolútnych počtoch), resp. 31 rokov (pri percentuálnom podiele).9 V prípade študentov I. + II.
stupňa vidieť výraznejší nárast počtu študentov spoločenských vied, náuk a služieb vrcholiaci v roku
2009 (denní), resp. 2008 (externí), s následným postupným klesaním na súčasnú úroveň (grafy 4, 5).
Tento vývoj bol dramatickejší u externých študentov, ktorých počet sa v istom momente (r. 2008)
v sledovanom období takmer zdvojnásobil. Je však vysoko pravdepodobné, že nárast tejto skupiny
odborov bol do veľkej miery spôsobený nárastom počtu študentov v učiteľských a pedagogických
odboroch, ako aj v ekonomických a manažérskych odboroch, či v sociálnej práci – v sledovanom
období sa ponuka štúdia v zmieňovaných odboroch značne rozšírila (vznikom nových programov,
fakúlt, ako aj VŠ).

8

Skupiny odborov použité v tomto prehľade vychádzajú z dátových zdrojov CVTI, kde boli v minulosti takýmto
spôsobom zavedené vychádzajúc zo starej sústavy študijných odborov (https://www.portalvs.sk/sk/studijneodbory/povodne)
–
nereflektujú
teda
súčasné
rozdelenie
študijných
odborov
(https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory)
9
Štatistiky za uplynulý kalendárny rok (2020) v čase publikovania tohto prehľadu ešte neboli k dispozícii
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Graf 4. Vývoj počtu denných študentov I. + II. stupňa podľa skupín odborov

Graf 5. Vývoj počtu externých študentov I. + II. stupňa podľa skupín odborov

Pri pohľade na grafy 6 a 7 však vidieť, že tento nárast nebol za sledované obdobie na úkor iných skupín
odborov, keďže podiel študentov spoločenských vied, náuk a služieb sa od polovice prvej dekády 21.
storočia držal na úrovni približne 50 % (denní), resp. okolo 70 % (externí) z celkového počtu
vysokoškolských študentov.
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Graf 6. Vývoj % podielu denných študentov I. + II. stupňa podľa skupín odborov10

Pohľad hlbšie do minulosti však odhaľuje, že ich podiel najviac narástol v 90. rokoch. Medzi rokmi 1990
– 1999 podiel týchto študentov narástol o 10 percentuálnych bodov (graf 6) v dennom štúdiu a o vyše
20 percentuálnych bodov (graf 7) v externom štúdiu. V roku 1992 tak táto skupina odborov na prvom

Graf 7. Vývoj % podielu externých študentov I. + II. stupňa podľa skupín odborov11

10
11

Za obdobie rokov 1999 – 2003 neboli požadované dáta k dispozícii.
Za obdobie rokov 1999 – 2003 neboli požadované dáta k dispozícii
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mieste vystriedala technické vedy a náuky, ktoré dovtedy dominovali12. Za zmienku ešte stojí dlhodobý
rast skupiny odborov zdravotníctvo, v ktorej sa počet denných študentov za obdobie rokov 2003 –
2019 (graf 6) viac ako zdvojnásobil, pričom ich podiel medzi študovanými odbormi vyrástol na
súčasných takmer 15 % (denní študenti), resp. takmer 16 % (externí študenti). V tomto prípade
pravdepodobne k opísanému vývoju prispel aj rozvoj odboru ošetrovateľstvo, ako aj donedávna
rastúca popularita zdravotníckych odborov medzi zahraničnými študentmi (graf 19), napr. z Grécka
alebo Nórska.
Vývoj medzi skupinami odborov u študentov III. stupňa odzrkadľuje situáciu opísanú vyššie len do istej
miery, pričom má svoje špecifiká. Celkovo sa dá zhodnotiť, že zatiaľ čo pri externých doktorandoch
ich celkový počet za sledované obdobie skôr postupne klesal (graf 9), pri denných doktorandoch sa ich
počet naprieč skupinami odborov najprv navyšoval a následne klesal nad alebo na ich východiskovú
úroveň z roku 2003 (graf 8). Jednou z pravdepodobných príčin takéhoto vývoja bolo aj financovanie
vysokých škôl, keďže to bolo pôvodne viazané aj na počet doktorandov. Až neskôr sa peniaze na PhD.
štúdium stali súčasťou balíka na vedu.
Spoločenské vedy, náuky a služby výraznejšie dominujú u externých študentov (graf 9), kde si
dlhodobo držia pomerne jasné prvenstvo (hoci tento trend sa v posledných rokoch postupne oslabuje
– ich najvýraznejší náskok z roku 2008 bol približne trojnásobný oproti dnešnému stavu). Naopak,
externí doktorandi skupiny zdravotníckych odborov zaznamenali ako jediní v poslednom sledovanom
roku (2019) výraznejší nárast, je však otázne, či je to nový trend, alebo len návrat do stavu pred rokom
2018.

