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Z 96. zasadnutia SRK 

Dňa 4. februára 2021 sa konalo 96. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie. 

Technickú podporu zasadnutiu, ako aj tajnému hlasovaniu zabezpečovali pracovníci 

Centra informačných technológii TUZVO. Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl a 

univerzít dištančne rokovali  o závažných legislatívnych zmenách v oblasti vysokého školstva, ktoré sú pripravované bez 

doterajšej účasti orgánov reprezentácie vysokých škôl. Podporili zachovanie Vedeckej grantovej agentúry VEGA a diskutovali 

o možnosti a podmienkach návratu k prezenčnej výučbe na vysokých školách za dodržania určených protiepidemiologických 

opatrení. SRK tiež schválila nomináciu popredného slovenského jazykovedca profesora Vladimíra Patráša za člena výkonnej 

rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Viac na: Slovenská rektorská konferencia obhajuje akademickú 
samosprávu | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

 

Stanovisko SRK k predloženému návrhu novely vysokoškolského zákona 

z  23.  februára 2021 

SRK principiálne nesúhlasí s návrhom novely zákona o vysokých školách v predloženej 

podobe. Táto právna úprava síce obsahuje aj viaceré dobré námety a riešenia, avšak ako 

celok nerieši kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. Je vyjadrením 

pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie štátu. 

SRK vyzýva predkladateľa, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky, aby materiál v tomto období nezaradil do legislatívneho procesu. V konštruktívnom dialógu, ku ktorému sa týmto 

SRK zaväzuje, prispeje SRK k hľadaniu efektívnych a optimálnych riešení zásadných problémov slovenského vysokého školstva. 

SRK považuje princíp inštitucionálnej autonómie vysokých škôl, princíp akademickej samosprávy a z nich plynúci princíp 

legislatívnej deregulácie vnútorných mechanizmov vysokých škôl za základný stavebný kameň akejkoľvek budúcej právnej 

úpravy. Snahy o obmedzenie týchto princípov, ktoré sú jasne badateľné v predloženej novele zákona o vysokých školách, 

považuje SRK za škodlivé, nebezpečné, neprijateľné. Sú v rozpore s moderným definovaním „univerzity“ ako samosprávnej 

inštitúcie, ako to deklarujú Magna Charta Universitatum, odporúčania Európskej asociácie univerzít a nedávne Rímske 

komuniké, v ktorom sa ministri zodpovední za vysoké školstvo zaviazali podporovať inštitucionálnu autonómiu, akademickú 

slobodu a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokých škôl. 

SRK podporuje urgentné prijatie nového zákona o vysokých školách, ktorý by riešil zásadné problémy v tomto doteraz 

zaznávanom segmente spoločenskej normativity. Takáto právna úprava sa však dá docieliť iba efektívnym a slušným dialógom 

rezortného ministerstva so zákonnými reprezentáciami vysokých škôl a so širokou akademickou obcou. Na tento dialóg sme 

pripravení, a týmto vyhlásením naň kompetentné orgány vyzývame. Konštatujeme, že takýto dialóg doteraz začatý nebol. SRK 

ponúka pre finálnu verziu moderného proeurópsky koncipovaného zákona svoju expertízu a odborné kapacity a vyzýva 

ministerstvo k väčšej dôvere vo vysoké školy, ktoré nesú zodpovednosť za svoje aktivity. 

SRK zásadne nesúhlasí s mediálne prezentovaným návrhom MF SR na prerozdelenie prostriedkov v rámci „Plánu obnovy“ v 

časti „Vzdelávanie“. Sumu, vyčlenenú na hĺbkové reformy vysokého školstva v navrhovanom objeme približne 200 miliónov 

eur, považuje SRK za kriticky nedostatočnú a z hľadiska investičných stimulov do rozvoja vysokého školstva za demotivujúcu. 

