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Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy 

 adresované poslancom NR SR 

 

1. Oceňujeme prístup Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pri 

prerokúvaní novely vysokoškolskej legislatívy a prijatie kompromisného 

pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k zákonu o vysokých školách, keďže 

v predchádzajúcom legislatívnom procese predkladateľ neakceptoval zásadné 

pripomienky výraznej väčšiny akademickej obce slovenských vysokých škôl. 

2. Napriek tomu upozorňujeme, že predložený návrh aj v súčasnej forme predstavuje 

vážne narušenie princípov slobody, politickej nezávislosti a samosprávy verejných 

vysokých škôl, ktoré sú výdobytkom Novembra 1989. 

3. Za najzávažnejšie nedostatky a riziká predloženého návrhu považujeme odobratie 

kompetencií akademickým senátom verejných vysokých škôl pri schvaľovaní 

metodiky rozpisu dotácie štátneho rozpočtu na súčasti vysokej školy a obmedzenie 

výhradných kompetencií akademických senátov pri voľbe a odvolávaní rektora 

a dekana. 

4. So znepokojením vnímame snahy o diskreditáciu Výkonnej rady SAAVŠ a o jej 

politické ovládnutie, ktoré je v ostrom rozpore s nezávislosťou akreditačného procesu 

na Slovensku a prijatím SAAVŠ za riadneho člena Európskeho združenia akreditačných 

agentúr ENQA. 

5. Žiadame poslancov NR SR, aby prijali pozmeňujúce návrhy na odstránenie uvedených 

najzávažnejších nedostatkov predloženého návrhu a taktiež, aby sa zdržali prijímania 

takých pozmeňujúcich návrhov, ktoré by ďalej obmedzovali nezávislosť, slobodu a 

autonómiu akademického prostredia na úrovni verejných vysokých škôl aj fakúlt. 

 

 

 
V Bratislave  18.3.2022                      
 
 
                                                                                                             doc. RNDr. Martin Putala, PhD.                      
 predseda RVŠ SR, v.r. 
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Výzva akademickej obci k podpore 

Vyhlásenia RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy 

 adresovaného poslancom NR SR 

 

RVŠ SR vyzýva prostredníctvom akademických senátov akademické obce verejných vysokých 

škôl k podpore Vyhlásenia RVŠ SR k návrhu novely VŠ legislatívy adresovaného poslancom 

NR SR prostredníctvom zhromaždenia pred budovou NR SR pri odovzdávaní Vyhlásenia 

predstaviteľom NR SR v utorok 22. 3. 2022 od  9:10 hod. alebo v rovnakom čase 

prostredníctvom zhromaždenia pred budovami fakúlt alebo vysokých škôl, ak sa nemôžu 

zúčastniť na zhromaždení pred NR SR. 

 

 
V Bratislave  18.3.2022                      
 
 
                                                                                                             doc. RNDr. Martin Putala, PhD.                      
 predseda RVŠ SR, v.r. 