Graf 8. Vývoj počtu denných študentov III. stupňa podľa skupín odborov

Pri denných študentoch (graf 8) sa situácia odlišuje, pričom za sledované obdobie výraznejšie
dominujú tri skupiny odborov – technické vedy a náuky, spoločenské vedy, náuky a služby a prírodné
vedy (so slabším rastom oproti zvyšným dvom v rokoch 2007 – 2009). Zvyšné skupiny odborov si
s malou výnimkou zdravotníckych odborov držia pomerne stabilnú populáciu svojich študentov –
12

Tento východiskový stav bol do veľkej miery spôsobený fungovaním vedy a vysokého školstva v období
socializmu, keď sa kládol dôraz na rozvoj technických odvetví, pričom spoločenské vedy a náuky boli v tomto
systéme najviac potláčané.
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zdravotnícke odbory výraznejšie narástli v strede sledovaného obdobia, avšak následne sa opäť
priblížili k zvyšným trom skupinám odborov s menším počtom študentov oproti vedúcej trojici
opísanej vyššie.

Graf 9. Vývoj počtu externých študentov III. stupňa podľa skupín odborov

Pohľad na pomerné zastúpenie skupín odborov opäť dokresľuje celkový obraz a mierne koriguje
interpretáciu ponúknutú vyššie. Hoci rovnaké tri skupiny odborov podielom svojich denných
doktorandov stále dominujú, tento podiel sa v sledovanom období výraznejšie nemenil, hoci opäť
platí, že k istým posunom došlo (graf 10). Zatiaľ čo technické vedy a náuky klesli o 5 percentuálnych
bodov oproti začiatku sledovaného obdobia a stratili tak vedúcu pozíciu, spoločenské vedy, náuky

Graf 10. Vývoj % podielu denných študentov III. stupňa podľa skupín odborov
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a služby si takmer o 3 percentuálne body polepšili a vedúcu pozíciu získali. Rovnako prírodné vedy
narástli o takmer 4 percentuálne body ku koncu sledovaného obdobia a stiahli svoju stratu na vedúce
skupiny odborov. Zvyšné skupiny odborov sa vyvíjali pomerne konštantne a po miernom poklese
v strede sledovaného obdobia sa s výnimkou poľnohospodársko-lesníckych a veterinárnych vied a
náuk dostali mierne nad svoju východiskovú úroveň.
Pri externých doktorandoch (graf 11) opäť výraznejšie dominujú spoločenské vedy, náuky a služby,
ktoré s výnimkou posledných troch sledovaných rokov zvyšovali podiel svojich študentov v celkovej
populácii. Pri technických vedách a náukách vidíme postupný prepad na necelých 15 % z pôvodných
vyše 27 %, naopak, u zdravotníkov došlo za sledované obdobie k navýšeniu podielu externých
doktorandov o 100 % z pôvodných 12,3 % na 26,6 % v roku 2019. Podiel zvyšných skupín odborov sa
za túto skupinu ako celok výraznejšie nemenil, hoci jednotlivé skupiny odborov sa postupne
približovali k stredovej hodnote (ich vzájomné odchýlky klesali), pričom v roku 2006 boli rozdiely medzi
nimi takmer zanedbateľné. Po tomto roku sa ich jednotlivé podiely opäť začali veľmi mierne odlišovať,
pričom sa ich poradie takmer zrkadlovo otočilo – napr. vojenské a bezpečnostné vedy a náuky
zaznamenali najvýraznejší nárast (takmer 9-násobný) a dostali sa z poslednej na prvú pozíciu, naopak,
prírodné vedy zaznamenali najväčší pokles (o viac ako polovicu v roku 2006) a vedúcu pozíciu stratili.

