
Vážená pani predsedníčka, 

vážený pán predseda, 

momentálne sú prezentované v médiách informácie o pripravovaných zmenách v zákone o vysokých 

školách. Združenie vysokých škôl OZ PŠaV na Slovensku sa k navrhovaným zmenám vyjadrilo ešte 

28. januára 2021. 

Na základe pripomienok z jednotlivých univerzít predseda zväzu poslal ministrovi školstva list, 

v ktorom je okrem iných skutočností uvedené, že si ministra školstva dovoľujeme upozorniť na 

fatálnu chybu tohto navrhovaného vysokoškolského zákona a to z nasledovných dôvodov: zákony, 

smernice, vyhlášky tvoria súčasť organizačnej dokumentácie, ktorá formálne upravuje fungovanie 

organizácie, teda aj slovenského vysokoškolského školstva. Tvorí sa až vtedy, keď je známa vízia 

a plány ďalšieho rozvoja. Považuje sa za hrubú chybu v riadení, ak nie sú organizačné dokumenty 

zladené s organizáciou a nepodporujú víziu rozvoja slovenského vysokého školstva a strategické ciele 

jeho rozvoja. Na základe moderných poznatkov vedy a jej aplikácie jedná sa o strategické ciele 

formou kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Z toho dôvodu dochádza k narušeniu celého systému 

vysokého školstva na Slovensku, čo spôsobí fatálnu chybu a nezvratné dopady na spoločnosť. Návrh 

novely podľa predloženého znenia znamená demontáž akademických slobôd a práv a tiež 

samosprávneho riadenia vysokých škôl a ich fakúlt. Na druhej strane sa neúmerne zvyšujú práva 

správnej rady, ktorá a priori je v kontexte Slovenskej republiky aberantným orgánom, ktorej členovia 

nie sú ako osoby donormi vysokej školy teda nemajú čo kontrolovať a ešte k tomu riadiť danú vysokú 

školu, osobitne, keď zasadajú v lepšom prípade maximálne 2-krát za rok. Obsadzovanie miest 

vysokoškolských učiteľov súčasným spôsobom zásadne odmietame a odporúčame ho zosúladiť 

s európskou legislatívou a zákonníkom práce. Všetky ustanovenia obmedzujúce právomoci orgánov 

akademickej samosprávy treba zrušiť alebo vrátiť ich k pôvodnému zneniu, vrátane ich pôsobnosti na 

fakultách. Z tohto dôvodu navrhujeme pripomienkovanie takto predkladaného návrhu novely zákona 

o vysokých školách zastaviť. Súčasne sme k jednotlivým paragrafom uviedli konkrétne pripomienky, 

ktoré budú zapracované aj v prípade MPK. 

 

S pozdravom 

Miroslav Habán, predseda ZVŠaPRO 

 

Marec 2021 

 


