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Materiál na rokovanie 

HSR SR 13. 12. 2021         bod 12 

 

S T A N O V I S K O  

 k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony 

 

1. Popis návrhu 

Cieľmi návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 

dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „návrh zákona“) sú najmä: 

- systémová zmena riadenia verejných vysokých škôl, so zámerom jeho modernizácie tak, aby 

sa spružnili rozhodovacie procesy na úrovni vysokých škôl ako aj na úrovni fakúlt, najmä 

zverenie kreovania všetkých orgánov fakulty okrem funkcie dekana do samosprávnej 

pôsobnosti verejnej vysokej školy, 

- zadefinovanie jednotných minimálnych kritérií na obsadenie funkčného miesta docenta a 

profesora a systémové zrušenie väzby týchto funkčných miest na tituly, 

- profesionalizácia správnej rady verejnej vysokej školy, 

- zvýšenie transparentnosti pri obsadzovaní funkcií dekana, rektora alebo člena správnej rady 

verejnej vysokej školy zavedením inštitútu verejného vypočutia, 

- zjednotenie štandardnej dĺžky štúdia študijných programov v dennej forme a externej forme 

na prvom stupni, druhom stupni a  študijných programov spájajúcich prvý stupeň a druhý 

stupeň,   

- možnosť získania finančných prostriedkov podmienených plnením merateľných 

ukazovateľov (tzv. výkonnostné zmluvy), 

- oddelenie rozhodnutí o akreditácií habilitačného konania a akreditácií inauguračného 

konania na dva samostatné druhy akreditácií, 

- systémová zmena vytvárania učiteľských študijných programov, 

- úprava zloženia predsedníctva Agentúry na podporu výskumu a vývoja a otvorenia sa 

občianskym združeniam pôsobiacim v oblasti výskumu a vývoja, 

- rozšírenie spôsobov posudzovania projektov výskumu a vývoja zavedením posudzovania 

medzinárodnými expertnými panelmi a zavedením využívania rýchleho hodnotenia projektov, 

ktoré už boli vyhodnotené na inej úrovni, 

- úprava orgánov Fondu na podporu vzdelávania (členstvo v rade fondu, funkčné obdobia), 

- spružnenie termínov na doručovanie žiadostí o pôžičku. 

 

 



       KONFEDERÁCIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

                                 Bajkalská 16025/29A, 821 01  Bratislava 

 

2 

 

2. Stanovisko KOZ SR 

KOZ SR prostredníctvom svojho členského odborového zväzu Odborový zväz pracovníkov 

školstva a vedy na Slovensku uplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania 3 

zásadné pripomienky k návrhu zákona, z ktorých jedna zatiaľ nebola vysporiadaná ani po 

rozporovom konaní. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku v 

pripomienke požadoval vypustenie opakovaného uzatvárania pracovných pomerov s 

vysokoškolskými učiteľmi na dobu určitú. 

3. Závery a odporúčania 

KOZ SR zaujme finálne stanovisko k návrhu zákona priamo na rokovaní Hospodárskej 

a sociálnej rady. 


