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Mimoriadne číslo 

NASA UNIVERZITA 
Toto mimoriadne čŕsio univerzitného spravodaja 

K NÁVRHU NOVÉHO ZÁKONA 0 V Y S O K Ý C H  ŠKOLÁCH 
vydáva Akademický senát Univerzity Komenského 

Vrcholí diskusia o návrhu nového Zákona o vysokých školách. Zapojila sa do nej celá akademická obec Slovenska, svoj zásadný postoj k návrhu 
formulovala aj akademická komunita Univerzity Komenského. Chcel by som v mene Akademického senátu UK i v mene svojom úprimne podakovat 
členom akademických senátov fakúlt za ich svedomitý a zodpovedný prístup k posudzovaniu návrhu zákona, za ich nekompromisný postoj pri ochrane 
autonómie vysokých škôl a fakúlt, o ktorý sa mohlo oprieť aj stanovisko Akademického senátu UK. 

Toto mimoriadne číslo nášho univerzitného spravodaja, ktoré dnes dostávate do rúk, obsahuje oficiálne stanovisko k návrhu nového Zákona o vysokých 
školách prijaté Akademickým senátom UK, ako aj vyjadrenia ôsmich fakúlt, ktoré od ich akademických senátov obdržal Akademický senát UK. 
Uverejňujeme ich preto, aby sa široká akademická obec mohla oboznámil tak s postojom AS UK k návrhu nového zákona, ako aj so závermi diskusii, ku 
ktorým dospeli akademické senáty i vedenia fakúlt UK. 

Som presvedčený, že naše principiálne stanoviská k návrhu Zákona o vysokých školách kompetentné orgány vezmú do úvahy a budú z nich vychádzal 
v ďalšom procese priprav možno úplne nového Zákona o vysokých školách. 

Doc. PhDr. F. Gahér, CSc. 
predseda A S UK 

UZNESENIA AKADEMICKÉHO SENÁTU UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
prijaté k návrhu Z á k o n a  o vysokých školách d ň a  21. 2. 2001 

K metodike pripomienkovania 

Uznesenie č. 1 
Vzhľadom na to, že dôvodová správa k návrhu Zákona o vysokých ško

lách, ktorá je nutnou súčasťou návrhu každého zákona, bola zverejnená 
na internetovej stránke MŠ SR až dňa 8. 2, 2001, AS UK žiada, aby bola 
dodržaná minimálne šesťtýždňová lehota na pripomienkovanie návrhu 
Zákona o VŠ, ktorá začala plynúť zverejnením tejto správy - t.j. najmenej 
do 22. 3. 2001. Preto AS UK žiada Radu vysokých škôl SR ako jediný 
orgán reprezentujúci vysoké školy Slovenska, aby na základe prísľubu 
Ministerstva školstva SR bezpodmienečne trvala na takom časovom 
harmonograme pripomienkovania návrhu Zákona o vysokých školách, 
aby AS fakúlt a VŠ mohli zasadnúť v čase od 12. 3. 2001 do 16. 3. 2001. 
Na týchto zasadnutiach by sa senáty oboznámili so sumarizáciou stano
vísk všetkých senátov z prvého kola pripomienkovania, ktorú vypracuje 
a zašle predsedníctvo Rady vysokých škôl. Toto je potrebné aj preto, že 
RVŠ prijala uznesenie č. 12 dňa 27. 10. 2000, podľa ktorého „v pripomien
kovom konaní k návrhu Zákona o vysokých školách a zákona o financo
vaní vysokých škôl bude ako stanovisko akademickej obce vysokých škôl 
alebo fakúlt akceptovať len uznesenia akademických senátov vysokých 
škôl a fakúlt potvrdené ich predsedom.". 

Uznesenie é. 2 
Rada VŠ SR, ktorá jediná reprezentuje vysoké školy, mala k zmenám 

zásadných princípov platného Zákona o vysokých školách, obsiahnutých 
v Koncepcii dälšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. sto
ročie, jednoznačné odmietavé stanoviská, ktoré neboli pri príprave 
návrhu Zákona o VŠ akceptované. Kedže napriek tomu hrozí, že za pô
vodcov návrhu Zákona o vysokých školách (verzia na verejnú diskusiu) 
budú označení členovia akademickej obce Slovenska, AS UK žiada, aby 
boli bezodkladne zverejnené mená členov komisie, ktorá pripravila návrh 
zákona, mená predkladateľov a jasné stanovisko ministra školstva SR 
k tomuto návrhu. Veríme, že členovia komisie z radov akademickej obce, 
delegovaní Radou vysokých škôl, jednoznačne presadzovali stanoviská 
vysokých škôl, reprezentované uzneseniami RVŠ SR. Kedže máme oba

vu, že bude zneužité ich členstvo v komisii pre tvorbu zákona na vyhlá
senie, že Rada VŠ sa podieľala na tvorbe návrhu Zákona o VŠ, žiadame 
zverejnenie zápisníc z rokovaní tejto komisie 

Uznesenie č. 3 
AS UK žiada, aby boli ako pripomienky bez alternatívnych návrhov 

k paragrafovaným zneniam akceptované stanoviská AS fakúlt a VŠ k tým 
zmenám, ktoré zásadným spôsobom menia princípy, ktoré napĺňal pô
vodný Zákon o VŠ, prijatý po Novembri '89, o ktorom slovenské vysoké 
školy prehlásili, že je súčasťou národného, kultúrneho a politického de
dičstva Slovenskej republiky a že jeho ustanovenia zaručujú nezávislosť 
a samosprávu VŠ a ich fakúlt ako aj napĺňanie akademických slobôd 
a práv. Akceptovanie pripomienok k zákonu nemožno podmieňovať tvor
bou iného nového zákona. 

Uznesenie č. 4 
AS UK žiada, aby na každú písomnú pripomienku predkladatelia návr

hu zákona odpovedali písomne tomu, kto túto pripomienku zaslal. 

Uznesenie č. 5 
AS UK žiada RVŠ, aby prijala analogické uznesenia k uzneseniam č. 2 

a 3 a zaväzuje zástupcu UK v RVŠ. aby tieto uznesenie predložil ako ná
vrhy pre uznesenia RVŠ. 

K obsahu návrhu zákona 

Uznesenie č. 6 
A S  UK považuje návrh zakona za neopraviteľný a odmietame ho 

ako celok. 

Zdôvodnenie: 
1. Návrh zákona sa predkladá v nadväznosti na Koncepciu dalšteho 

rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie 
V koncepcii sa hovori. že Zákon č. 172'1990 Zb .zakobil v šak а, п>е*сЛо 

obranných mechanizmov, v tom čase síce opodstatnených. r>o dnes ui 



viac-menej brzdiacich rozvoj vysokých škôl" a v dôvodovej správe k návr
hu zákona sa hovorí, že Zákon o VŠ bol od začiatku považovaný za 
transformačný a predpokladalo sa, že po nadobudnutí niekolkoročných 
skúseností bude vypracovaný nový zákon zodpovedajúci skúsenostiam 
a novým podmienkam. 

Doteraz platný vysokoškolský zákon, ktorý vznikol krátko po novembri 
1989, je súčasťou národného, kultúrneho a politického dedičstva Slo
venskej republiky. Jeho ustanovenia zaručujú nezávislosť a samosprávu 
VŠ a ich fakúlt ako aj napĺňanie akademických slobôd a práv. AS UK 
preto žiada, aby předkladatel' zákona jednoznačne deklaroval a písomne 
zverejnil, ktoré ustanovenia sa dotýkajú hlavných princípov platných vo 
všetkých kultúrne vyspelých krajinách a ktoré podľa názoru predklada-
teľa návrhu zákona brzdia rozvoj VŠ a boli zmenené. 

2. Poslanie vysokých škôl a fakúlt - hlavné princípy 
Vysokoškolský zákon, ktorý vznikol krátko po novembri 1989, je súčas

ťou národného, kultúrneho a politického dedičstva Slovenskej republiky. 
Jeho ustanovenia zaručujú nezávislosť a samosprávu VŠ a ich fakúlt ako 
aj napĺňanie akademických slobôd a práv. AS UK považuje za zásadnú 
pripomienku to, že v návrhu Zákona o VŠ je narušený najdôležitejší prin
cíp, kťorý je definovaný v Úvodných ustanoveniach §1, ods. 2: „Vysoké 
školy sú samosprávne. O organizácii a činnosti VŠ rozhodujú v súlade so 
zákonom a v jeho medziach orgány akademickej samosprávy", konštituo
vaním a právomocami iného orgánu ako orgánu akademickej samosprá
vy (§ 8, ods. 2). 

Realizácia princípu akademickej samosprávy je zabezpečovaná právnym 
postavením VŠ a fakúlt. Ustanovenie platného Zákona o VŠ §5, ods. Tí ktorý 
hovorí, že VŠ a fakulty sú právnickými osobami, vďaka čomu (právnej 
subjektivite) sú fakulty navzájom i k VŠ ako integrujúcemu celku rovnocenné. 
Navrhované zrušenie právnej subjektivity fakúlt znemožňuje naplnenie uve
dených princípov, ktoré nikto argumentačne oficiálne nespochybnil. 

AS UK odmieta obmedzenie .samosprávneho charakteru VŠ s násled
ným odobratím kompetencií samosprávnych orgánov a odmieta zruše
nie právnej subjektivity fakúlt a žiada zachovať súčasný stav, ktorý zakot
vuje právnu subjektivitu fakúlt. 

Hlavné úlohy vysokých škôl - poskytovanie vysokoškolského vzdelá
vania a tvorivé vedecké bádanie alebo tvorivá umelecká činnosť - sa 
nedajú kvalitne uskutočňovať, ak nie je pre členov AO garantovaná slo
boda vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov, sloboda ume
leckej tvorby, ako aj právo na vyjadrovanie názorov. Základnými princíp
mi týchto slobôd sú zásady demokracie a ich napĺňanie v každodennom 
živote členov akademickej obce, ktorý sa uskutočňuje na fakultách 
a ďalších pracoviskách VŠ. Nezastupiteľnú úlohu v práve vyjadrovať svo
je názory na dôležité otázky činnosti fakúlt či vysokých škôl majú aka
demické senáty. Aktivita členov AO priamo závisí od úrovne a kvality 
akademickej samosprávy vysokých škôl a fakúlt, zaručujúcej dodržia
vanie zásad humanity a právneho poriadku. Ide o trvalé hodnoty, ktorých 
potreba bola overená časom a ktorých uplatňovanie nesmie podliehať 
„módnym" politickým výkyvom a náladám. 

Skutočná samospráva na vysokých školách je podmienená úplnou sa
mosprávou jej hlavných zložiek - t.j. samosprávou jej fakúlt, ktoré rea
lizujú hlavné úlohy VŠ v oblasti vzdelávania, vedy a umenia. 

V návrhu zákona § 15(1) sa uvádza: „Správna rada verejnej vysokej 
školy je orgán, ktorý nezávisle uplatňuje a presadzuje zohíadňovanie ve
rejného záujmu v činnosti verejnej vysokej školy, najmä v súvislosti s vy
užívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vy
sokej škole štátom." Pričom členov správnej rady, z ktorých je iba jediný 
delegovaný orgánom akademickej samosprávy AS VŠ, po prerokovaní 
s rektorom vymenúva a odvoláva minister tak, aby medzi nimi boli pri
merane zastúpení najmä predstavitelia verejného života, územnej samo
správy a štátnej správy. Návrh zákona neobsahuje žiadne záruky, aby sa 
pri tomto spôsobe kreovania správnej rady predstaviteľom štátnej moci 
zabránilo presadzovaniu úzko politických, skupinových a osobných záuj
mov na akademickej pôde VŠ a fakúlt. 

V návrhu zákona si na jednej strane ministerstvo školstva napríklad 
v §§125 a 126 osobuje právomoci, ktorými by mohlo bezprecedentne 
zasahovať do samosprávy VŠ, na druhej strane kreovania, postavenie 
a kompetencie správnej rady sú nielen prejavom nedôvery voči samo
správnemu charakteru fakulty a školy, ale aj urážkou členov AO fakúlt. 
Správna rada nie je orgánom samosprávy. Nemôžeme sa spoliehať pri 
kreovaní Správnej rady na dobrý úmysel niektorej politickej garnitúry, 
pretože nemáme žiadnu istotu, že v budúcich volbách sa neujmú vlády 
tí, ktorých cieľom bolo obmedziť akademické práva a slobody, ako sa to 
stalo v novele Zákona o VŠ z roku 1996. 

Fakulty sú hlavným miestom, kde sa napĺňa poslanie vysokej školy. 
Samosprávny charakter vysokých škôl a fakúlt zabránil pokusom o odo
bratie a prípadné následné vytunelovanie majetku štátu, ktorý je potreb
ný pre činnosť VŠ a fakúlt, presadzovanú politickou štátnou mocou. 
V prípade narušenia samosprávneho charakteru VŠ a fakúlt nie je vy
lúčené. že majetok štátu v správe VŠ stihne podobný osud, ako stihol 
majetok v správe mnohých rezortov štátu. V tejto súvislosti pripomíname, 
že napriek tomu, že v návrhu zákona sa zásadne mení definovanie VŠ zo 
štátnej rozpočtovej inštitúcie na verejnú VŠ, nikto neurobil ekonomicko-
právnu analýzu tejto zmeny s rizikami negatívneho dopadu pre napĺňanie 
poslania VŠ a fakúlt Inštitút správnej rady s uvedenými kompetenciami 
a spôsobom kreovania nemôže byť už aj vzhľadom na vyššie uvedené 
riziká cenou za hrubé oklieštenie samosprávy VŠ a stratu právnej sub
jektivity fakúlt. 