SRK vyzýva predsedu vlády SR Igora Matoviča a ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby sa zasadili za významné navýšenie 

objemu financií vyčlenených pre oblasť vysokého školstva z „Plánu obnovy“. Bez razantného navýšenia týchto financií sa 

slovenské vysoké školstvo ocitne v ešte väčšej izolácii v porovnaní s významnými vysokými školami v zahraničí, čím sa prehĺbi 

odliv talentovaných slovenských študentov a mladých vedcov do zahraničia. Zároveň platí, že zvyšovanie financií z európskych 

zdrojov by nemalo sprevádzať znižovanie zdrojov zo štátneho rozpočtu. 

Využitie prostriedkov z „Plánu obnovy“ považuje SRK za poslednú reálnu šancu zvrátiť negatívnu trajektóriu, na ktorej sa 

slovenské vysoké školstvo v ostatných desaťročiach ocitlo. Dôvodmi sú napríklad často len deklarovaná politická podpora 

vysokoškolskému vzdelaniu a výskumu, negatívny marketing a kritická finančná poddimenzovanosť personálnej i materiálnej 

infraštruktúry vysokých škôl.  

https://www.tuzvo.sk/sk/slovenska-rektorska-konferencia-obhajuje-akademicku-samospravu
https://www.tuzvo.sk/sk/slovenska-rektorska-konferencia-obhajuje-akademicku-samospravu


 

Prvé konzorcium vysokých škôl zaregistrované 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zapísalo dňa 

22.  januára 2021 do registra vysokých škôl nové združenie desiatich slovenských vysokých 

škôl s názvom Konzorcium slovenských vysokých škôl, skrátene U10+. Tým sa zavŕšil proces 

vzniku prvého konzorcia univerzít na Slovensku, ktorý sa začal približne pred dvomi rokmi. 

Členmi konzorcia okrem Technickej univerzity vo Zvolene sú Ekonomická univerzita v 

Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Trenčianska 

univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita J. Seleyho v Komárne, Univerzita Konštantína 

Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prioritným záujmom 

konzorcia je komplexná starostlivosť o študentov, ich profesionálny i osobnostný rozvoj, uplatnenie a študentský život. Toto 

spoločenstvo univerzít znamená pre kvalitných uchádzačov o štúdium na vysokej škole atraktívnu ponuku študovať a žiť na 

Slovensku. Konzorcium má silnú ambíciu stať sa významnou názorovou autoritou pri formovaní stratégií a politík na riešenie 

najdôležitejších spoločenských otázok na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni. Viac na: Prvé konzorcium slovenských 
univerzít U 10+ zaregistrované | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

 

Konzorcium slovenských vysokých škôl U10+ prijalo stanovisko k hlavným 

okruhom zmien a doplnení zákona o vysokých školách navrhnutých MŠVVaŠ SR 

17. februára 2021 

Všeobecné hodnotenie návrhu v súvislosti s novým začínajúcim komplexným 

systémom akreditácie a požiadavkami na kvalitu vysokoškolského vzdelávania 

opierajúceho sa o európske normy kvality, ktorú očakávajú v čoraz vyššej miere 

uchádzači o štúdium na Slovensku, ale aj mladí učitelia a vedci rozhodujúci sa zostať 

na Slovensku alebo odísť do zahraničia, so súčasným znižovaním štátnych dotácií vysokým školám, novým spôsobom 

hodnotenia vedy, výskumu a umeleckej činnosti a pripravovanými zmenami vo financovaní vysokých škôl sa navrhované 

inštitucionálne zmeny zákona o vysokých školách zasahujúce uznávané princípy akademickej slobody a autonómie javia ako 

vzájomne nesúladné kroky vysokoškolskej reformy, ktorá sa stáva pri takom počte a kvalite nových reformných prvkov príliš 

veľkou záťažou pre vysoké školy na Slovensku v krátkom čase. Reforma tým môže strácať svoje smerovanie a minúť cieľ. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripravovalo dlhodobejšie návrh novely zákona číslo 

131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktoré až po formulácii celého textu začína diskutovať s reprezentáciami vysokých škôl, 

Slovenskou rektorskou konferenciou, Radou vysokých škôl a Študentskou radou vysokých škôl. Nie je ďalej verejne známe, 

kto pripravoval návrh novely, ktorý sa priebežne nekomunikoval s vysokými školami, naopak, text sa utajoval až do týchto dní. 