Graf 11. Vývoj % podielu externých študentov III. stupňa podľa skupín odborov

I.e. Podiel vysokoškolsky vzdelanej populácie
Vzhľadom na obmedzenia vykazovania absolventov je sledovanie vývoja podielu populácie
s vysokoškolským vzdelaním jednou z ďalších možností, ako pozorovať rozvoj vysokého školstva. Graf
12 zobrazuje podiel v celej ekonomicky aktívnej populácii (24 – 64 rokov), kým graf 13 sa pozerá len
na mladých ľudí vo veku 25 – 34. Tieto zobrazenia neukazujú stupeň získaného vzdelania, ale umožňujú
porovnať úroveň vzdelania naprieč krajinami. Na porovnanie sú do grafu zakreslené okolité krajiny,
ako aj priemer krajín združených v OECD (graf 12) a priemer 27 krajín EÚ (graf 13).
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Graf 12. Podiel ekonomicky aktívnej populácie 25 – 64 rokov s vysokoškolským vzdelaním

Za posledných 23 rokov sa Slovensku podarilo zvýšiť podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí
v ekonomicky aktívnej populácii až o 16,5 percentuálneho bodu (Graf 12). Podobnú trajektóriu však
nasledujú aj všetky okolité krajiny. Slovensko teda napriek masovému prístupu k vysokoškolskému

Graf 13. Podiel populácie 25 – 34 rokov s vysokoškolským vzdelaním
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vzdelávaniu naďalej zaostáva za priemerom krajín OECD13. Maďarská a česká ekonomicky aktívna
populácia vykazuje podobne vysoký podiel VŠ vzdelaných ako Slovensko, naopak, Poľsko a Rakúsko
majú náskok 7, respektíve 8 percentuálnych bodov. Rozdiel vo vzdelanosti celej sledovanej populácie
je čiastočne spôsobený nižšou úrovňou vzdelania starších generácií.
Podobný nárast úrovne vzdelania vidieť aj pri zobrazení populácie mladých ľudí vo veku 25 až 34 rokov
(graf 13). Porovnanie z Eurostatu14 bližšie odzrkadľuje rozmach vysokoškolského vzdelávania od 90.
rokov a je viac naviazané na demografický vývoj v ostatných rokoch. Slovensko sa v ňom dotiahlo
takmer na priemer krajín EÚ a má výraznejší náskok pred Maďarskom a Českom. V prípade okolitých
krajín vidíme v posledných 3-5 rokoch stabilizáciu podielu, zatiaľ čo Slovensko prudko stúpalo, otázne
je, či v roku 2019 začalo svoju stagnáciu aj Slovensko.

13

https://data.oecd.org/chart/6xx3

14

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/3d8d03b3-d7cb-4c83-875a-18849cc75019?lang=en
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II. Učitelia
Vysokoškolskí učitelia tvoria relatívne rôznorodú skupinu zamestnancov vysokých škôl s ohľadom na
ich pozície a funkčné miesta, ako aj veľkosť úväzku a podiel času, ktorý venujú výskumu či tvorbe,
administratíve alebo podporným službám. Podobne ako pri študentoch sa počet učiteľov vykazuje
k 31. októbru15. Prepočty učiteľov možno robiť na základe počtu fyzických osôb (FO) alebo na základe
úväzku (FTE16).

II.a. Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov
Prehľad vývoja počtu učiteľov je rozdelený na počet učiteľov ako fyzických osôb – FO (graf 14) a ako
ekvivalent plného úväzku – FTE (graf 15). Keďže dáta v týchto prípadoch pochádzajú z dvoch rôznych
zdrojov, kategórie sa mierne odlišujú. V prípade FO je zdrojom dát pravidelné štatistické vykazovanie
vysokých škôl pre CVTI, ktoré sa každý rok robí k 31. októbru. Osoby, ktorých úväzok zahŕňa
pedagogickú činnosť, sú rozdelené na zamestnancov s plným a čiastočným úväzkom. Zamestnanci na
plný úväzok majú aspoň 2/3 úväzok, jednotlivé pozície a funkcie sa vykazujú v tomto prípade
samostatne: profesor, docent, odborný asistent a ostatní (asistent, lektor, hosťujúci profesor). Učitelia
na čiastočný úväzok majú menší ako 2/3 úväzok a vo vykazovaní sú uvádzaní spolu bez ohľadu na ich
pozíciu či funkciu. Všetci učitelia sú vykazovaní ako fyzické osoby, teda veľkosť ich úväzku je
zohľadnená len pri rozdelení na učiteľov s plným a čiastočným úväzkom. Výskumní pracovníci v týchto