Správne rady vo vyspelých demokratických krajinách sú zložené z „do-
nátorov" a ľudí, ktorí rozvoj vzdelanosti považujú za svoje životné posla
nie, zatiaľ čo navrhovatelia zákona vymedzujú správnu radu ako po-
liticko-byrokratický orgán, ktorý má kľúčové decízne funkcie vo vzťahu 
k majetku a financiám školy. Takýto zásah do života akademických inšti
túcií si nedovolili ani stredovekí feudálni monarchovia. Ťažko sa ubrániť 
dojmu, tak typického pre transformujúce sa krajiny, že vysokoškolskí 
pedagógovia sa ocitnú v situácii robotníkov, ktorí si ani neuvedomili, že 
im „dobromyseľné a profesionálne" správne rady vytunelovali fabriku 

V dôvodovej správe K druhej časti, K prvej hlave, K § 6 Verejná vysoká 
škola, jej vznik a zánik sa najprv konštatuje, že „Jednou zo základných 
vlastností verejných vysokých škôl je ich samosprávnost", pričom medzi 
samosprávnymi orgánmi (. ) sú uvedení rektor, akademický senát 
a disciplinárna komisia. V dôvodovej správe K § 15 Správna rada ve
rejnej vysokej školy a K § 16 - Pôsobnosť správney rady verejnej vysoké/ 
školy sa konštatuje, že vysoká škola je vybavená značnou autonómiou 
a samosprávou, t.j. už nie samosprávou bez obmedzenia, pričom sa ďa
lej konštatuje, že postavenie správnej rady verejnej vysokej školy vybo
čuje zo samosprávneho rámca. 

Návrh zrušiť právnu subjektivitu fakúlt vedie k narušeniu rovnováhy na 
úrovni hlavných prirodzených zložiek vysokých škôl Senáty fakúlt vý
razným obmedzením svojich kompetencii stratia význam a atmosféra 
zodpovednosti za seba samých a za svoje výsledky nebude mať inštitu
cionálnu oporu. Hlavná zodpovednosť dekana nebude voči akademic
kému senátu ako samosprávnemu orgánu Nastúpi dobre známe od
cudzenie a nastane morálny úpadok i pokles kvality vzdelavama, vedy 
a umenia. 

Akademický senát na úrovni vysokej školy podľa návrhu zakona stratí 
väčšinu svojich schvaľovacích kompetencii ktoré sú nahradene iba právom 
vyjadrovať sa. čím sa z neho stáva formálny orgán V dôvodovej správe 
K § 10 je pôsobnosť AS verejnej vysokej školy vymedzená taxatívne aa to 
čo môže), ďalej sa konštatuje, že .má postavenie kolektívneho poradného 
orgánu" a to, že „cieľom vymedzenia pôsobnosti akademického senátu je 
odstránenie súčasných nevyvážených kompetencii a zodpovednosti Tato 
nič nevysvetľujúca, lakonická a skôr iba zaklínacia formulka sa opakuje 
vysvětlovaní pôsobnosti akademického senátu fakulty (.K f 29") .oefom 
(týchto zmien) je odstránenie súčasných nevyvážených kompetencii a zod
povednosti." Zatiaľ nik nevysvetlil, v čom spočíva v doteraz platnom zákone 
nevyváženost kompetenci/ a zodpovednosti V skutočnosti ide iba o mas 
kovanie obmedzenia samosprávnosti ikôt a fakult na úkor centrai.zaoe 
a byrokratizace V tomto ohlade je kurióznou konštrukciou podia ktoré, <oz 
počet nielen navrhuje, ale aj schvaluje rektor 

Takzvaná profesionalízácia manažmentu vysokých škôl oy v slove-
ských podmienkach viedla skôr k všeoDeuiemu odcudzeniu nadiace 
štruktúry vysokých škôl by nemohli podrobne poznať problematiku všet
kých jednotlivých fakúlt až na úroveň jej katedier a jednotlivých členov. Tí 
hore by nechápali tých dole, tí dole by sa nijako neidentifikovali s roz
hodnutiami tých hore, ktorí by boli od nich tak vzdialení. Bez práva na 
účasť pri riadení a kontrole verejných vecí nemôžeme očakávať aktivitu 
a zodpovednosť členov akademickej obce. Miesto predpokladanej 
integrácie vysokej školy by došlo k administratívnej centralizácii a k byro-
kratizácii akademického života na školách a fakultách. Návrh zákona 
svojím duchom nepribližuje naše vysoké školstvo k EÚ, ale vracia ho do 
osemdesiatych rokov s neslávne známou centralizáciou. 

3. Pracovno-právne otázky 
Akademický senát UK je proti zrušeniu súčasného systému titulov do

cent a profesor z týchto dôvodov: 
- zrušenie titulov nerieši žiaden závažný problém 
-titul  docenta a profesora v súčasnosti vyjadruje ohodnotenie dosiah

nutého stupňa kvalifikácie vysokoškolského učiteľa a je jedným z oce
není vysokoškolských učiteľov, 

- návrh systematizovať pracovné miesta podľa nemeckého vzoru igno
ruje obrovský rozdiel v sociálnom postavení učiteľa v Nemecku a u nás: 
v Nemecku sú profesori príslušníci vyššej strednej vrstvy a zarábajú 
v markách skoro tolko, ako u nás profesori v korunách, čiže skoro dvad
saťkrát viac. Systemizáciou pracovných miest by sa obmedzila mož
nosť graduácie, znížil by sa záujem o graduačný rast (školstvo je rezort 
s najnižším priemerným platom) a obmedzila by sa možnosť stať sa do
centom alebo profesorom, najmä pre mladých vysokoškolských učiteľov, 

- možnosť stať sa profesorom by sa prakticky viazala na odchod pred
chodcu do dôchodku. 

4. Mzdové otázky 
Akademický senát UK odmieta navrhovanú koncepciu zmluvných pla

tov ako voluntaristickú, nezakotvenú v pracovno-právnej legislatíve 

5. K zavedeniu poplatkov za štúdium 
AS UK nesúhlasí v súčasnej ekonomickej, legislatívnej a sociálnej si

tuácii Slovenska so zavedením poplatkov za štúdium. V súčasnej finanč
nej situácii vysokých škôl a pri prístupe štátu k rozvoju vysokých škôl 
a vzdelávania považuje AS UK tento problém za náhradný problém, 
odvádzajúci pozornosť od riešenia základných otázok rozvoja vysokých 
škôl a vzdelanosti. 

Medzi študentmi vysokých škôl je rozšírený názor, že táto krajina pre 
mladých ľudí nevytvára základné podmienky nielen na ich sebarea
lizáciu, ale dokonca ani podmienky na sociálne dôstojný spôsob života, 
preto emigrácia z tejto krajiny sa považuje za rozumné rozhodnutie Bolo 
cieľom novembra 1989 vytvoriť podmienky na nútenú emigráciu? 
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6. A S  UK zdôrazňuje, že uvedené pripomienky majú charakter zá
sadných výhrad, a preto nezohľadnenie čo i len jednej z nich pova
žujeme za dôvod pre odmietnutie návrhu zákona ako celku. 

Uznesenia k samospráve 
a hospodárskemu postaveniu vysokých škôl 
a fakúlt 

Uznesenie č. 7 
V návrhu zákona je uvedená zásadná zmena postavenia vysokej školy 

a fakulty z rozpočtovej organizácie na verejnú inštitúciu. Predkladajúci 
vôbec nevysvetlil, čo z hľadiska hospodárskej činnosti pre vysoké školy 
a fakulty táto zmena znamená a aké môže mať dôsledky pre napĺňanie 
poslania vysokých škôl a fakúlt. 

AS UK konštatuje, že bez podrobnejšieho vysvetlenia nemožno súhla
siť s predloženým návrhom paragrafov, ktoré sa dotýkajú hospodárskych 
činností, miest zamestnancov VŠ a fakúlt a pracovno-právnych vzťahov. 

Uznesenie č. 8 
AS UK konštatuje, že slová dôvodovej správy, že "Nový zákon prináša 

podstatné posilnenie autonómie vysokých škôl, najmä v ekonomickej 
oblasti" sú nepravdivé a zavádzajúce, najmä pre nasledovné skutočnosti: 

a) Mechanizmus tvorby správnej rady politickou mocou a jej právomoci, 
ktoré jej zákon prisudzuje bez záruk, že sa pri jej konštituovaní neu
skutočnia stranícke, osobné a skupinové záujmy, najhrubším spôso
bom porušuje základný princíp postavenia vysokých škôl a fakúlt, ich 
autonómiu a samosprávu. 

b) Odobratie právnej subjektivity fakúlt vo veciach hospodárenia s majet
kom, ako aj v iných oblastiach, ktoré sa týkajú ich hospodárskej 
činnosti, ktoré nie sú taxatívne vymenované v zákone, popierajú prin
cíp samosprávy fakúlt, ktoré realizujú hlavné činnosti a poslanie vyso
kej školy. 

AS UK konštatuje, že pre tieto pričiny sú tieto časti a od nich odvodené 
ustanovenia návrtiu zákona a zámery, ktoré sa týmto sledujú, neprijatefné. 

Za mechanizmus, ktorý rozhodujúcim spôsobom likviduje samospráv
ny charakter vzťahov medzi samosprávnymi orgánmi a akademickými 
funkcionármi fakulty a vysokej školy, považujeme odobratie právnej sub
jektivity fakultám Toto nielen znemožňuje v plnej miere kontrolu hospo
dárenia fakulty a VŠ samosprávnymi akademickými senátmi, ale priamo 
vynucuje potrebu vytvorenia iného kontrolného orgánu na úrovni vysokej 
školy. Toto predkladajúci v texte návrh zakona vyriešil vytvorením 
„Správnej rady VŠ". Tento orgán podľa dikcie zákona nepatrí medzi sa
mosprávne orgány. Jeho členovia, okrem jediného, nie sú členovia AO 
a menuje ich priamo minister, teda predstaviteľ štátnej a politickej moci. 
Realizovanie tohto zámeru, ktorý spochybňuje kompetencie a schopnos
ti členov A O  riadiť si svoje veci, nie je len prejavom nedôvery tvorcov 
a predkladajúceho voči členom akademických obcí fakúlt, ale aj ich 
urážkou. AS UK toto konštatuje preto, že v rezorte školstva práve vďaka 
postojom akademických orgánov nedošlo k skrytému, či otvorenému 
rozkradnutiu majetku štátu tak, ako to bolo pri snahe privatizovať areál 
nemocnice na Krásnej Hôrke a predať budúci areál LF UK na Rázso
chách v Bratislave - Lamači. 

Odobratie právnej subjektivity ťakúlt s jej dôsledkami v oblasti hospo
dárenia považuje AS UK za návrat k tvrdej centralizácii. Tento návrh je 
prejavom precenenia schopností a kapacity riadiacich pracovníkov VŠ 
a prejavom odmietnutia využitia intelektuálneho a odborného potenciálu 
jednotlivých fakúlt v prospech VŠ. 

Výrazné narušenie kontroly hospodárskej činnosti samosprávnymi 
orgánmi fakúlt a VŠ zakotvuje aj zrušenie výberových konaní na obsa
dzovanie vedúceho hospodárskeho pracovnica VŠ - kvestora a fakulty -
tajomníka. 

Všetky uvedené stanoviská sú zásahom do hlavných princípov, ktoré 
naplňuje terajší zákon o VŠ, čo potvrdzujú aj jeho autori a predkladajúci 
skutočnosťou, že hoci v texte predkladaného návrhu zákona je znenie 
úvodného ustanovenia § 1 platného zákona ods, 2, že „Vysoké školy sú 
samosprávne. O organizácii a činnosti VŠ rozhodujú v súlade so zákonom 
a v jeho medziach orgány akademickej samosprávy", v § 8. ods. 2 kon
štituuje a uvádza rozsiahle právomoci iného orgánu ako orgánu akade
mickej samosprávy. Pre tieto dôvody považujeme predkladaný návrh 
Zákona o VŠ za neopraviteľný a požadujeme jeho zásadné prepraco
vanie, ktoré bude rešpektovať princípy autonómie a samosprávy VŠ a fa
kúlt, pretože v predloženej forme je neprijateľný. 

Uznesenie č. 9 
Za zásadne neprijateľnú pre AS UK považujeme skutočnosť, že v pred

loženom návrhu nie sú zakotvené ani len tie ustanovenia platného záko
na o činnosti a postavení lekárskych fakúlt, ktoré sa podarilo v ňom 
zakotviť viacerými novelizáciami najmä zásluhou akademických orgánov. 
Považujeme to za zneváženie snáh všetkých, ktorí sa o to pričinili, od 
členov AO LF až po poslancov NR SR. Ak sa predkladá podrobný zákon 
o VŠ, pre LF je neprijateľné ak neobsahuje ustanovenia zakotvujúce 
v ňom postavenie a činnosť fakultných nemocníc a kliník LF ako súčasti 
LF a VŠ. Preto AS UK konštatuje, že pre tieto dôvody je predložený ná
vrh zákona neprijateľný. 

Uznesenie č. 10 
AS UK považuje za neprijateľné, aby predložený návrti zákona, ktorý 

zásadne mení pracovno-právne postavenie učiteľov a vedeckých pracov
níkov VŠ a pravidlá hospodárenia VŠ a ich fakúlt, bol pnpomienkovany bez 
zverejnenia a pripomienkovania návrhu Zákona o vede a SAV, ako aj Zá
kona o verejnej službe a Zákona o štátnej službe AS UK žiada aby bc.. 
uvedené zákony, ktoré sa bytostne dotýkajú činnosti a poslania VŠ a ich 
fakúlt, predložené na pripomienkovanie súčasne so Zákonom o VŠ. 

Uznesenie č. 11 
AS UK odmieta predložený návrh zákona ako celok, pretože je v roz

pore s doterajšími stanoviskami akademickej obce. AS UK nemôže ak
ceptovať zákon, ktorý: 
- demontuje autonómiu vysokého školstva, 
- ruší právnu subjektivitu fakúlt, 
- nemá vyjasnené pravidlá financovania vysokých škôl 

Na urýchlené vypracovanie nového zákona navrhujeme takýto postup: 

- Odstrániť anonymitu tvorcov návrhu Zákona o VŠ, oficiálne oznámiť ich 
mená RVŠ a zverejniť ich na webovej stránke MŠ SR, čo umožní 
konštruktívny dialóg medzi jeho tvorcami a akademickou obcou. 