K textu návrhu nie je k dispozícii verzia s vyznačenými zmenami, ani dôvodová správa, ktorá by mohla lepšie vysvetliť zámery 

autorov návrhu. Reforma vysokého školstva je dobrou myšlienkou, ide však o mimoriadne zložitý proces, ktorý vyžaduje presnú 

koordináciu a súčinnosť štátu s vysokými školami. Škoda však, že do tohto procesu tvorby nových pravidiel vysokoškolského 

vzdelávania neboli zapojení tí, ktorých sa to bezprostredne týka, teda vysoké školy. 

Predložený návrh novely zákona o vysokých školách je zmenou, ktorá podstatne zasahuje do života 35 vysokých škôl, ich 

zamestnancov a študentov. Vysoké školy majú určité regulačné nastavenie, ktoré by sa v extrémne krátkom čase prijatím 

návrhu stalo minulosťou. Zmenili by sa podmienky ich činnosti práve vtedy, keď sa prispôsobujú veľmi náročnému novému 

komplexnému systému akreditácie s požiadavkami na kvalitu vysokoškolského vzdelávania opierajúcimi sa o európske normy, 

ale aj novým cestám hodnotenia vedy, výskumu a umeleckej činnosti vychádzajúcim z britského hodnotiaceho systému REF a 

pripravovaným zmenám vo financovaní vysokých škôl. 

Nie všetky zmeny, ktoré prináša novela, sú samozrejme podrobované kritike a vysoké školy sa usilujú objektívne vnímať 

osobitne každú časť navrhnutej úpravy. Príkladom môže byť pozitívne hodnotená nová inštitúcia tehotenského štipendia 

podľa § 96b alebo časti úpravy voči ktorým sa nevznášajú žiadne námietky, resp. sa odporúčajú len vylepšenia. Na druhej 

strane, podstatná miera nových úprav vyžaduje prehodnotenie. Napríklad viaceré široké inštitucionálne zmeny zákona 

o  vysokých školách, spôsob voľby rektora vysokej školy, či schvaľovanie jej rozpočtu štátom obsadzovanou správnou radou, 

či rušenie konzorcií vysokých škôl, ktoré si novú životnú synergiu v prospech študentov a kvality vzdelávania a vedy v konsenze 

s predstavami štátu želali, a aj ju realizujú, znamenajú striktné štátne zásahy do stáročnej a v Európe uznávanej personálnej, 

finančnej i inštitucionálnej autonómie vysokých škôl. Takéto zásahy by iste neunikli pozornosti európskych akademických 

orgánov, ktorých sme súčasťou (ENQA, EQAR) a v ktorých požadujeme členstvo, či registráciu práve v súvislosti s reformou 

akreditácie vysokých škôl. 

Navrhovanými zmenami by sa ďalej súčasne rušilo niekoľko zásadných dlhodobo aplikovaných princípov a úprav postavenia 

a činnosti vysokých škôl (akreditácia, financovanie, inštitucionálne zmeny a správa vysokej školy, grantové inštitúcie), pričom 

jednotlivé úpravy nie sú vzájomne v súlade. 

https://www.tuzvo.sk/sk/prve-konzorcium-slovenskych-univerzit-u-10-zaregistrovane
https://www.tuzvo.sk/sk/prve-konzorcium-slovenskych-univerzit-u-10-zaregistrovane


 