Graf 14. Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov FO 1989 – 202017

15

V prípade FTE v roku 2011 boli údaje vykázané k 31. 12. 2011, keďže išlo o prvý dátum s dostupnými dátami
„Full-time equivalent“ – ekvivalent plného úväzku
17
Zdroj: Časový rad – vysoké školy, CVTI SR (odkaz)
16

strana 19

20. 12. 2021

Kvantitatívne prehľady demografického
vývoja v slovenskom vysokom školstve

štatistikách nie sú odčlenení a podľa všetkého sú započítaní, a to aj v prípade, ak len časť ich úväzku je
naviazaná na vzdelávaciu činnosť. Nie je teda zrejmé, či učiteľ na čiastočnom úväzku učí jeden alebo
viac predmetov a koľko času sa reálne venuje študentom verzus iným činnostiam – teda v akom
podiele má byť zarátaný do prepočtu študentov na učiteľa.
Vývoj počtu učiteľov podľa pozície má iné prejavy ako vývoj počtu študentov, keďže učitelia zostávajú
na vysokej škole dlhšie (väčšinou celú kariéru), čo sa odráža vo väčšej stabilite ukazovateľov na grafe
počas zobrazených rokov. V roku 2020 počet učiteľov dosahoval úroveň medzi rokmi 1999 a 2000.
Počet profesorov v posledných rokoch veľmi mierne klesá, docenti sú relatívne stabilná skupina.
Z pohľadu zmeny štruktúry zamestnancov sú najpohyblivejšie skupiny odborní asistenti a učitelia
s krátkymi úväzkami. Počty učiteľov na iných pozíciách sa od roku 2010 stabilizovali. Medzi rokmi 2006
a 2007 došlo ku skoku, ktorý pravdepodobne vyplýva zo zmeny vykazovania. Z dostupných zdrojov
taktiež nie je jasné, či môže byť tá istá osoba započítaná viackrát. Osôb s viacnásobným úväzkami je
podľa registra zamestnancov VŠ niečo vyše 400, ich priemerný úväzok má hodnotu 1,36. Tieto úväzky
môžu mierne nadhodnocovať reálny počet fyzických osôb, ktoré pôsobia na vysokých školách.
V poslednej dekáde však taktiež prišlo k poklesu viacnásobných úväzkov.
Graf 15 zobrazuje počet učiteľov, vyjadrený prostredníctvom plných úväzkov, teda súčtom úväzkov
a nie počtom osôb, ktoré tieto úväzky napĺňajú. Tieto dáta pochádzajú z verejnej časti Registra
zamestnancov vysokých škôl18. Register vysoké školy aktualizujú každý mesiac, pričom celkovo v ňom
je 11 funkcií/pozícií, na ktoré je možné zaradiť zamestnancov. Pri zobrazení boli využité len kategórie
relevantné pre vzdelávaciu činnosť: [1] spolu hosťujúci profesor a profesor, [2] docent, [3] odborný
asistent, [4] asistent, [5] lektor a [6] zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo pracovného
pomeru.

Graf 15. Vývoj počtu vysokoškolských učiteľov FTE 2011 – 202019

18

Register zamestnancov VŠ, grafy a reporty, Veľkosť úväzku (odkaz)
Zdroj: Register zamestnancov VŠ (https://www.portalvs.sk/regzam/stats/ratio), pozn.: v roku 2011 bol počet
úväzkov učiteľov uvedený k 31. 12., v iných rokoch už k 31. 10., keďže sa tieto dáta začali zbierať až od toho
dátumu.
19
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Kým pri fyzických osobách došlo k poklesu medzi rokmi 2011 – 2020 na 92 % stavu z roku 2011, pri
úväzkoch bol pokles výraznejší a prepadol sa na 85 % stavu z roku 2011. Najväčší pokles bol v skupine
odborných asistentov, kde odišlo približne takmer 30 % zamestnancov v posledných 10 rokoch.
V rovnakom čase prišlo k nárastu učiteľov, ktorí pracujú popri inej pracovnej činnosti. Markantný
rozdiel je aj v celkovom počte učiteľov – kým pri fyzických osobách bolo na VŠ zamestnaných až 11,6
tisíca ľudí, podľa ekvivalentu plného úväzku išlo len o 9,8 tisíca plných úväzkov.