-Zvolať stretnutia akademickej obce štvorcami zákona, na ktorých by 
tvorcovia zákona detailne vysvetlili koncepciu zákona a na ktorej by 
boli stanovené pracovné skupiny, ktoré by dopracovali paragrafové 
znenie nového zákona vychádzajúceho zo zákona č. 172/90 Zb. 

Dôsledne trvať na rešpektovaní minimálne šesťtýždňového časového 
limitu na pripomienkovanie nového návrhu Zákona o vysokých školách 
a trvať na jeho predložení spolu s dôvodovou správou. 

Doc. PhDr. František Gahér, CSc. 
predseda Akademického senátu Univerzity Komenského 

AKADEMICKÝ SENÁT LEKÁRSKEJ FAKULTY UK BRATISLAVA 
P o  prerokovaní v o  Vedeckej  rade a V e d e n í  L F  U K  schválil  Akademický senát Lekárskej fakulty U K  

n a  svoj ich zasadaniach d ň a  13. 2. 2001 a 20. 2. 2001 
tieto z á s a d n é  stanoviská k návrhu Z á k o n a  o vysokých školách 

Stanovisko k metodike 
pripomienkovania zákona 

AS prijal uznesenie č. 356 
Preto, aby sa na akademickej pôde LF UK umožnilo pripomienkovanie 

takého závažného dokumentu, akým je návrh Zákona o vysokých ško
lách, AS LF prijíma nasledovný harmonogram, ktorý umožní členom 
AO LF UK predložiť svoje návrhy k návrhu zákona. Do piatku 16, feb
ruára 2001 do 16. hodiny odovzdajú pracoviská svoje pripomienky na 
sekretariát AS LF. AS LF súčasne poveruje svoje komisie, aby pripo
mienky k zákonu v tých oblastiach , ktoré sa dotýkajú ich činnosti odo
vzdali do rovnakého termínu. AS LF žiada dekana LF UK, aby jednotlivé 
odborné súčasti dekanátu pripravili svoje stanoviská k zákonu v tých 
oblastiach, ktoré sa dotýkajú ich činnosti do rovnakého termínu. 

AS LF žiada dekana o poverenie pracovníka Výpočtového strediska LF 
UK prácou pri spracovaní pripomienok k zákonu o VŠ a umožnenie, aby 

pracoviská LF UK mohli zasielať svoje pnpomienky elektronickou poštou 
AS LF poveruje Predsedníctvo AS LF. aby sa prijímanie stanovísk k ná
vrhu Zákona o VŠ uskutočnilo na zasadaní AS LF 20 februara 2001 
a materiál na toto zasadanie bol zaslaný členom AS LF do pondeika 
19 februára 2001 do 10 hodiny 

AS prijal uznesenie č. 357 
Vzhľadom na ю,  že dôvodová správa k návrhu Zakona o vysokých ško

lách. ktorá je nutnou súčasťou návrhu každého zákona, bola zverejnená 
na internetovej stránke MŠ SR až dňa 8 2 2001 AS LF žiada ab\ bc л 
dodržaná minimálne šesťtýždňová lehota na pnpomienKovan.e 
Zákona o VŠ ktorá začala plynúť zverejnením tejto správy t ,  najmene 
do 22. 3 2001 AS LF preto žiada Radu vysokych škôl SR ako >edir\ 
orgán reprezentujúci vysoké škoiy Slovenska aby na гак ade p' siubu 
Ministerstva školstva SR bezpodmienečne trvala na lakom časovom 
harmonograme pripomienkovania návrhu Zákona o vysokych ŠKcia«;' 
aby AS fakult a VŠ mohli zasadnúť v čase od 12 3 2001 óo 16 3 2001 
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Na týchto zasadnutiach by sa senáty oboznámili so sumarizáciou stano
vísk všetkých senátov z prvého kola pripomienkovania, ktorú vypracuje 
a zašle Predsedníctvo Rady vysokých škôl. Toto je potrebné aj preto, že 
RVŠ prijala uznesenie č. 12 dňa 27. 10. 2000, podľa ktorého „v pripomien
kovom konaní k návrhu Zákona o vysokých školách a Zákona o financo
vaní vysokých škôl bude ako stanovisko akademickej obce vysokých škôl 
alebo fakúlt akceptovať len uznesenia akademických senátov vysokých 
škôl a fakúlt potvrdené ich predsedom". 

A S  prijal uznesenie č. 358 
Rada VŠ SR, ktorá jediná reprezentuje vysoké školy, mala k zmenám 

zásadných princípov platného Zákona o vysokých školách, obsiahnutých 
v Koncepcii ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. sto
ročie, jednoznačné odmietavé stanoviská, ktoré neboli pri príprave návr
hu Zákona o VŠ akceptované. Keďže napriek tomu hrozí, že za pôvodcov 
návrhu Zákona o vysokých školách (verzia na verejnú diskusiu) budú 
označení členovia Akademickej obce Slovenska, AS LF žiada, aby boli 
bezodkladne zverejnené mená členov komisie, ktorá pripravila návrh zá
kona, mená predkladajúcich a jasné stanovisko ministra školstva SR 
k tomuto návrhu. Veríme, že členovia komisie z radov akademickej obce, 
delegovaní Radou vysokých škôl, jednoznačne presadzovali stanoviská 
vysokých škôl, reprezentované uzneseniami RVŠ SR. Keďže máme 
obavu, že bude zneužité ich členstvo v komisii pre tvorbu zákona na 
vyhlásenie, že Rada VŠ sa podieľala na tvorbe návrhu Zákona o VŠ. žia
dame zverejnenie zápisníc z rokovaní tejto komisie. 

A S  prijal uznesenie č. 359 
AS LF žiada, aby boli ako pripomienky bez alternatívnych návrhov k pa

ragrafovaným zneniam akceptované stanoviská AS fakúlt a VŠ k tým zme
nám, ktoré zásadným spôsobom menia princípy, ktoré napĺňal pôvodný 
Zákon o VŠ prijatý po novembri 89, o ktorom slovenské vysoké školy prehlá
sili, že je súčasťou národného, kultúrneho a politického dedičstva Slovenskej 
republiky a že jeho ustanovenia zaručujú nezávislosť a samosprávu VŠ a ich 
fakúlt, ako aj napĺňanie akademických slobôd a práv. Akceptovanie pripo
mienok k zákonu nemožno podmieňovať tvorbou iného nového zákona 

A S  prijal uznesenie č. 360 
AS LF žiada RVŠ, aby prijala analogické uznesenia k uzneseniam č. 3 

a 4 a zaväzuje zástupcu LF UK v RVŠ, aby tieto uznesenie predložil ako 
návrhy pre uznesenia RVŠ. 

Zásadné pripomienky a stanoviská 
k obsahu návrhu 

Uznesenie č. 1 
V návrhu zákona je uvedená zásadná zmena postavenia vysokej školy 

a fakulty z rozpočtovej organizácie na verejnú inštitúciu. Predkladajúci 
vôbec nevysvetlil, čo z hľadiska hospodárskej činnosti pre vysoké školy 
a fakulty táto zmena znamená a aké môže mať dôsledky pre napĺňanie 
poslania vysokých škôl a fakúlt. 

AS LF konštatuje, že bez podrobnejšieho vysvetlenia nemožno súhlasiť 
s predloženým návrhom paragrafov, ktoré sa dotýkajú hospodárskych 
činností, miezd zamestnancov VŠ a fakúlt a pracovnoprávnych vzťahov. 

Uznesenie č. 2 
AS LF konštatuje, že slová dôvodovej správy, že "Nový zákon prináša 

podstatné posilnenie autonómie vysokých škôl, najmä v ekonomickej oblas
ti", sú nepravdivé a zavádzajúce, najmä pre nasledovné skutočnosti: 
a) mechanizmus tvorby správnej rady politickou mocou a jej právomocí, 

ktoré jej zákon prisudzuje bez záruk, že sa pri jej konštituovaní ne

uskutočnia stranícke, osobné a skupinové záujmy, najhrubším spôso
bom porušuje základný princíp postavenia vysokých škôl a fakúlt, ich 
autonómiu a samosprávu. 

b) odobratie právnej subjektivity fakúlt vo veciach hospodárenia s majetkom, 
ako aj v iných oblastiach, ktoré sa týkajú ich hospodárskej činnosti, ktoré 
nie sú taxatívne vymenované v zákone, popierajú princíp samosprávy 
fakúlt, ktoré realizujú hlavné činnosti a poslanie vysokej školy 

AS LF konštatuje, že pre tieto príčiny sú tieto časti návrhu zákona a zá
mery, ktoré týmto sleduje, neprijateľné. 

Za mechanizmus, ktorý rozhodujúcim spôsobom likviduje samospráv
ny charakter vzťahov medzi samosprávnymi orgánmi a akademickými 
funkcionármi fakulty a vysokej školy, považujeme odobratie právnej 
subjektivity fakultám. Toto nielen znemožňuje kontrolu hospodárenia fa
kulty a VŠ samosprávnymi akademickými senátmi, ale priamo vynucuje 
potrebu vytvorenia iného kontrolného orgánu na úrovni vysokej školy. 
Toto predkladajúci a návrh zákona vyriešil vytvorením „Správnej rady 
VŠ". Tento orgán podľa dikcie zákona nepatri medzi samosprávne orga 
ny. Jeho členovia, okrem jediného, nie sú členovia AO a menuje ich pria
mo minister, teda predstaviteľ štátnej a politickej moci Realizovanie 
tohto zámeru, ktorý spochybňuje kompetencie a schopnosti členov АО 
riadiť si svoje veci. nie je len prejavom nedôvery tvorcov a predklada
júceho voči členom akademických obci fakúlt, ale je i priamo urážkou 
AS LF toto konštatuje preto, že v rezorte školstva právo vďaka postojom 
akademických orgánov nedošlo k skrytému či otvorenému rozkradnutiu 
majetku štátu tak, ako to bolo pri snahe privatizovať areal nemocnice na 
Krásnej Hôrke a predaja budúceho areálu LF UK na Rázsochách 

Odobratie právnej subjektivity fakúlt s jej dôsledkami považuje AS LF 
za návrat k tvrdej centralizácii Tento návrh je prejavom precenenia 
schopnosť a kapacity riadiacich pracovníkov VŠ a prejavom odrr, etnutia 
využitia intelektuálneho a odborného potenciálu jednotlivých fakult v pros
pech VŠ. 

Výrazné narušenie kontroly hospodárskej činnosti samosprávnými or 
gánmi fakúlt a VŠ zakotvuje zrušenie výberových konaní na obsadzovanie 
vedúceho hospodárskeho pracovníka VS kvestora a fakulty laiomníka 

Všetky uvedené stanoviská sú zásahom do hlavných princípov ktoré 
naplňuje terajší zákon o VŠ. čo potvrdzujú aj jeho auton a predkladalo 
skutočnosťou, že v texte predkladaného návrhu zákona nie je znen.e 
úvodného ustanovenia § 1 platného zákona ods 2. ie .Vysoké škofy su 
samosprávne O organizácii a činnosti VS rozhoduju v su a le so гаЬопот 
a v jeho medziach orgány akademicke/ samosprávy' Pre tieto do. x ly  po 
važujeme predkladaný návrh Zákona o VŠ za neoprav . а ро.м : . <• 
jeho zásadne prepracovanie, ktoré bude rešpektovať principy autonomie 
a samosprávy VŠ a fakúlt, pretože v predloženej torme je neprijaté'' , 

Uznesenie č. 3 
Za zásadne neprijateľnú pre LF považujeme skutočnosť, že v predlo

ženom návrhu nie sú zakotvené ani len tie ustanovenia platného zákona 
o činnosti a postavení lekárskych fakúlt, ktoré sa podarilo v ňom zakotviť 
viacerými novelizáciami najmä zásluhou akademických orgánov. Považu
jeme to za zneváženie snáh všetkých, ktorí sa o to pričinili, od členov АО 
LF až po poslancov NR SR. Ak sa predkladá podrobný Zákon o VŠ, pre LF je 
neprijateľné, ak neobsahuje ustanovenia zakotvujúce v ňom postavenie a čin
nosť fakultných nemocníc a kliník LF ako súčasti LF a VŠ. Preto AS LF 
konštatuje, že i pre tieto dôvody je predložený návrh zákona nepnjateľný 

Uznesenie č. 4 
AS LF považuje predložený návrh Zákona o VŠ za neprijateľný aj preto, 

že súčasne nebol pripravený a predložený na diskusiu aj Zákon o vede 
a SAV, ako aj Zákon o štátnej službe a Zákon o verejnej službe. 

Pripomienky k paragrafovanému zneniu návrhu 
Pripomienky k návrhu novely Zákona o vysokých školách - verzia 31012001-V53 z 31 1 2001 

po prerokovaní v o  Vedení  L F  U K  v dňoch 12. a 16. 2. 2001, v Akademickom senáte LF UK dňa 13. 2. 2001 
v o  Vedeckej  rade L F  U K  d ň a  16. 2. 2001 a p o  pripomienkach pracovísk 

Akademická obec Lekárskej fakulty Univerzity Komenského po 
opakovanom prerokovaní návrhu novely Zákona o vysokých školách 
- verzia 31012001-V53 z 31. 1. 2001 v o  Vedení LF UK, Akademickom 
senáte LF UK a Vedeckej rade LF UK konštatuje, že predložený 
návrh je pre LF UK neprijateľný ako celok a LF UK ho považuje 
najmä vzhľadom na: 

1. zásadnú zmenu princípov zákona č. 170/1990 Zb. v platnom znení, 
pričom sa neuvádzajú žiadne relevantné argumenty na takéto 
popretie doterajších demokratických mechanizmov spravovania vy
sokých škôl a fakúlt, naopak, v dôvodovej správe sa prezentujú ne
pravdivé a zavádzajúce konštatovania, že „zákon prináša podstatné 
posilnenie autonómie vysokých škôl, najmä v ekonomickej oblasti", 

2. zásadné koncepčne neprijateľné premisy (strata právnej subjek
tivity fakúlt, zavedenie správnej rady, nerešpektovanie už zá
konne kodifikovaných špecifík lekárskych fakúlt) a 

3. množstvo všetkých pripomienok 

za neopraviteľný. LF UK navrhuje vypracovať novu novelu alebo návrh 
nového zákona, ktorý by zohľadňoval pripomienky Akademickej obce 
SR, vrátane LF UK. LF UK sa zároveň stotožňuje so stanoviskom Rady 
vysokých škôl SR k návrhu. 