Vysokoškolská reforma by sa pri takom počte a obsahu nových reformných prvkov mohla stať príliš veľkou a málo 

koordinovanou záťažou pre vysoké školy na Slovensku v krátkom čase a tým by mohla strácať svoje ciele a prekračovať 

reálnosť plánov. Znenie celého stanoviska: Stanovisko Konzorcia U10+ k hlavným okruhom zmien a doplnení zákona o VŠ 
navrhnutých MŠVVaŠ SR 17. 2. 2021 | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

 

Stanovisko AS TUZVO k návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

Akademický senát Technickej univerzity vo Zvolene prijal na svojom zasadnutí, ktoré sa 

konalo 25. februára 2021 stanovisko k návrhu novely zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách. AS TUZVO vyjadril zásadný nesúhlas s návrhom novely Zákona o VŠ a s úplnou 

absenciou verejnej diskusie pri jeho príprave. Pripojil sa k stanoviskám Rady vysokých škôl 

SR a Slovenskej rektorskej konferencie. 

 

Zľava z poplatku za ubytovanie schválená 

Vedenie TUZVO na rokovaní, ktoré sa konalo 25. februára 2021 schválilo poskytnutie 

zľavy z poplatku za ubytovanie na mesiac február 2021 vo výške 100% pre študentov, 

ktorí ku dňu 23. 10. 2020 dočasne opustili ubytovacie priestory TUZVO a uzatvorili 

Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní na AR 2020/2021. 

 

 

Usmernenie KŠ TUZVO č. 25 

Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene dňa 12. 2. 2021 schválil Usmernenie č. 25, 

ktorého predmetom sú opatrenia na TUZVO v súvislosti s vyhláseným núdzovým stavom 

na Slovensku a začiatkom letného semestra akademického roka 2020/2021. Usmernenie 

č. 25 upravuje: Pedagogický proces, postup pri záverečných prácach, podmienky pre 

doktorandov, pracovné cesty zamestnancov TUZVO, ako aj postup pri mobilitách 

a zahraničných stážach. Celé znenie usmernenia je zverejnené na webovom sídle TUZVO:  

Usmernenie KŠ TUZVO č. 25 z 12. februára 2021 | Technická univerzita Zvolen 

Dodatok č. 1 k Usmerneniu č. 25 

Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene na svojom rokovaní dňa 18. 2. 2021 rozhodla 

o zmenách a doplnení Usmernenia č. 25, ktorý bol schválený členmi Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene dňa 

12. 2. 2021. Znenie dodatku č. 1: DODATOK č. 1 k Usmerneniu č. 25 z 12. februára 2021 | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

Dodatok č. 2 k Usmerneniu č. 25 

V súvislosti so zaradením okresu Zvolen od 8. 3. 2021 medzi okresy so IV. stupňom varovania (čierny okres) v zmysle COVID 

automatu, ako aj Uznesením vlády SR č. 123/2021 zo dňa 28. 2. 2021, Krízový štáb Technickej univerzity vo Zvolene na svojom 

rokovaní dňa 3. 3. 2021 rozhodol o zmenách a doplnení Usmernenia č. 25 zo dňa 12. 2. 2021 a jeho Dodatku č. 1 zo dňa 

18. 2. 2021. Znenie dodatku č. 2: DODATOK č. 2 k Usmerneniu č. 25 zo dňa 12. 02. 2021 | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 

Dodatok č. 3 k Usmerneniu č. 24 

Operatívna pracovná skupina Krízového štábu Technickej univerzity vo Zvolene na svojom rokovaní  5. februára 2021 schválila 

Dodatok č. 3 k Usmerneniu č. 24 zo 17. decembra 2020. Dodatok upravuje inštitút Práca z domu (Home office), Vstup do 

priestorov TUZVO, ako aj Stravovanie v študentskej jedálni. Celé znenie dodatku na: DODATOK č. 3 k Usmerneniu č. 24 zo dňa 
17. 12. 2020 | Technická univerzita Zvolen (tuzvo.sk) 
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