II.b. Výskumní pracovníci
Okrem učiteľov pôsobia na vysokých školách aj výskumní pracovníci. Podrobné dáta k ich pôsobeniu
sú dostupné od roku 2011 na základe verejného prehľadu registra zamestnancov. V súčasnosti pôsobí
na vysokých školách ekvivalent 1520 plných úväzkov (FTE) na pozícii, ktorá súvisí s výskumom. Z toho
výskumníci tvoria vyše 1481 úväzkov. Technici, pomocní pracovníci a zamestnanci, ktorí vykonávajú
výskumné činnosti mimo pracovného pomeru, majú dokopy necelých 39 úväzkov. Od roku 2011 prišlo
k výraznému poklesu o vyše 200 úväzkov, počet technikov sa zmenšil takmer na polovicu z 39 na 21.

II.c. Vývoj počtu študentov na VŠ učiteľa (1989 – 2020)
Dôležitejším údajom než počty učiteľov je prepočet študentov na učiteľov. Graf 16 zobrazuje počet
študentov na jedného učiteľa a odzrkadľuje rôzne výpočty počtu VŠ učiteľov. Údaje o študentoch sú
vykazované vždy k 31. októbru daného roku a pochádzajú z údajov zverejnených CVTI. Počty učiteľov
boli až na jednu výnimku (FTE v roku 2011 bol k 31. 12. 2011) taktiež uvádzané k 31. októbru. V grafe
sú zobrazené tri rôzne varianty výpočtu, sivá línia obsahuje základný prepočet na základe počtu

Graf 16 16. Vývoj počtu študentov na jedného VŠ učiteľa
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učiteľov ako FO, nehľadiac na to, či ide o učiteľov na plný alebo na čiastočný úväzok. Limitáciou je, že
všetci učitelia vrátane tých s neúplným úväzkom sú počítaní ako plnohodnotní učitelia. Modrá línia
zobrazuje len prepočet s učiteľmi s plným úväzkom, teda ak majú väčší ako 2/3 úväzok. Z výpočtu je
tak vynechaná viac ako desatina osôb s čiastočnými úväzkami. Červená línia zobrazuje prepočet na
základe ekvivalentu plných úväzkov (FTE), zdrojové dáta však existujú až od roku 2011 a zohľadňujú
len veľkosti zmluvných úväzkov (nie reálne osoby).
Vďaka rôznym prístupom k výpočtu máme možnosť porovnať dôsledky rôznych zdrojov dát na
výslednú zostavu. Prepočet počtu študentov na učiteľa kopíruje vývoj počtu študentov, s prudkým
nárastom od 90. až do konca prvej dekády 21. storočia, a následným postupným poklesom od roku
2009 a stabilizáciou v posledných 3 rokoch. Ak sa pozrieme na prípad, kde sa všetci učitelia vrátane
tých s čiastočnými úväzkami venujú výučbe, tak v roku 2020 na jedného učiteľa pripadalo 11,8
študenta. Ak neberieme do úvahy učiteľov na čiastočný úväzok, tak na jedného učiteľa pripadalo až
13,9 študenta. V prípade, že sa pozrieme len na ekvivalenty plných úväzkov, tak sa tento počet vyšplhá
na 14 študentov na učiteľa. Tieto hodnoty sú približne na úrovni rokov 1999 – 2001.
Viaceré analýzy sa v posledných rokoch sústredili na pomalý pokles učiteľov oproti vývoju počtu
študentov. Pri svojich prepočtoch sa však zameriavali na vývoj iba v posledných 10 – 15 rokoch. Avšak
ak sa pozrieme na tieto dáta vo väčšom časovom okne, tak zistíme, že súčasný stav pripomína situáciu
z prelomu tisícročia. V medzinárodnom porovnaní OECD20 sa Slovensko s hodnotou 11,4 študenta na
učiteľa umiestňuje na 4. mieste, ide však o staršie údaje (vykazované v roku 2019, avšak odzrkadľujúce
situáciu v roku 2018), ktoré neberú do úvahy veľkosť úväzkov. Údaje sú spoločne zbierané UNESCOm, OECD a Eurostatom. Posledný publikovaný rok bol 2019, ktorý vychádzal z počtu študentov 137tisíc a počtu VŠ učiteľov 11,6 tisíca, čo približne zodpovedá hodnotám za rok 2018. Zdrojové dáta však
nezodpovedajú štatistikám, ktoré publikuje CVTI.