Ak by sa napriek vyššie uvedenému presadil návrh do ďalšieho le 
gislatívneho konania, predkladáme aj nasledujúce konkrétne pripomien
ky k paragrafom návrhu. 

1 Navrhovaná zmena: paragraf 1, ods 2 vložiť nový odstavec 2 (ná
sledne odstavce prečíslovať) v znení „Vysoké školy sú samosprávne 
O organizácii a činnosti vysokej školy rozhodujú v súlade v,o záko
nom а v jeho medziach orgány akademickej samosprávy H 

Odôvodnenie ide o text identický s ustanovením teraz platného Zá
kona o vysokých školách. Jeho vynechanie nie je ničím odôvodnené, 
naopak, toto vynechanie hned" v úvode predloženého návrhu nado 
všetku pochybnosť dokumentuje hrubý zásah do hlavných princípov 
teraz platného zákona 
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2. Navrhovaná zmena paragraf 1, ods. 4, písm. d): doplniť na tvori
vej činnosti a uvádzanie výsledkov uvedených činností do praxe," 
Odôvodnenie zdôraznenie nutnosti praktického uplatňovania výsled
kov vedy a ďalších činností vysokých škôl. 

3. Navrhovaná zmena paragraf 3, ods. 3: zmeniť na „...prorektor 
a v prípade fakulty dekan alebo ním poverený prodekan okrem prí
padov ..." 
Odôvodnenie: navrhuje sa použiť presnejšiu formuláciu, aby bolo 
zrejmé, že tak základnú vec z hľadiska akademickej nezávislosti, 
akou je vstup silových zložiek štátu na akademickú pôdu fakulty, mô
že dekan fakulty ovplyvňovať aj z vlastnej vôle 

4. Navrhovaná zmena paragraf 3, ods. 3: doplniť spravuje, má v nájme 
alebo kde sa plní poslanie a hlavné úlohy vysokých škôl a fakúlt." 
Odôvodnenie upresnenie definície akademickej pôdy. 

5. Navrhovaná zmena: paragraf 4, ods. 3: zmeniť na „štyroch stup
ňoch: a to .... magisterské študijné programy, doktorské študijné pro
gramy a doktorandské študijné programy". 
Odôvodnenie doktorské študijné programy na lekárskych fakultách 
nie sú svojou tradíciou a dĺžkou totožné s druhmi uvádzanými v ná
vrhu (bakalárskym, magisterským a doktorandským). 

6. Navrhovaná zmena paragraf 4, ods. 4: presunúť medzi práva fa
kúlt. 
Odôvodnenie je vhodné, aby prijímanie študentov nebolo centrali
zované na úroveň vysokých škôl - podľa navrhovaného znenia by 
dekan fakulty mohol študenta na štúdium prijať, len ak by mu túto 
kompetenciu presunul rektor vysokej školy. Text je navyše v nesú
lade s paragrafom 64, ods. 3. 

7. Navrhovaná zmena paragraf 4, ods. 5: doplniť na „... umeleckú, 
medicínsku alebo dälšiu tvorivú činnosť", (analogicky paragraf 4, 
ods. 6, 8, paragraf 5, ods. 2, paragraf 12, ods. 3, paragraf 22, ods 1, 
paragraf 31, ods. 3 a inde). 
Odôvodnenie špičkovú činnosť, ktorú v značnom rozsahu vykoná
vajú lekárske fakulty ako základ svojho vedeckého a vzdelávacieho 
poslania, nie je prípustné opomenúť, resp. ju násilne radiť medzi 
vymenované druhy činností, vykonávané na vysokých školách. 

8. Navrhovaná zmena paragraf 4, ods 9 používanie akademických 
insígnií zaradiť aj medzi právo fakúlt. 
Odôvodnenie je vhodné, aby akademické insígnie z vlastného uvá
ženia mohli používať aj fakulty. Navyše ide o rozpor s paragrafom 25, 
ods. 2. 

9. Navrhovaná zmena paragraf 5: vynechať inštitút „výskumnej univer
zity" a s nim súvisiace ustanovenia. 
Odôvodnenie zriadenie výskumných univerzít nemá v doterajšom 
vývoji vysokých škôl žiadnu obdobu a nepovažujeme ho za opod
statnené. 

10. Navrhovaná zmena paragraf 6, ods. 5: zmeniť na „Verejná vysoká 
škola môže vzniknúť alebo zaniknúť len zákonom." (analogicky para
graf 6, ods. 6, 7). 
Odôvodnenie považujeme za lepšie, aby v danom stupni spoločen
ského vývoja nemohli vysoké školy vznikať aj uznesením vlády SR -
takáto úprava by bola zdrojom nepotlačiteľného pokušenia každej 
vlády, aby si k obrazu svojmu zriaďovala alebo na druhej strane rušila 
vysoké školy. Toto ustanovenie by neviedlo kžiaducemu zvýšeniu 
flexibility vysokoškolského vzdelávania, ale k ďalšej inflácii vzniku 
inštitúcií, tváriacich sa ako kompetentné vysoké školy. 

11. Navrhovaná zmena; paragraf 7, ods. 1, písm. a) - f), k): presunúť do -
pôsobnosti fakúlt - do paragrafu 26, ods. 1 (analogicky paragraf 61, 
ods. 3). 
Odôvodnenie určovanie počtu študentov, podmienok na štúdium, 
študijných programov, organizácie štúdia, práv a povinností študen
tov, zameranie výskumnej činnosti, určovanie počtu a štruktúry pra
covných miest a pracovnoprávne vzťahy, určovanie výšky školného 
má byť v pôsobnosti fakúlt a nie centralizované na úroveň vysokej 
školy. 

12 Navrhovaná zmena: paragraf 8, ods. 1: doplniť za b) „prorektori", 
(analogicky prodekani - paragraf 27, ods. 1). 
Odôvodnenie z pohľadu tradície i praxe je vhodné, aby sa za akade
mický orgán považovali aj prorektori (prodekani). 

13. Navrhovaná zmena paragraf 9, ods. 1: zmeniť na „najmenej 33 čle
nov, ..." (rovnako paragraf 28, ods. 1). 
Odôvodnenie akademický senát vysokej školy je zastupiteľským 
orgánom. Je krajne atypické, aby sa konštruoval tak málo početný 
(11, resp. 9) zastupiteľský orgán ako sa navrhuje. V ňom nie je mož
né plne reflektovať pluralitu názorov akademickej obce, pretože na 
každého člena akademického senátu pripadá velVý priemerný počet 
členov akademickej obce. 

14. Navrhovaná zmena paragraf 9, ods. 2: doplniť na „ .. dekanov, pro
dekanov, kvestora a tajomníka vysokej školy", (rovnako paragraf 28. 
ods. 2). 
Odôvodnenie akademický senát je v istom zmysle aj kontrolným 
orgánom, preto by bolo nezvyčajné, aby v ňom zasadali aj zodpo
vední hospodárski pracovníci školy. Rovnako tak by bolo neodô-

vodniteľné, aby vo vrcholovom orgáne mohli zasadať akademickí funk
cionári inej vysokej školy. 

15. Navrhovaná zmena paragraf 9, ods. 5: doplniť na vystúpiť v súlade 
s rokovacím poriadkom akademického senátu kedykoľvek, ..." (analo
gicky paragraf 28, ods. 5). 
Odôvodnenie navrhovaná zmena neobmedzuje právo rektora vy
stúpiť pred akademickým senátom pri každom jeho zasadaní, vystú
penie len začleňuje do rámca rokovacieho poriadku. 

16. Navrhovaná zmena paragraf 10, ods. 1: doplniť na „Akademický se
nát verejnej vysokej školy najmä:" (rovnako paragraf 29, ods, 1). 
Odôvodnenie nemožno obmedziť činnosť samosprávneho zastu
piteľského orgánu vysokej školy len na taxatívne vymedzené oblasti 
najmä ak žiadny výpočet nemôže postihnúť všetky oblasti života 
vysokej školy, v ktorých by vyjadrenie akademického senátu mohlo 
byť z akýchkoľvek dôvodov prospešné alebo nutné 

17. Navrhovaná zmena paragraf 10, ods. 2, písm. a): presunúť do ods. 
1 v znení „schvaľuje návrh rektora na zriadenie . . ." (rovnako paragraf 
29, ods. 1, paragraf 37, ods. 3). 
Odôvodnenie: je vhodné, aby o týchto závažných zmenách rozho
doval akademický senát. 

18. Navrhovaná zmena paragraf 10, ods. 2, písm. b): presunúť do ods. 1 
v znení „schvaľuje návrh rozpočtu. .." (rovnako paragraf 29, ods. 1). 
Odôvodnenie považujeme za optimálne, aby bola tvorba rozpočtu 
delená medzi rektora a akademický senát. Nie je zvyčajné, ak by mal 
rektor schváliť návrh, ktorý sám predloží. 

19. Navrhovaná zmena paragraf 10, ods. 2, písm. e): presunúť do ods 
1 v znení „schvaľuje návrh rektora ..." (následne upraviť paragraf 12. 
ods 2) (rovnako paragraf 29, ods 2, písm. e), paragraf 31 ods 2) 
Odôvodnenie bolo by vhodné, aby kreovanie vedeckej rady boto 
delené medzi rektora a akademický senát. 

20 Navrhovaná zmena paragraf 10, ods 2, písm f): presunúť do ods 1 
v znení „schvaľuje návrh rektora .." (následne upraviť paragraf 12, 
ods. 2) (rovnako paragraf 29, ods. 2, písm f)) 
Odôvodnenie bolo by vhodne, aby prijatie podmienok na štúdium 
bolo delené medzi rektora a akademický senát. 

21 Navrhovaná zmena paragraf 10, ods. 3: doplniť na jznáša vždy 
tajným hlasovaním." (analogicky paragraf 29, ods. 3) 
Odôvodnenie niet dôvodu, aby sa akademický senát nemohol 
uznášať aj o iných veciach tajným hlasovaním, ak to uzná za vhodne 
(typicky vymenovanie prorektorov). 

22 Navrhovaná zmena paragraf 11. ods. 3 upraviť na „ . je najviac 
štvorročné." (analogicky paragraf 11, ods. 4) (analogicky paragraf 
11, ods. 4, paragraf 30, ods. 4 a 5). 
Odôvodnenie presnejšia formulácia (rovnaká ako v prípade akade
mického senátu a disciplinárnej komisie), ktorá v prípade akéhokoľ
vek dôvodu (viď paragraf 10, ods. 1, písm. f)) na nastúpenie nového 
rektora pred uplynutím celého štvorročného obdobia predošlého rek
tora zamedzí rôznym právnym výkladom. 

23. Navrhovaná zmena paragraf 11, ods. 5: zmeniť na „... po schválení 
akademickým senátom ... podpisuje rozpočet...". 
Odôvodnenie zmena vyvolaná bodom 14 pripomienok 

24 Navrhovaná zmena paragraf 13, ods. 1, písm e): zmeniť na .pre
rokúva študijné programy", pôvodný text zaradiť do paragrafu 10, 
ods. 1 ako jeho nové písmeno (analogicky paragraf 29, ods. 2, písm 
c), paragraf 32, ods. 1. ods. d)). 
Odôvodnenie študijné programy, ktoré sa bytostne dotýkaiú aj štu
dentov, musí schvaľovať orgán, v ktorom majú študenti priame zastú
penie, teda akademický senát. Niet teda dôvodu meniť jestvujúcu 
právnu úpravu veci. 

25 Navrhovaná zmena paragraf 14: rozšíriť pôsobnosť disciplinárnej 
komisie aj na disciplinárne priestupky zamestnancov vysokej školy 
a v tomto zmysle dopracovať nasledujúce ustanovenia predloženého 
návrhu zákona v kontexte ZákonniVa práce (analogicky paragraf 33) 
Odôvodnenie ak sa explicitne rieši disciplinárne prerokúvanie prie
stupkov študentov, považujeme za dobré rozšínť tento mechanizmus, 
za rešpektovania Zákonníka práce, aj na zamestnancov 

26 Navrhovaná zmena paragraf 15 i6: vypustiť (analogicky úpravy na 
iných miestach, kde v návrhu figuruje správna rada). 
Odôvodnenie zavedenie správnej iady je cudzorodým prvkom v samo-
Sf>rávnom systéme vysokých škôl, pričom všetky jej funkae môže plniť 
akademický senát. Nie je totiž pravda, že zohladňovanie verejného záuj
mu v činnosti verejnej vysokej školy budú silnejšie garantovat osoby 
mimo akademickej obce vysokej školy. Práve členov jej akademickej 
obce sa totiž využívanie majetku a finančných prostnedkov vysokej 
školy týka prioritne a priam existenčne Ak vec maximálne zjednodu
šíme. možno predpokladať, že u členov akademickej obce budu pno-
ritné idey, u správnej rady finančné aspekty Pôvodne navrhovane 
riešenie je priamou šancou pre lobizmus politických strán 

27 Navrhovaná zmena paragraf 17, ods 2: zmeniť na .Funkoa kvestca 
sa obsadzuje výberovým konaním." (analogicky paragraf 34. ods. 25 
Odôvodnenie navrhuje sa ponechať úpravu podlá aktualne platného 
legislatívneho stavu. 
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28. Navrhovaná zmena: paragraf 18, Ods. 1, písm. c): zrušiť odkaz č. 7 
a doplniť do zákona na vhodné miesto ustanovenie, definujúce ako 
minimum tarifnej mzdy zamestnancov vysokých škôl tarifnú mzdu 
stanovenú pre zamestnanca s rovnakou praxou a pracovnou nápl
ňou v rozpočtových organizáciách. 
Odôvodnenie odkaz č. 7 posúva spôsob tvorby miezd vysokoškol
ských zamestnancov z polohy terajšej rozpočtovej organizácie do 
polohy zmluvných platov a teda riešenie predložené v posudzova
nom návrhu by s velkou pravdepodobnosťou znamenalo zníženie už 
tak bezprecedentne nízkych nominálnych príjmov rozhodujúcej časti 
členov akademickej obce, preto sa navrhuje zabezpečiť aspoň exis
tujúcu úroveň tarifných platov. 

