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Uznesenia zo zasadnutia pléna Rady vysokých škôl SR dňa 9.11.2021 
 

 
1 Rada vysokých škôl SR zásadne odmieta predložený návrh novely Zákona o vysokých 

školách, pretože je založený na výraznom obmedzení samosprávy a autonómie 
vysokých škôl a ich fakúlt, nerieši podporu kvality vysokoškolského vzdelávania a ani 
významný odliv mladých ľudí za vysokoškolským štúdiom do zahraničia. RVŠ SR žiada 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o stiahnutie návrhu novely zákona o VŠ 
z medzirezortného pripomienkového konania. 

2 Rada vysokých škôl SR sa zásadne ohradzuje voči mediálnym dezinformáciám a 
účelovému vytváraniu negatívneho obrazu VŠ vo verejnosti. 

3 Rada vysokých škôl SR vyzýva akademické obce VŠ a slovenskú verejnosť k podpore 
a propagácii petície za zachovanie akademickej samosprávy na VŠ a rovnako aj 
protestných akcií vrátane zodpovedného pochodu za slobodné univerzity. 
 

4 Rada vysokých škôl SR (ďalej len RVŠ SR) žiada o prípravu novelizácie Zákona 
o vysokých školách a súvisiacich zákonov založenej na nasledovných princípoch 
a poveruje Legislatívnu komisiu a vedenie RVŠ SR ich implementáciou do 
medzirezortného pripomienkového konania.  

 O organizácii a činnosti vysokej školy rozhodujú v rozsahu ustanovenom týmto 
zákonom orgány akademickej samosprávy.  

 Zastúpenie fakúlt v akademickom senáte vysokej školy určí štatút VŠ. 

 Žiadame ponechať v zákone definíciu a rozsah právomocí akademických orgánov 
fakulty minimálne v rozsahu dekan a akademický senát fakulty. Ostatné orgány 
určí štatút vysokej školy. Dekana volí a odvoláva akademický senát fakulty. 

 Kandidáta na rektora volí a odvoláva výlučne akademický senát vysokej školy.  

 Žiadame ponechať v právomoci akademického senátu schvaľovanie metodiky 
rozpisu dotácie na súčasti vysokej školy, návrhu rozpočtu aj nakladanie 
s majetkom vysokej školy, dlhodobého zámeru, ako aj zriadenie, zlúčenie, 
splynutie, rozdelenie, zmenu názvu alebo zmenu sídla vysokej školy a jej fakúlt.  
Zachovanie akademickej samosprávy predstavuje aj ochranu majetku verejných 
VŠ. 

 Funkciu rektora a dekana môže tá istá osoba vykonávať za sebou maximálne dve 
funkčné obdobia (podmienku na vedúcu funkciu vypustiť). 

 Podmienky členstva vo vedeckej rade vysokej školy určí štatút vysokej školy. 

 Kvestor sa zodpovedá v plnom rozsahu rektorovi. 

 Žiadame upraviť zloženie správnej rady nasledovne:  

 počet členov určí štatút VŠ, 

 väčšina členov nesmie byť z akademickej obce žiadnej vysokej školy,  

 tá istá osoba môže byť v tom istom čase členom správnej rady najviac 
jednej vysokej školy,  
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 2/3 členov volí a odvoláva akademický senát vysokej školy, pričom títo 
členovia môžu byť aj z akademickej obce danej VŠ; z toho jedného volí 
a odvoláva študentská časť akademického senátu,  

 1/3 členov vymenúva a odvoláva minister, pričom títo členovia nesmú byť z 
akademickej obce žiadnej VŠ, 

 členmi správnej rady sú najmä významné vedecké osobnosti alebo 
umelecké osobnosti, predstavitelia verejného života na celoštátnej úrovni 
alebo na regionálnej úrovni a významní predstavitelia podnikateľskej 
oblasti a profesijných, resp. stavovských združení v súlade s poslaním 
verejnej vysokej školy.  

 Kompetencie správnej rady: 

  priame a efektívne prepojenie s externým prostredím a spoločnosťou, 

  doterajšie právomoci posilnené o expertnú a iniciatívnu úlohu. 

 Vysokoškolskí učitelia:  

 minimálne požiadavky na obsadzovanie funkčných miest určí vysoká škola 
v súlade s vnútorným systémom kvality, 

 obsadenie funkčného miesta docenta alebo profesora na dobu určitú do 
dosiahnutia veku 70 rokov musí byť podmienené získaním príslušného 
vedecko-pedagogického titulu. 

 Žiadame vypustiť inštitút tzv. merateľných ukazovateľov (aj v prípade 
súkromných vysokých škôl), metodiku rozpisu dotácií verejným vysokým školám 
považujeme za dostatočnú. 

 Žiadame vypustiť možnosť kreovania iných orgánov reprezentácie vysokých škôl. 

 Žiadame vypustiť  oddelenie akreditácie práv na habilitačné konanie a práv na 
inauguračné konanie.  

 Učiteľský študijný program sa môže, ale nemusí uskutočňovať ako profesijne 
orientovaný študijný program  (pre rozbehnutý proces zosúlaďovania študijných 
programov). 

 Aprobáciu študijných programov pre stredné vzdelanie umožniť získavať len pre 
jeden alebo dva vyučovacie predmety 

 
 

5 RVŠ SR navrhuje vyňať zo zákona o verejnom obstarávaní materiál určený na 
výskumné účely.  

 
6 RVŠ SR navrhuje významne zvýšiť limit pri definícii kapitálových prostriedkov (Zákon 

o dani z príjmov). 
 

7 RVŠ SR odporúča pokračovať v zjednodušení podmienok pre príliv zahraničných 
študentov a odborníkov. 

 
 

V Bratislave 9. novembra 2021 
 

                                                                                                              doc. RNDr. Martin Putala, PhD. 
                                                                                                                      predseda RVŠ SR, v.r. 
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