20

OECD Data – Students per teachings staff (https://data.oecd.org/teachers/students-per-teaching-staff.htm)
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III. Zahraniční študenti na Slovensku
III.a. Vývoj počtu študentov s iným ako slovenským občianstvom (2010 –
2020)
V posledných rokoch môžeme sledovať nárast počtu aj podielu študentov, ktorí majú iné ako
slovenské občianstvo (graf 17). Kým v roku 2010 títo študenti tvorili len niečo okolo 4 % všetkých
študentov, čo bolo niečo vyše 9-tisíc študentov, tak v roku 2020 to už bolo vyše 11 %, čo predstavovalo
15 432 osôb. Dôležité je, že sa mení aj ich preferovaná forma štúdia – prišlo k významnému nárastu
počtu študentov najmä v dennej forme.
Treba zdôrazniť, že pri externom štúdiu je efekt zahraničných študentov na školu a študentov značne
limitovaný. Školy využívajú externých študentov skôr ako zdroj dodatočných príjmov a nie na
sprostredkovanie tzv. internacionalizácie doma, ktorá má pozitívne vplyvy na domácich študentov, ako
napr. možnosť zlepšiť sa v inom jazyku, či naučiť sa spolupracovať s ľuďmi z iných kultúr. Zahraniční
študenti sú tiež prísľubom budúcej kvalifikovanej pracovnej sily pre Slovensko, avšak v tomto smere je
potrebné zlepšiť politiky imigrácie a integrácie, a to na úrovni štátu, ako aj VŠ21. Zaujímavé je, že na
rast počtu zahraničných študentov doposiaľ nemala výrazný vplyv ani pandémia a s ňou súvisiace
karanténne opatrenia. Tento fakt by si vyžadoval ďalšiu analýzu.

Graf 1717. Vývoj počtu študentov s iným ako slovenským občianstvom na vysokých školách

Pri analýze vývoja počtu zahraničných študentov je dôležité rozlišovať medzi jednotlivými stupňami
štúdia. Od začiatku časového radu napr. vidieť výraznejší podiel zahraničných študentov na externom
oproti dennému doktorandskému štúdiu, hoci sa postupne zmenšuje. V posledných rokoch takisto
dochádza k rapídnemu nárastu denných zahraničných študentov I. a II. stupňa na slovenských VŠ na
úkor externistov.
21

https://cedos.org.ua/en/articles/ukrainski-studenty-u-slovachchyni-polityky-zaluchennia-intehratsii-tamotyvatsiia-i-plany-studentiv#ukr
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III.b. Medzinárodné porovnanie podielu zahraničných študentov
V medzinárodnom porovnaní sa Slovensko v súhrnnom zastúpení zahraničných študentov pohybuje
nad priemerom krajín OECD, dokonca aj EÚ2222. Graf 18 je prebraný z publikácie Education at Glance
202123, v ktorej bol uverejnený prehľad zastúpenia zahraničných študentov podľa stupňov štúdia na
základe dát z roku 2019. Porovnanie nám ďalej ukazuje, že pri I. stupni a celkovej populácii
zahraničných študentov je Slovensko už nad priemerom krajín OECD aj EÚ22. Významný nedostatok
zahraničných študentov badať na doktorandskom štúdiu, kde priemer je OECD na úrovni 20 %, čo je
o takmer 12 percentuálnych bodov väčšie zastúpenie než na Slovensku.
Viaceré štáty bývalého východného bloku vrátane Slovenska majú nedostatok zahraničných študentov
na II. a najmä na III. stupni. V západných krajinách vidieť jasný trend, kde so zvyšujúcim sa stupňom
štúdia pribúda podiel zahraničných študentov, čo vidieť pri zakreslenej trendovej línii podielu
zahraničných doktorandov. Odzrkadľuje to vyššiu mobilitu v rámci VŠ štúdia v zahraničí, zatiaľ čo na
Slovensku je tendencia ostať na jednej VŠ od bakalára až po doktorát. Slovensko však zaostáva aj
v porovnaní s okolitými krajinami – Maďarsko, Rakúsko, ale aj Česko dokážu prilákať viac zahraničných
študentov – slovenské vysoké školy teda majú silnú konkurenciu hneď za hranicami.