29. Navrhovaná zmena paragraf 18, ods. 1, písm. d): doplniť na „... miest 
učitelov, výskumných a umeleckých pracovníkov,". 
Odôvodnenie je užitočné používať rovnaký postup u všetkých porovna
teľných zamestnaneckých kategórií, teda aj u umeleckých pracovníkov. 

30. Navrhovaná zmena paragraf 20, ods. 2: upresniť o akú „zmluvu" a „kva
litu" ide. 
Odôvodnenie elementárna legislatívna nepresnosť - k zneniu sa bu
de dať vyjadriť až po jej odstránení. 

31 Navrhovaná zmena paragraf 25: ako prvý odsek uviesť: „Fakulty sú 
právnické osoby". Analogicky zmeniť a dopracovať vyvolané zmeny 
na ďalších miestach zákona (typicky napr. paragraf 132, ods. 5). 
Odôvodnenie nie je ničím odôvodnené, aby sa systém vysokoškol
ského školstva centralizoval v čase, keď sa všetko ostatné v civilizo
vanom svete decentralizuje. Takýto mocenský zásah do autonóm
nosti fakúlt znamenajúci zánik ich právnej subjektivity, je úplne 
nepochopiteľný a neprijateľný. Niet najmenšieho racionálneho dôvo
du meniť jestvujúcu právnu úpravu veci. 

32. Navrhovaná zmena paragraf 26, ods. 1, písm. f): upresniť o aké „iné 
zdroje" ide. 
Odôvodnenie elementárna legislatívna nepresnosť - k zneniu sa bu
de dať vyjadriť až po jej odstránení. 

33. Navrhovaná zmena paragraf 30, ods. 2: zmeniť na „. senátu 
predseda akademického senátu fakulty Predseda akademického 
senátu fakulty musí..." (analogicky upraviť paragraf 30, ods 3) 
Odôvodnenie v návaznosti na pripomienku č. 24, rešpektujúc, že do 
funkcie musí vymenovať (odvolať z nej) ten orgán, ktorý vykonal volbu 

ЗА Navrhovaná zmena, paragraf 31, ods. 3: zmeniť „tretina" na „štvr
tina" 
Odôvodnenie za externých členov vedeckej rady sú zvyčajne zvole
ní exponovaní pracovníci. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že u nich je 
z časových dôvodov zložité dosiahnuť, aby sa zúčastňovali na zasa
daní vedeckej rady, čo ohrozuje jej uznášaniaschopnosť. 

35 Navrhovaná zmena paragraf 35, ods. 2: doplniť nové písmená totož
né s písmenami c) a d) odseku 1 paragrafu 18. 
Odôvodnenie v nadväznosti na pripomienku č. 24. 

36 Navrhovaná zmena tretí oddiel: zmeniť nadpis na „Iné pracoviská 
verejných vysokých škôl". 
Odôvodnenie zosúladenie s paragrafom 24, ods. 1, písm. c). 

37. Navrhovaná zmena paragraf 38: doplniť ods. 3 v znení: „Špeciali
zované výučbové zariadenia verejných vysokých škôl sú akademic
kou pôdou." 
Odôvodnenie upresňuje sa definícia akademickej pôdy aj na pra
coviská, ktoré sa nachádzajú v zdravotníckych a ďalších zariadeniach. 

38. Navrhovaná zmena paragraf 39, ods. 1: doplniť 3. vetu v znení „Špeciali
zované výučbové zariadenie je integrálnou zložkou príslušnej fakulty." 
Odôvodnenie jednoznačné zadefinovanie súnáležitosti špecializova
ných výučbových zariadení k príslušnej fakulte. 

39. Navrhovaná zmena paragraf 39: zmeniť na „(1) Klinická a praktická 
výučba a celoživotné odborné vzdelávanie v študijných programoch 
v oblasti lekárstva alebo farmácie sa uskutočňuje najmä v univerzit
ných nemocniciach, v univerzitných klinikách a v univerzitných lekár
ňach. Na týchto pracoviskách sa uskutočňuje aj výskumná, vývojová, 
liečebno-preventívna a ďalšia tvorivá činnosť. Tieto pracoviská sú 
akademickou pôdou. (2) Univerzitnú nemocnicu zriaďujú pri lekárskej 
fakulte na návrh dekana tejto fakulty minister školstva a minister 
zdravotníctva. Štatút univerzitnej nemocnice vydá na návrh dekana 
fakulty minister školstva a minister zdravotníctva. Podrobnosti o ria
dení, činnosti a organizácii univerzitných nemocníc, univerzitných kli
ník a v univerzitných lekární upravia Ministerstvo školstva SR a Mi
nisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky všeobecne záväzným 
predpisom." 
Odôvodnenie je dôležité explicitne uviesť jednak nosnú časť čin
ností, t.j. liečebno-preventívnu starostlivosť, pre ktoré je nutné reali
zovať časť výučby v uvedených špecializovaných výučbových zaria
deniach, jednak celoživotné vzdelávanie ako integrálnu súčasť štúdia 
zdravotníckych pracovníkov, ktorá takisto prebieha v uvedených pra
coviskách Jednoznačne sa kodifikuje aj režim akademickej pôdy pre 
uvedené pracoviská. Definuje sa spôsob vzniku a riadenie univer
zitnej nemocnice, na ktorej zriadení a organizácii práce v nej by mali 
participovať oba bezprostredne zainteresované rezorty. 

40. Navrhovaná zmena paragraf 50, ods. 4, písm i): škrtnúť druhú časť 
vety od bodkočiarky. 
Odôvodnenie je nutné zachovať fakultám možnosť stanoviť pod
mienky pre pokračovanie v štúdiu v jednotlivých akademických ro
koch individuálne na základe ich špecifík, doteraz navrhovaný postup 
je okliešťovaním právomocí samospráv fakúlt a vysokých škôl. 

41 Navrhovaná zmena paragraf 51, ods. 3: doplniť dni pracovného voľ
na a pokoja 
Odôvodnenie niet dôvodu tieto dni nevyužívať na externé štúdium 

42 Navrhovaná zmena paragraf 56: vložiť nový ods. 2 v znení „Dokto
randský študijný program sa môže realizovať vo forme internej alebo 
externej." 
Odôvodnenie táto možnosť, s ktorou sa neskôr vtexle počíta, nie je 
pre doktorandské štúdium nikde explicitne definovaná, možno ju len 
odvodiť od všeobecného ustanovenia paragrafu 51, ods. 1 

43 Navrhovaná zmena paragraf 56. Ods 2 (pôvodný): upraviť na „ je 
v internej forme tri roky, na lekárskych fakultách v odboroch bez špe-
cializačnej skúšky 4 roky, v externej forme a na lekárskych fakultách 
v odboroch so špecializačnou skúškou 5 rokov " 
Odôvodnenie uvedené doplnenia časových limitov sú predpokla
dom, že jednak v stanovenom období môže vzniknúť dizertačná prá
ca očakávanej kvality, jednak že v „klinických" medicínskych odbo
roch, kde sa vykonáva špecializačná skúška, nebudú mať titul PhD 
v danom odbore ľudia, ktorí ešte z neho nemajú odbornú špecializač-
nú skúšku. 

44 Navrhovaná zmena paragraf 58, ods 4: zmeniť na „ Sučasťou štú
dia môže byť diplomová práca, ...". 
Odôvodnenie finančné kapacity lekárskych fakúlt nateraz neumož
ňujú a nado všetku pochybnosť niekolko rokov ani umožňovať nebu
dú, aby všetci absolventi mohli vypracovať diplomovú prácu na po
žadovanej úrovni, ktorá by bola kompatibilná s nárokmi, ktoré sa na 
diplomovú prácu v oblasti lekárskych vied kladú v západných kra
jinách Preto sa navrhuje, aby diplomovú prácu mohli vykonať len 
niektorí (najnadanejší, najpracovitejšO študenti, táto práca by v iak 
bola na vysokej a medzinárodne kompatibilnej úrovni 

45 Navrhovaná zmena paragraf 58. ods 5 vynechať druhu vetu 
Odôvodnenie absolventi štúdia v lekárskych študijných odboroch 
nezískavajú postupne v priebehu štúdia tituly Bc . Mgr Ich štandard 
ná dĺžka štúdia je vačšia ako u magistrov a je zakončené štátnou 
skúškou Preto im patri titul .MUDr" bez rigoróznej skúšky, ktorá 
u magisterského štúdia nasleduje po jeho ukončení 

46 Navrhovaná zmena paragraf 60. ods 3 zmeniť na . udeľuje Mul 
vypísaf jeho plné znenie „ThLic". 
Odôvodnenie rovnakým jednoznačným spôsobom upraviť názov 
titulu, ako je to pri všetkých ostatných fakultách počnúc paragra
fom 54. 

47 Navrhovaná zmena: paragraf 71, ods. 3: doplniť na je v právo
moci vysokej školy alebo fakulty, ak sa študijný program uskutočňuje 
na fakulte, a je zakotvené ..." 
Odôvodnenie je vhodné, aby spôsob štúdia na fakulte upravovala 
fakulta. 

48 Navrhovaná zmena paragraf 73, ods. 1, p'sm a): doplniť „ bol pnjatý, 
v podobe a za podmienok, ktoré platili v dobe pnjatia na štúdium,". 
Odôvodnenie garancia, že študent bude presne vopred vedieť, za 
akých podmienok sa od neho očakávajú aké študijné výsledky a že 
nedôjde k překotným zmenám študijných programov a finančného 
zabezpečenia štúdia. 

49. Navrhovaná zmena paragraf 74, ods. 3, písm. d): doplniť na „prisť 
na písomné predvolanie..." 
Odôvodnenie zabezpečí sa jednoznačnosť pri posudzovaní, či štu
dent o predvolaní vedel alebo nie. 

50 Navrhovaná zmena paragraf 82, ods. 7, 8: doplniť „... magisterské 
alebo doktorské štúdium." 
Odôvodnenie inak nie je možné na lekárske fakulty prijať za (od
borných) asistentov absolventov lekárskych fakúlt. 

51 Navrhovaná zmena paragraf 83, ods. 5: doplniť na PhD alebo 
CSc. v tomto ...," 
Odôvodnenie jednoznačné zadefinovanie ekvivalentnosti titulov CSc 
a PhD. aj pri habilitačnom konaní. 

52 Navrhovaná zmena paragraf 83, ods 7: zmeniť na „ podáva 
dekanovi fakulty, na ktorej ..." s následným vypustením slov „postúpi 
rektor... uskutočňuje fakulta," odseku 8 
Odôvodnenie zjednodušenie procedúry habilitačného konania, kto
rá by v tejto časti bola totožná s existujúcim stavom, voči ktorému ne
boli námietky 

53 Navrhovaná zmena paragraf 83, ods 10, 12, 15 
Odôvodnenie ak sa má rozhodovať väčšinou hlasov všetkých čle
nov orgánu, treba stanoviť vysokú (v prípade habilitačnej komisie 4. 
v prípade vedeckej rady aspoň 85-percentnú) kvótu na uznášania
schopnosť orgánu. Inak by bol významne znevýhodnený uchádzač, 
o ktorom by hlasoval orgán, v ktorom by bola prítomná napr len tes
ná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
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54. Navrhovaná zmena paragraf 83, ods. 13: zmeniť „hab." na „habil." 
Odôvodnenie zmena je medzinárodne zrozumiteľnejším označením. 

55 Navrhovaná zmena paragraf 84, ods. 1: zmeniť na docentov 
v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou a na www stránke mi
nisterstva, najmenej 15 dní..." 
Odôvodnenie zjednodušenie procedúry a zvýšenie všeobecnej do
stupnosti informácie za využitia modernej komunikačnej techno
lógie. 

56. Navrhovaná zmena paragraf 84, ods. 4: vynechať poslednú vetu. 
Odôvodnenie zjednoduší sa celý proces, pričom priestor na obme
nu učiteľského zboru (v prípade, ak bude existovať záujem kvalitných 
uchádzačov o tieto miesta) je zabezpečený nutnosťou opakovať vý
berové konania najneskôr po piatich rokoch. 

57. Navrhovaná zmena paragraf 84, ods. 4: doplniť pracovných za
radeniach na fakultách rovnakého zamerania dosiahol..." 
Odôvodnenie nepovažujeme za vhodné, aby sa miesta docentov / pro
fesorov mohli „zratúvať" z fakúlt rôzneho zamerania. 

58. Navrhovaná zmena paragraf 84, ods. 4 
Odôvodnenie nemôže sa vzťahovať retroaktivně na už uzatvorené 
pracovné zmluvy. Je nanajvýš otázne, či novonavrhovaný systém ob
sadzovania. učiteľských miest neprinesie presne opačný efekt, ako 
mali na mysli predkladatelia, pretože vzhľadom na finančné možnosti 
a priority štátu bude miesto vysokoškolského učiteľa v našom štáte 
iste ešte roky pracovným miestom neatraktívnym. 

