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K novele zákona o VŠ - list akademickej obci

Univerzita Komenského | Rektor <rektor@uniba.sk>
Mon 3/21/2022 11:03
To:  Zamestnanci UK <zamestnanci@uniba.sk>; Študenti UK <studenti@uniba.sk>

1 attachments (488 KB)
Vyhlásenie RVŠ SR k návrhu novely vysokoškolskej legislatívy poslancom NR SR.pdf;

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce, milí priatelia!
 
Dovoľujeme si Vás osloviť opätovne, a dúfame, že v súvislos� s novelou zákona o vysokých školách už
poslednýkrát. Ideme to�ž do finále, návrh by mala Národná rada SR prerokovať zajtra. V tejto súvislos� by sme
radi upriamili Vašu pozornosť na stanovisko Rady vysokých škôl z 18. marca tohto roka (v prílohe).
So stanoviskom RVŠ sa plne stotožňujeme, a obaja budeme v utorok uprostred diania. Ak s myšlienkami, za
ktoré bojujeme, súhlasíte, budeme radi, ak nás aj Vy prídete podporiť.
 
Za čo stále bojujeme?

1. Za fakultnú samosprávu. Naša univerzita má 13 fakúlt, a chceme zachovať možnosť voliť dekanov na
fakultách. Veríme, že fakulty by mali viesť ľudia, ktorí majú dôveru akademickej obce, a o dekanoch by
sa nemalo rozhodovať centrálne z rektorátu.

2. Za to, aby financie a nakladanie s majetkom univerzity ostalo v našich rukách. Aj v ostatnom návrhu
zákona je akademický senát vynechaný zo schvaľovania metodiky rozdeľovania štátnej dotácie, ako aj
 z rozhodovania o nakladaní s podstatnou časťou majetku univerzity.

3. Za to, aby o požiadavkách na kvalifikáciu vysokoškolského učiteľa nerozhodovalo Ministerstvo školstva..
V návrhu zákona je stále badateľná silná snaha o centralizáciu procesov na verejných vysokých školách,
a v poslednom čase zaznamenávame i snahy o ovládnu�e nezávislej akreditačnej agentúry.

 
Veríme, že poslanci a poslankyne Národnej rady SR si osvoja rozumné pozmeňujúce návrhy, vychádzajúce
z prostredia vysokých škôl tak, aby konečný text zákona bol akceptovateľný aj pre širokú akademickú obec. 
 
Rada vysokých škôl Slovenskej republiky v piatok vyzvala akademické obce vysokých škôl, aby �eto a ďalšie
pozmeňujúce návrhy prišla podporiť priamo pred NR SR. Ak sa s týmito požiadavkami stotožňujete, podporme
spoločne predkladateľov týchto pozmeňujúcich návrhov, a tým aj naše požiadavky.
Stretneme sa v utorok 22. marca 2022 o 9.00 pred parlamentom. Zástupcovia akademickej komunity
odovzdajú predsedovi Národnej rady SR podpisy viac ako 20 000 ľudí, ktorí sa podpísali pod pe�ciu za
zachovanie kompetencií akademickej samosprávy. Je to posledná šanca ovplyvniť rozhodnu�a, ktoré budú
nadlho určovať pravidlá hry.
 
My tam budeme. Prídu aj ďalší členovia vedenia univerzity, senátorky a senátori, dekani a dekanky, študentky
a študen�. Príďte nás, prosím,  aspoň na chvíľu podporiť aj Vy!
 
Marek Števček, rektor UK
Zla�ca Plašienková, predsedníčka AS UK
 
 