Graf 1818. Zastúpenie zahraničných študentov v jednotlivých stupňoch štúdia

III.c. Počet zahraničných študentov podľa skupín odborov
Aj keď by sme mohli konštatovať, že aspoň v celkovom podiele zahraničných študentov Slovensko
nezaostáva za Európou a krajinami OECD, celkový obraz je trochu iný. Pri I. a II. stupni je problém, že
sa študenti koncentrujú len do istých odborov (medicína, veterina, farmácia) a navyše sú pri výučbe
často oddeľovaní od slovenských študentov, ktorí sú tak ochudobnení o rozmer internacionalizácie

22

Krajiny, ktoré sú zároveň členmi EÚ aj OECD
OECD, Education at Glance 2021 - Figure B6.2. Incoming student mobility in tertiary education, by level of
study (2019) https://stat.link/cwlnud
23
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štúdia.24 V roku 2019 sa vyrovnal počet zahraničných študentov (I., II. stupeň a spojené štúdium)
v skupinách odborov zdravotníctvo a spoločenské vedy, náuky a služby. Na náraste v spoločenských
vedách, náukách a službách v posledných 3 rokoch mali najväčší podiel študenti s ukrajinským
občianstvom, ktorí taktiež vo väčšej miere nastupujú na slovenské programy. Dáta z prieskumu
Akademická štvrťhodinka naznačujú, že zahraniční (predovšetkým ukrajinskí) študenti navštevujú
slovenské programy, i keď podľa vlastného vyjadrenia nevedia dobre po slovensky.25 Nastoľuje sa teda
otázka, akú kvalitu má toto vzdelávanie a či nie sú títo študenti pre niektoré VŠ len prostriedkom, ako
si nahradiť dotáciu za ubúdajúcich slovenských študentov, keďže v prípade výučby v slovenčine VŠ
dostávajú na študentov štátnu dotáciu (podľa § 89 ods. 4 zákona o vysokých školách 131/2002 Z. z.).

Graf 1919. Vývoj počtu študentov s iným ako SK občianstvom podľa skupín odborov

III.d. Občianstvo študentov iné ako slovenské (2010 – 2020)
V roku 2019 (graf 20) bola prvýkrát medzi zahraničnými študentmi najpočetnejšia skupina študentov
z Ukrajiny, pričom sa zdá, že ide o dlhodobejší trend, keďže od roku 2010 sa ich počet zvýšil o viac ako
31-násobok. Ukrajinci väčšinou prichádzajú na slovenské verejné vysoké školy študovať dennou
formou a prioritne v slovenskom jazyku. Naopak, študenti s českým občianstvom, ktorí tvorili veľkú
časť zahraničných študentov na súkromných školách a v externej forme, sú na ústupe.

24

V prieskume Akademická štvrťhodinka len 25,6 % zo všetkých respondentov uviedlo, že väčšinu predmetov
(takmer všetky predmety + väčšina predmetov) s nimi navštevovali aj zahraniční študenti a/alebo študenti na
mobilite, pričom možnosť ‚takmer žiadne predmety’ zvolila až vyše polovica respondentov (51,7 %), zvyšok
potom zvolil možnosť „menšina predmetov“ (22,7%)
25
Z celkového počtu 1179 zahraničných študentov (ukrajinské občianstvo v celej výskumnej vzorke uviedlo 510
respondentov), ktorí sa zúčastnili na prieskume Akademická štvrťhodinka, až 15,3 % uviedlo, že nevie po
slovensky, 22,3 % sa označilo za začiatočníkov, a 20,4 % ako mierne pokročilí. Len necelých 42 % je teda na úrovni
viac ako mierne pokročilý.
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Nárast počtu zahraničných študentov však nespôsobili len Ukrajinci, ale v posledných rokoch sa tiež
zvýšil počet študentov z Nemecka, Srbska, Maďarska a Ruska. Stabilný vyzerá byť počet študentov
z Nórska a Poľska, kým, naopak, prudko klesá počet gréckych študentov, ktorých ešte pred pár rokmi
bolo vyše tisíc. Medzi najväčšie skupiny v kategórii iné patria študenti s občianstvom z Indie,
Španielska, Izraela, Iránu, Rakúska a Islandu. Aj tu badať rastúci trend a podiel zvyšných krajín sa
zdvojnásobil v posledných 10 rokoch.

Graf 20. Občianstvo študentov (iné ako slovenské)
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