59. Navrhovaná zmena paragraf 84, ods. 8 
Odôvodnenie nikde nie je špecifikované, čo spadá do termínu „ve
dúca funkcia na vysokej škole" - za užitočné považujeme, aby sa za 
vedúcich pracovníkov vysokej školy, resp. fakulty považovali rektor, 
resp, dekan, prorektori, resp. prodekani, kvestor, resp. tajomník, ve
dúci pracovísk vysokej školy, resp. fakulty. K obsahu odseku sa bude 
dať vyjadriť až po došpecifikovaní uvedeného termínu. 

60. Navrhovaná zmena paragraf 84, ods. 9: vynechať slová „na čas ne
prevyšujúci jeden rok". 
Odôvodnenie navrhovaná zmena umožní, aby pri angažovaní po
trebných učiteľov na čiastkový úväzok nedochádzalo ku kolízii so Zá
konníkom práce 

61 Navrhovaná zmena paragraf 87, ods. 1 doplniť „ a umeleckých 
pracovníkov na základe výberového konania." 
Odôvodnenie zabezpečenie rovnosti spôsobu pri obsadzovaní miest 
výskumných a umeleckých pracovníkov v porovnaní s učiteľmi - do
mnievame sa, že ide len o administratívne opomenutie, pretože taký
to mechanizmus predpokladá už paragraf 18, ods. 1, písm. d). 

62. Navrhovaná zmena: paragraf 87, ods. 2: vynechať. 
Odôvodnenie nie je možné vytvárať takú zásadnú pracovnopráv
nu zmenu, akou je zavedenie zamestnania spravidla na dobu urči
tú pre celú skupinu zamestnancov, minimálne bez znalosti Zákona 
o vede. 

63. Navrhovaná zmena paragraf 98, ods. 6. 
Odôvodnenie evaluačná komisia by nemala byť „inštitúciou". Mož
ným riešením by bolo menovanie ad hoc evaluačných komisií zlo
žených podľa zamerania evaluovanej činnosti a ich administratívne 
zabezpečovanie Ministerstvom školstva SR. 

64. Navrhovaná zmena paragraf 102, ods. 1, písm. a): doplniť minister
stva alebo iných ministerstiev". 
Odôvodnenie zvýšenie flexibility pri financovaní vysokých škôl, naj
mä v prípade niektorých špecifických, historicky sa vyvinutých situá
cií (napr. dofinancovávanie pedagogickej činnosti na klinikách lekár
skych fakúlt cestou Ministerstva zdravotníctva SR) a v prípade osobit
nej „objednávky" niektorého ministerstva voči vysokej škole. 

65 Navrhovaná zmena paragraf 103, ods. 8: doplniť „... programov a p o  
schválení orgánmi reprezentácie vysokých škôl aj ďalšie ..." 

Doc. MUDr. Tibor Marček, CSc., 
predseda A S  LF UK 

Odôvodnenie „ďalšie parametre" sa v tak citlivej veci ako financo
vanie pociťujú ako veľmi vágne a preto sa navrhuje, aby ich pred 
použitím odobrili relevantné orgány. 

66 Navrhovaná zmena paragraf 109. 
Odôvodnenie ak je možnosť výberu len z uvedených alternatív, 
podporujeme alternatívu č. 2, t.j. bezplatné denné a platené externé 
štúdium. Preto podrobnejšie pripomienkujeme len túto alternatívu. 

67 Navrhovaná zmena paragraf 109/2, ods. 2 
Odôvodnenie výšku štandardného školného by ministerstvo nemalo 
určovať pre vysoké školy ako celok, ale minimálne pre fakulty, opti
málne pre študijné programy (odbory) - v závislosti od finančnej ná
ročnosti konkrétneho štúdia. 

68. Navrhovaná zmena paragraf 109/2, ods. 7: doplniť platia školné, 
okrem vlastných zamestnancov danej vysokej školy, resp. fakulty." 
Odôvodnenie zvýši sa atraktivita zamestnania sa na vysokej škole 
a tým aj počet a kvalita študentov doktorandského štúdia. 

69 Navrhovaná zmena paragraf 123, písm. f): vypustiť. 
Odôvodnenie nie je možné zavádzať potenciálne obmedzovanie aka
demických práv cez redukciu financovania bez bližšej špecifikácie, ako 
sa bude posudzovať „odôvodnenosť", najmä v porovnaní s inými štu
dijnými odbormi (odhliadnuc od toho, že inde návrh pracuje namies 
to pojmu študijný odbor s pojmom študijný program) a v prípade, ak 
je študijný odbor možné študovať na viacerých fakultách /vysokých ško
lách. 

70 Navrhovaná zmena paragraf 124, ods 3. 
Odôvodnenie je nevyhnutné prevziať systém ochrany fakúlt a škôl pn 
zamietnutí registrácie vnútorného predpisu z existujúceho zákona (pa
ragraf 28, ods. 3 a paragraf 29, ods. 2 zákona č. 172 Zb v platnom 
znení). 

71 Navrhovaná zmena paragraf 131, ods. 4: doplniť . .. CSc.)", .Phi
losophie doctor" (v skratke PhD.) a „doktor vied' .). 
Odôvodnenie navrhovaná úprava umožní používanie titulu PhD 
získaného podľa predchádzajúcich predpisov - ide o rovnaké nese
nie, ako pri tituloch CSc. a DrSc. 

72. Navrhovaná zmena paragraf 132, ods. 8: podporujeme alternatívu 2. 
Odôvodnenie alternatíva 2 je podstatne jednoduchšia z administra
tívneho hľadiska a za danej ekonomickej atraktívnosti učiteľských 
miest aj z hľadiska praktickej obsaditeľnosti miest kvalitnými uchá
dzačmi. 

73 Navrhovaná zmena paragraf 133, ods. 1: zmeniť . do správy 
vysokých škôl a fakúlt. Do správy fakúlt prechádza ten majetok štátu, 
ktorý fakulty k tomuto dňu užívali, do správy vysokých škôl prechá
dza ostatný majetok štátu, ktorý mali vysoké školy k tomuto dňu 
v správe.", 2. a 3. veta sa vynecháva. 
Odôvodnenie zrovnoprávnenie postavenia fakúlt a vysokých škôl 
ako samostatných právnických osôb, do správy ktorých prejde maje
tok štátu, potrebný na plnenie ich funkcií, a to bez zbytočného me-
dzistupňa ministerstva. 

74 Navrhovaná zmena, úprava osobitností postavenia lekárskych fakúlt 
minimálne v rozsahu podľa existujúceho zákona (paragraf 27, ods. 3 
zákona č. 172/1990 Zb. v platnom znení), s upresnením spočívajúcim 
v nahradení slov „zúčastňujú na poskytovanľ slovom „poskytujú" -
uvedený text zaradiť ako nový ods. 3 paragrafu 82, pôvodné odseky 
následne prečíslovať. 
Odôvodnenie je nemysliteľné, aby špecifiká lekárskych fakúlt, pod
chytené v doterajšom zákone, zanikli prijatím zákona nového. 

Znova zdôrazňujeme, že  u ž  len pre pripomienky č. 30 a č. 73 v sú
behu s pripomienkami č. 1, 5 a 7, je predložený návrh zákona pre 
LF UK neprijateľný ako celok. 

Prof. MUDr. Pavel Traubner, PhD., 
dekan Lekárskej fakulty UK 

STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MANAGEMENTU UK 
k návrhu Z á k o n a  o vysokých školách 

AS FM UK na svojich zasadnutiach dňa 12. februára a 19. febniára 2001 prerokoval návrh Zákona o vysokých školách a zaujal k nemu toto stanovisko 

Stotožňujeme sa s Návrhom uznesení A S  UK k návrhu Zákona 
o vysokých školách, ktorý bol schválený Komisiou pre vysoko
školskú legislatívu A S  UK dňa 13. 2. 2001. Tento Návrh uznesení 
vyjadruje aj naše názory a plne ho podporujeme s týmito pripo
mienkami: 

1, Poslednú vetu v druhom odseku na str. 3 odporúčame upraviť takto: „Pn 
kreovaní správnej rady sa nemôžeme spoliehať na dobrý úmysel niektorej 
politickej garnitúry, pretože nemáme žiadnu istotu, že štátnou mocou meno
vaná správna rada bude objektívna a že nebudú snahy o jej zneužitie na 

presadzovanie úzkopolitických záujmov v neprospech príslušnej vysokej 
školy". 

2. AS FM podporuje prvú alternatívu finančných vzťahov medzi štu
dentmi a vysokou školou: príspevky na denné i externé štúdium s tým. 
že študenti denného štúdia môžu byť oslobodení od platenia školného, 
resp. môže im byť školné znížené za podmienok uvedených v § 109. 
ods. 5 a 6 (prvá alternatíva). 

Prof. Ing. Andrej Piškanjin. CSc. 
predseda AS FM UK 
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STANOVISKO AKADEMICKEJ OBCE 
JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTY UK V MARTINE 

k návrhu Z á k o n a  o vysokých školách 

Akademická obec Jesseniovej lekárskei fakulty UK v Martine (JLF UK) v rámci pripomienkového konania a diskusie k návrhu zákona o vyso

kých  školách prijala nasledovné závery: 

A. Akademická obec JLF UK vyhlasuje, že návrh Zákona o vysokých 
školách tak, ako ho predložilo Ministerstvo školstva SR, je pre JLF UK 
neprijateľný. 

B. Zásadné výhrady a pripomienky k návrhu Zákona o vysokých ško

lách: 

1. Právna subjektivita 
JLF UK je proti odobratiu právnej subjektivity fakultám. Akademická 

obec sa stotožňuje so zdôvodnením a stanoviskom Rady vysokých škôl 
SR, ktoré prijalo k uvedenej problematike. 

2. Správna rada 
Akademická obec JLF UK odmieta kreovanie správnych rád na vy

sokých školách a stotožňuje sa so zdôvodnením, ktoré prijalo Pred
sedníctvo AS UK na svojom zasadaní dňa 7. 2. 2001. 

3. Školné a poplatky spojené so štúdiom 
Akademická obec JLF UK trvá na tom, aby bola prijatá druhá 

alternatíva § 109, týkajúca sa bezplatného denného a plateného exter
ného štúdia. 

4. Univerzitné nemocnice 
Akademická obec JLF UK žiada, aby bolo zmenené znenie § 39 návrhu 

Zákona o vysokých školách nasledovne: 

§ 39 ods. 1 
„Klinická a praktická výučba a celoživotné odborné vzdelávanie v štu

dijných programoch v oblasti lekárstva alebo farmácie sa uskutočňuje 
v univerzitných nemocniciach, v univerzitných klinikách a v univerzitných 
lekárňach. Na týchto pracoviskách sa uskutočňuje aj výskumná, vývo
jová, liečebná a liečebno-preventívna a ďalšia tvorivá činnosť. Univerzit
né nemocnice, univerzitné kliniky a univerzitné lekárne sú akademickou 
pôdou." 

§ 39 ods. 2 
.Univerzitnú nemocnicu zriaďuje pri lekárskej fakulte na návrh dekana 

minister školstva s ministrom zdravotníctva." 

5. Akademické slobody, akademické práva a akademické povinnosti 
Akademická obec JLF UK žiada zmeniť znenie § 3 ods 4 návrhu zá

kona nasledovne: 
.Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vyko

návať činnosť a utvárať svoje organizácie" 

Pripomienky Predsedníctva AS JLF UK a Vedenia JLF UK v Martine 
k návrhu Z á k o n a  o vysokých školách 

Predsedníctvo AS JLF UK a Vedenie JLF UK po prerokovaní návrhu zákona o vysokých školách na spoločnom zasadaní v dňoch 13. februára 200) 
a 15. februára 2001 odporúča vykonat nasledovné zmeny a doplnenia navrhovaného znenia zakona: 

Prvá časť-Úvodné ustanovenia 

§ 3 Akademické slobody, akademické práva a akademicke povinnosti 

Ods. 4 - vypustiť časť prvej vety za bodkočiarkou „rektor môže po
voliť organizovanie stretnutia členov akademickej obce s predsta
viteľmi politických strán majúce charakter verejnej diskusie pri reš
pektovaní plurality a bez diskriminácie". 
Návrh znenia § 3 ods. 4: 
Na akademickej pôde nesmú politické strany a politické hnutia vy
konávať činnosť a utvárať svoje organizácie. 

§ 4 Základné charakteristiky vysokých škôl 

Ods. 1 - vložiť za slová Vysoké školy slová „a fakulty". 
Návrh znenia § 4 ods. 1: 
Vysoké školy a fakulty sú právnické osoby. 

Ods. 3 - vložiť na koniec druhej vety „resp. v osobitných skupinách 
študijných programov (viď§ 52)." 
Návrh znenia § 4 ods. 3, druhá veta: 
Študijné programy sa uskutočňujú v troch stupňoch, a to ako ba
kalárske študijné programy, magisterské študijné programy a dokto
randské študijné programy, resp. v osobitných skupinách študijných 
programov. 

Ods. 4 - vložiť za slová Vysoké školy slová „a fakulty". 
Návrh znenia § 4 ods. 4: 
Vysoké školy a fakulty majú výhradné právo na prijímanie uchá
dzačov o vysokoškolské vzdelávanie. 

§ 7 Rozsah samosprávnej pôsobnosti verejnej vysokej školy 

Ods. 1 písm. a) - vypustiť časť prvej vety z a  bodkočiarkou „štát má 
však právo určiť počet študentov, na ktorých bude vysokej škole 
poskytovať finančné prostriedky," 
Návrh znenia § 7 ods. 1 písm. a): 
Vnútorná organizácia, určovanie počtu prijímaných uchádzačov 
o štúdium, určovanie podmienok na prijatie na štúdium a rozhodo
vanie v prijímacom konaní. 

Ods. 1 písm. g) - vypustiť text v prvej zátvorke „(§84 ods. 5)". 
Návrh znenia § 7 ods. 1 písm. g): 
udeľovanie vedecko - pedagogických titulov „docent", „profesor" 
a „hosťujúci profesor" (§ 86), 

§ 8 Orgány verejnej vysokej školy 

Ods. 2 - vypustiť písm. a) „správna rada verejnej vysokej školy," 
Návrh znenia § 8 ods 2: 
Ďalším orgánom verejnej vysokej školy je kvestor. 
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§ 10 Pôsobnosť akademického aenatu verejne| vy»oke| i k o l y  

Ods 2 - zameniť slovo vyjadruje za slovo .schvaíuie" 
Návrh znenia 5 10 ods. 2, prvá veta. 
Akademický senát verejnej vysokej školy schvaľuje: 
Ods. 2 písm. g) a h) - vypustiť 

§11 Rektor 

Ods. 5 - vypustiť „a po vyjadrení Správnej rady verejnej vysokej 
školy (§ I6 ods. 2 písm. b)" 
Návrh znenia § 11 ods. 5: 
Rektor po vyjadrení akademického senátu verejnej vysokej školy 
(§ 10 ods. 2 písm. b) schvaľuje rozpočet verejnej vysokej školy. 

§ 13 Pôsobnosť vedeckej rady verejnej vysokej školy 

Ods. 1 písm. ť) - vložiť na koniec riadku „a inaugurácií," 
Návrh znenia § 13 ods. 1 písm. f): 
schvaľuje kritériá habilitácií a inaugurácií, 

Ods. 1 - písm. g) - vložiť „a inauguračné", 
Návrh znenia § 13 ods. 1 písm. g): 
uskutočňuje habilitačné a inauguračné konanie, podľa § 83 ods 8, 

Ods. 1 - doplniť na záver písm. j) udeľuje vedecké hodnosti „dok
tor vied" (skratka DrSc.) 
Návrh znenia § 13 ods 1 písm j): 
udeľuje vedeckú hodnosť „doktor vied" (skratka DrSc). 

§ 15 Správna rada verejnej vysokej školy - vypustiť 

§ 16 Pôsobnosť správnej rady verejnej vysokej školy - vypustiť 

§19 Zdroje financovania a rozpočet verejnej vysokej školy 

Ods. 2 - vypustiť vo vete slová „po vyjadrení správnej rady" 
Návrh znenia § 19 ods 2: 
Verejné vysoké školy môžu používať ako zdroj financovania aj úve
ry od peňažných ústavov. 

§ 20 Tvorba a použitie fondov vere|ne| vysokej školy 

Ods. 3 písm. a) - vypustiť koniec vety „pričom výdavky na mzdové 
prostriedky nesmú prekročiť 25 % z ročného prídelu do fondu," 
Návrh znenia § 20 ods. 3 písm a) 
úhradu rozpočtom nezabezpečených potrieb, vrátane mzdových 
prostriedkov, 

§ 21 Majetok verejnej vysokej školy 

Ods. 2 - vypustiť druhú vetu „V prípadoch uvedených v § 16 ods 1 
písm a) až d) rozhoduje rektor po predchádzajíícom súhlase správ 
nej rady verejnej vysokej školy." 



Návrh znenia § 21 ods. 2: 
O nakladaní s majetkom verejnej vysokej školy rozhoduje rektor. 

§ 22 Hospodárenie verejnej vysokej školy 

Ods. 3 - vypustiť slovo povinnostiam a nahradiť „predpisom, ak nie 
je stanovené inak." 
Návrh znenia § 22 ods. 3: 
Pnjmy z doplnkovej činnosti verejnej vysokej školy podliehajú daňo
vým predpisom, ak nie je stanovené inak. 4 

§ 23 Ďalšie povinnosti verejnej vysokej školy 

Ods. 2 písm. d) - vypustiť 

§ 25 Fakulta 

V § 25 vložiť nový ods. 1 v nasledovnom znení „Fakulta je práv
nická osoba". Doterajšie odseky 1 až 4 prečíslovať na 2 až 5. 
Návrh znenia § 25 ods. 1: Fakulta je právnická osoba. 

V novom ods. 2 - vložiť na koniec druhej vety „vrátane celoživot
ného odborného vzdelávania". 
Návrh znenia § 25 ods. 2, druhá veta: 
Fakulta prispieva k rozvoju študijného odboru alebo viacerých 
príbuzných alebo súvisiacich študijných odborov, uskutočňuje je
den alebo viac akreditovaných študijných programov v tomto od
bore alebo odboroch a vykonáva v súlade so svojím zameraním 
výskumnú, vývojovú, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť, vráta
ne celoživotného odborného vzdelávania. 

§ 26 Práva fakulty 

Ods. 1 písm. a) - doplniť za slovom programov „pregraduálneho a däl-
šieho vzdelávania počas celého života v zmysle § 1 ods. 4 písm. e)." 
Návrh znenia § 26 ods. 1 písm. a): 
tvorba a uskutočňovanie študijných programov, pregraduálneho a ďal
šieho vzdelávania počas celého života v zmysle § 1 ods. 4 písm. e). 

Ods. 1 písm. g) - vypustiť „so súhlasom rektora." 
Návrh znenia § 26 ods. 1 písm g): 
vykonávanie doplnkovej činnosti (§ 22). 

§ 27 Orgány fakulty 

Ods. 3 - vypustiť v druhej časti vety „vereinej vysokej školy" a vlo
žiť slovo „fakulty". 
Návrh znenia § 27 ods 3: 
Akademickú obec fakulty tvoria učitelia, výskumní pracovníci, štu
denti a ak tak určí štatút fakulty aj ďalší zamestnanci fakulty. 

§ 29 Pôsobnosť akademického senátu fakulty 

Ods. 2 - vypustiť na konci riadku slová „sa vyjadruje najmä o" a vložiť 
slovo „schvaľuje" 
Návrh znenia § 29 ods. 2, prvý riadok: 
Akademický senát fakulty schvaľuje: 

§ 32 Pôsobnosť vedeckej rady fakulty 

Os. 1 písm. e) - vložiť do vety za slovo „habilitácii" slová „a inaugurácii" 
Návrh znenia § 32 ods. 1 písm. e): 
schvaľuje návrh na kritériá habilitácií a inaugurácií v študijných 
odboroch uskutočňovaných na fakulte, 

Ods. 1 písm. f) - vložiť do vety za slovo „habilitačné" slová „a inau
guračné" 
Návrh znenia § 32 ods. 1 písm. f): 
uskutočňuje habilitačné a inauguračné konanie, podľa § 83 ods. 8 

§ 34 a) Hospodárenie fakulty 

Vložiť za § 34 nový paragraf 34 a) 
(1) Fakulta využíva svoj majetok na plnenie úloh vo vzdelávacej, 
výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Môže 
ho využívať i na doplnkovú činnosť v súlade s týmto zákonom. 
(2) V rámci doplnkovej činnosti fakulta vykonáva za úhradu čin
nosť nadväzujúcu na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, ume
leckú alebo ďalšiu tvorivú činnosf slúžiacu na účinnejšie využíva
nie ľudských zdrojov a majetku. Doplnková činnosť nesmie ohroziť 
kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich poslanie fakulty. 
(3) Príjmy z doplnkovej činnosti fakulty podliehajú daňovým pred
pisom, ak nie je stanovené inak. 
(4) Výnosy z doplnkovej činnosti podľa odseku 2 použije fakulta 
na plnenie úloh, pre ktoré bola zriadená. 
(5) Fakulta účtuje v sústave podvojného účtovníctva, v ktorom je povin
ná dôsledne oddeliť náklady a výnosy spojené s doplnkovou činnos
ťou. V ostatnom piata pne fakultu všeobecné predpisy o účtovníctve. 
(6) Fakulta si najmenej raz z a  tri roky nechá overiť audítorom roč
nú účtovnú závierku. 
(7) Fakulta nie je oprávnená na prevzatie ručenia za peňažný dlh 
inej osoby a na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti. Fakul
ta nie je oprávnená uskutočňovať vklady do spoločností, kde sa 
podľa iných právnych noriem ručí celým majetkom. Fakulta nie je 
oprávnená vkladať do obchodnej spoločnosti alebo družstva nehnu
teľnosti, ktoré získala prevodom od štátu a finančné prostriedky 

získané z dotácie zo štátneho rozpočtu podľa § 19 ods. 1. Pod
mienkou peňažných vkladov alebo nepeňažných vkladov do iných 
právnických osôb je určenie pravidiel vnútorným predpisom fakulty 
(8) Štát neručí za záväzky fakulty. 
(9) Za účelné využívanie dotácií a ich zúčtovanie so štátnym roz
počtom a za riadne hospodárenie s majetkom ťakulty zodpovedá 
ministrovi dekan. 

§ 38 Typy špecializovaných výučbových zariadení 
verejných vysokých škôl 

Ods. 2 - vypustiť na konci prvého riadku slovo „najmä" 
Návrh znenia § 38 ods. 2, prvá veta: 
Medzi špecializované výučbové zariadenia patria: 

§ 39 Univerzitné nemocnice, univerzitné kliniky a univerzitné lekárne 

Určiť doterajšie znenie ako ods. 1 a za slovo „výučba" v prvej vete 
vložiť slová „a celoživotné odborné vzdelávanie". 
Vypustiť v prvej vete slovo „najmä". V druhej vete vložiť na konci za 
slovo „vývojová" slová „liečebná a líečebno - preventívna". Doplniť 
novú vetu „Univerzitné nemocnice, univerzitné kliniky a univerzitné 
lekárne sú akademickou pôdou". 
Návrh znenia § 39 ods. 1: 
Klinická a praktická výučba a celoživotné odborné vzdelávanie 
v študijných programoch v oblasti lekárstva alebo farmácie sa usku
točňuje v univerzitných nemocniciach, v univerzitných klinikách a v 
univerzitných lekárňach. Na týchto pracoviskách sa uskutočňuje aj 
výskumná, vývojová, liečebná a liečebno-preventívna a ďalšia tvo
rivá činnosť. Univerzitné nemocnice, univerzitné kliniky a univerzit
né lekárne sú akademickou pôdou. 

Doplniť nový ods. 2 nasledovného znenia: „Univerzitnú nemocni
cu zriaďuje pri lekárskej fakulte na návrh dekana minister školstva 
s ministrom zdravotníctva." 
Návrh znenia § 39 ods 2: 
Univerzitnú nemocnicu zriaďuje pri lekárskej fakulte na návrh de
kana minister školstva s ministrom zdravotníctva. 

§ 49 Študijný odbor 

Ods. 4 - vypustiť poslednú vetu „Návrh môže podať aj iný subjekt" 
Návrh znenia § 49 ods 4: 
Návrti na zaradenie nového študijného odboru do sústavy študijných 
odborov alebo navrtí na inú zmenu sústavy študijných odborov (ďaie. 
len „návrti na zmenu sústavy študijných odborov") sa podáva na гтиш-
sterstvo. Návrh podava vysoká škola alebo akreditačná komisia 

§ 50 Študijný program 

Ods. 1 - vložiť za slovo vzdelanie slová „a dalšie celoživotné od
borné vzdelanie" 
Návrh znenia § 50 ods. 1: 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalšie celoživotné odborné vzdelávanie 
v danom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov sa 
získava štúdiom podľa akreditovaného študijného programu v danom 
študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov (odsek 5). 

§ 56 Doktorandský študijný program 

Ods. 2 - doplnif za zátvorku slová „v dennej forme" a na koniec 
vety doplniť slová „a v externej forme trvá max. 5 rokov". 
Návrh znenia § 56 ods 2: 
Štandardná dĺžka štúdia doktorandského študijného programu (ďa
lej „doktorandské štúdium") v dennej forme je tri roky a v externej 
forme trvá maximálne 5 rokov. 

§ 58 Lekárske študijné programy 

Ods. 5 - vypustiť poslednú vetu „Podmienkou je vykonanie rigo
róznej skúšky". 
Návrh znenia § 58 ods. 5: 
Absolventom štúdia v lekárskych študijných programoch sa ude
ľuje akademický titul „doktor medicíny" (v skratke MUDr.) resp 
„doktor veterinárskej medicíny" (v skratke MVDr.). 

Vložiť nový ods. 6 nasledovného znenia: 
Pokračovaním lekárskych študijných programov je celoživotné od
borné vzdelávanie. 

§ 61 Základné ustanovenia 

Ods. 2 - vložiť za slová vysoké školy slová „a fakulty" 
Návrh znenia § 61 ods 2: 
Vysoké školy a fakulty môžu prijímať študentov len na študium 
akreditovaných študijných programov. 

Ods 3 - vložiť za slová vysoká škola slová .a fakulta určuje" a na 
koniec vety doplnif slová „a fakultou". 
Návrh znenia § 61 ods 3: 
Vysoká škola a fakulta určuje počet prijímaných študentov pre štu
dium daného študijného programu. Ak spim podmienky na pniatie 
na štúdium tohto programu väčší počet uchádzačov, pnjati budú 
tí, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti (19) na študium 
podľa podmienok určených vysokou školou a fakultou 
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§ 66 Akademický rok a jeho organizácia 

Ods. 2 - doplniť na koniec druhej vety za slová vysokú školu slová 
„alebo fakultu". 
Návrh znenia § 66 ods. 2 posledná veta: 
Konkrétne členenie určuje pre každú vysokú školu alebo fakultu jej 
štatút. 

§ 67 Štátne skúšky - Ods. 6 - vypustiť 

§ 71 Doklady o štúdiu 

Ods. 2 • doplniť na koniec štvrtej vety slová „alebo fakulta". 
Návrh znenia § 71 ods. 2, štvrtá veta: 
Vydáva ho vysoká škola alebo fakulta. 

Ods. 7 - vložiť na koniec tretej vety slová „alebo fakulta". V posled
nej vete vypustiť „(alternatíva: automaticky súčasne s diplomom)". 
Návrh znenia § 71 ods. 7, štvrtá a piata veta: 
Dodatok k diplomu vydáva vysoká škola alebo fakulta. Absolvent 
dostane dodatok k diplomu na základe svojej žiadosti do 30 dní 
od jej podania. 

§81 Zamestnanci vysokých škôl 

Ods. 2 - doplniť na koniec novú vetu nasledovného znenia: „Sú
časťou činnosti vysokoškolských učiteľov lekárskych študijných 
programov v klinických disciplínách je aj vykonávanie liečebno pre
ventívnej činnosti." 
Návrh znenia § 81 ods. 2: 
Na vysokých školách môžu na základe pracovno-právneho vzťahu 
pôsobiť i študenti vysokej školy ako študenti - asistenti. Súčasťou čin
nosti vysokoškolských učiteľov lekárskych študijných programov v kli
nických disciplínách je aj vykonávanie liečebno-preventívnej činnost. 

Vložiť nový ods. 3 nasledovného znenia: „Pracovné miesta vyso
koškolských učiteľov sa obsadzujú výberovým konaním." 

Vložiť nový ods. 4 nasledovného znenia: „Vysokoškolskému učite
ľovi môže na jeho žiadosť dekan alebo rektor, ak učiteľ pôsobí 
mimo fakulty, poskytnúť raz za sedem rokov tvorivé voľno v trvaní 
šesť mesiacov, ak tomu nebránia závažné okolnosti týkajúce sa 
plnenia vzdelávacích úloh vysokej školy. V období tvorivého voľna 
patrí učiteľovi mzda. Jej výšku určuje vnútorný mzdový predpis 
vysokej školy. Po skončení tvorivého voľna je učiteľ v súlade 
s vnútornými predpismi vysokej školy alebo fakulty povinný pre
ukázať výsledky, ktoré počas tohto obdobia dosiahol." 

Vložiť nový ods. 5 nasledovného znenia: „Pracovný pomer vysoko
školských učiteľov sa skončí koncom školského roku, v ktorom 
dovŕšia 65 rokov veku, ak sa ich pracovný pomer neskončil skôr 
podľa osobitných predpisov. So súhlasom akademického senátu 
fakulty alebo vysokej školy možno uzavrieť s osobou nad 65 rokov 
veku pracovnú zmluvu na miesto vysokoškolského učiteľa na ur
čitý čas s ttvaním najdlhšie tri roky. So súhlasom akademického 
senátu možno takúto zmluvu uzavrieť viackrát." 

Vložiť nový ods. 6 nasledovného znenia: „Dekan alebo rektor mô
že na čas neprevyšujúci jeden rok prijať zamestnanca na čiastoč
ný úväzok na miesto vysokoškolského učiteľa bez výberového ko
nania. Pre tohto učiteľa platia v plnom rozsahu ustanovenia § 82 
s výnimkou požiadaviek vykonávať výskumnú činnost." 

§ 82 Vysokoškolskí učitelia 
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Vypustiť navrhované znenie celého paragrafu 83 a nahradiť ho doteraz 
platným znením zákona o habilitačnom a inauguračnom konaní. 

§ 84 Postup pri obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov 

Vypustiť navrhované znenie celého paragrafu 84. Niektoré usta
novenia boli vložené do nami navrhovaného znenia § 81. 

§ 109 Školné poplatky spojené so štúdiom na verejne) vyso4ej škole 

Odporúča sa prijať § 109 druhá alternatíva s nasledovnými pripo
mienkami: 

Ods. 2 - zmeniť v druhej vete slovo dvojnásobok za slovo „štvor
násobok" 
Návrh znenia § 109 ods. 2, druhá veta: 
Štandardné školné sa určuje v jednotnej ročnej výške dosahujúcej 
aspoň výšku základu a nepresahujúcej jeho štvornásobok. 

Ods. 5 - zmeniť v prvej vete slovo dvojnásobok za slovo „štvorná
sobok". 
Návrh znenia § 109 ods. 5, prvá veta: 
Študenti externej formy študijných programov prvého stupňa a dru
hého stupňa platia školné v ročnej výške dosahujúcej aspoň výšku 
základu a nepresahujúcej jeho štvornásobok. 

Ods. 5 a 7 - vložiť na koniec vety slová „a fakulta". 
Návrh znenia § 109 ods. 5 a 7, druhá veta 
Konkrétnu hodnotu školného určí vysoká škola a fakulta. 

§ 112 Štipendiá z vlastných zdro)ov vysokej školy 

Ods. 2 - doplniť za slová vysoká škola slová „môže priznať. 
Návrh znenia § 112 ods. 2, prvý riadok 
Vysoká škola môže priznať študentom z vlastných zdrojov tieto dru
hy štipendií: 

§ 123 Pôsobnosť ministerstva - písm f) a k) - vypustiť 

§ 129 Reprezentácia vysokých škôl 

Ods 4 - doplniť na koniec ods novú vetu nasledovného znenia 
„Rada vysokých škôl sa vyjadruje 
a) k návrhom na zriadenie a zloženie akreditačných komisi 
b) k návrhom ministerstva na rozdelenie prostriedkov vysokým škoUm 
c) k podstatným návrhom a opatreniam, ktoré sa týkaiu vysokydi Skôr 

§ 130 Transformácia študijných odborov ods 7 - vypustiť 

S 131 Tituly 

Ods. 1 - vypustiť a doterajšie ods. 2 až 4 prečíslovať na ods. 1 až 3 

§ 132 Transformácia existujúcich vysokých škôl - Ods 8 - vypustiť 

§133 Prevod majetku 

Ods. 1 - vložiť na koniec druhej vety slová „a fakulty." V tretej vete 
vložiť za slová vysokej školy slová „a fakulty." 
Návrh znenia § 133 ods. 1 druhá a tretia veta: 
Ministerstvo môže po dohode s verejnou školou písomne rozhodnúť 
o prevode tohto majetku do vlastníctva tejto verejnej vysokej školy a fa
kulty. Na žiadosť verejnej vysokej školy a fakulty tak rozhodne vždy. ak 
ide o majetok potrebný k zabezpečeniu vzdelávacej, výskumnej, vý
vojovej, umeleckej alebo ďalšej činnosti pri uskutočňovaní akredito
vaných študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania. 

Ods. 6 - zmeniť číslovanie na ods. 4 a doplniť za slovo habilitácia 
slová „alebo inaugurácia". 
Návrh znenia § 82 ods.4: 
Kvalifikačnou požiadavkou na obsadenie pracovných miest profesorov 
a docentov na univerzitných vysokých školách je habilitácia alebo 
inaugurácia v študijnom odbore, na ktorý je pracovné miesto profesora 
alebo docenta viazané, alebo v príbuznom študijnom odbore. 

§ 83 Habilitačné konanie 

Zmeniť názov § 83 na „Habilitačné a inauguračné konanie". 

Ods. 2 , 3 -  vložiť za slová vysokej školy slová „a ťakulty ." 
Návrh znenia § 133 ods. 2: 
Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať názov a sídlo verej
nej vysokej školy a fakulty, vymedzenie majetku, ktorý je predme
tom prevodu a záväzkov k tomuto majetku a deň, kedy majetok 
a záväzky k tomuto majetku prechádzajú na verejnú vysokú školu 
a fakultu. Na toto rozhodnutie sa nevzťahujú všeobecne záväzné 
právne predpisy o správnom konaní. 
Návrh znenia § 133 ods. 3: 
Verejné vysoké školy a fakulty uvedú svoje majetkové pomery do 
súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2002. 

STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY MATEMATIKY, FYZIKY 
A INFORMATIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

k návrhu Z á k o n a  o vysokých školách z o  d ň a  31. januára 2001 

§ 4, ods.1: Právnu subjektivitu fakúlt je potrebné zachovať. 
§8, ods.2.: Plat rektora ma určovať minister. 
§8, ods.1: Orgány samosprávy VŠ treba doplniť aj o prorektorov (na 

fakultách o prodekanov). 

§84: AS FMFI UK odporúča zaviesť duálny systém vedecko-peda-
gogických titulov (profesor, docent) a pracovných miest (profesor, do
cent). 

§56, §117: 
1, Stanoviť možností predĺženia doktorandského štúdia na 4 roky 
2. Doplniť §117 o študentov doktorandského štúdia. 
6. §109: AS FMFI UK navrhuje, aby spoplatnenie štúdia bolo v právo 

moci VŠ. 

Doc. RNDr Anna Zuzana Dubnlčková, DrSc. 
predsedníčka AS FMFI UK 
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AKADEMICKÝ SENÁT FILOZOFICKEJ FAKULTY UK 
Jednotl ivé časti uznesenia  к n á v r h u  Z á k o n a  o vysokých školách, 

schválené n a  zasadnutí  A S  FIF U K  d ň a  19. februára 2001 

Časť 1 -1. K metodike pripomienkovania 
Akademický senát a Vedenie FIF UK žiada: 

Vzhľadom na fakt, že dôvodová správa k návrhu Zákona o VŠ (zverej
nený na internetovej stránke MŠ SR 31. 1. 2001) bola zverejnená na in-
ternetovej stránke MŠ SR až dňa 8. 2. 2001, aby bola dodržaná minimál
na šesťtýždňová lehota na pripomienkovanie návrhu, ktorá začala plynúť 
až zverejnením dôvodovej správy. 

Časť 2 - II. K obsahu návrhu zákona 
Akademický senát a Vedenie FIF UK považuje: 

Predložený návrh Zákona o vysokých školách v tomto znení za neak-
ceptovatelhý ako celok, pretože opúšťa základné princípy, ktoré boli ne
oddeliteľnou súčasťou doteraz platného zákona, prijatého po novembri '89 
ako výrazu naplnenia nezávislosti a samosprávneho charakteru VŠ 
a ich fakúlt, ako výrazu napĺňania akademických práv a slobôd. 

Časť 3 
Akademický senát a Vedenie FIF UK vyjadruje svoje zásadné pripo

mienky k týmto základným okruhom: 

a) Obmedzenie samosprávneho charakteru V Š  
(Ad Prvá a Druhá hlava Druhej časti /návrhu zákona/ Verejná vysoká 
škola a jej súčasti) 

b) Právna subjektivita fakúlt VŠ 
(Ad Prvá a Druhá hlava Druhej časti /návrhu zákona/ Verejná vysoká 
škola a jej súčasti) 

c) Postup pri obsadzovaní miest vysokoškolských učiteľov 
(Ad Ôsma časf Zamestnanci vysokých škôl, § 84) 

d) Zavedenie poplatkov za štúdium 
(Ad Desiata časf Financovanie, Druhá hlava Finančné vzťahy medzi 
študentom a vysokou školou a Tretia hlava Finančné vzťahy medzi 
štátom a študentom) 

Časť 4 
Akademický senát a Vedenie FIF UK odmieta: 

a) Obmedzenie samosprávneho charakteru VŠ 

Zdôvodnenie: 
Obmedzenie samosprávneho charakteru vysokých škôl v navrhovanom 

zákone s následným odobratím kompetencií samosprávnych orgánov zne
možňuje plnenie hlavných úloh VŠ - poskytovanie vysokoškolského vzdelá
vania, tvorivé vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť. Tie totiž možno 
rozvíjať iba vtedy, ak je garantovaná sloboda vedeckého bádania a uverej
ňovania jeho výsledkov, sloboda umeleckej tvorby a právo na vyjadrovanie 
jeho výsledkov. 

Základnými princípmi týchto slobôd sú zásady demokracie a ich napĺ
ňanie v každodennom živote členov akademickej obce na fakultách a dal
ších pracoviskách VŠ. 

Nezastupiteľnú úlohu v práve vyjadrovať sa k základným otázkam exis
tencie a činnosti fakúlt a vysokých škôl majú akademické senáty, aktivita 
všetkých členov akademickej obce totiž priamo závisí od úrovne a kvality 
akademickej samosprávy vysokých škôl a fakúlt, zaručujúcich dodržiavanie 
deklarovaných akademických práv a slobôd, právneho poriadku i zásad 
demokracie a humanity. 

V tomto zmysle § 1, ods. 4 navrhovaného zákona neobsahuje v rámci de
klarovaných hlavných úloh VŠ formuláciu aktívnej úlohy vysokých škôl vo 
verejných diskusiách o závažných spoločenských a etických otázkach, pri 
konštituovaní občianskej spoločnosti. VŠ má právo a povinnost zapájať sa 
do spoločenských diskusií o kľúčových témach, musí sa definovať aj voči 
spoločnosti, nie len voči tým jej členom, ktorí s ňou priamo komunikujú. 

Akademické senáty fakúlt (najmä podľa § 24-35 Druhej hlavy navrho
vaného zákona) i VŠ výrazným obmedzením ich právomocí stratia význam 
a zmysel existencie ako kontrolného samosprávneho orgánu, vyjadrujú
ceho zodpovednosť za seba samých a za vysledky svojej práce. Hlavná 
zodpovednosť dekana nebude voči akademickému senátu ako samo
správnemu orgánu, čím tento stráca podstatnú časť opodstatnenosti svojej 
existencie 

Akademický senát VŠ v navrhovanom zákone stráca väčšinu schvaľo
vacích kompetencií, ktoré sú nahradené iba vyjadrovaním sa, čím sa po
súva do pozície formálneho orgánu - a to najmä v § 6-16 Prvej hlavy, Verej
ná vysoká škola, Druhej časti. Verejná vysoká škola a jej súčasti, návrhu 

§ 9, ods. 1-5 o akademickom senáte verejnej vysokej školy navyše 
explicitne neformuluje rozdelenie AS na zamestnaneckú a študentskú časť. 
ako ani spôsob ich volby jednotlivými časťami АО. 

§ 10 citovanej časti návrhu zákona v podstate odoberá akademickým 
senátom právomoci v takých zásadných otázkach ako je rozpočet (navr

huje i schvaľuje po vyjadrení AS a Správnej rady rektor) a schvaľovanie 
študijných programov (VR) a neobsahuje ani možnosť zásadnejšie sa vy
jadriť k obsadeniu tohto orgánu prostredníctvom právomoci schvaľovať na 
návrh rektora členov vedeckej rady vysokej školy. 

Bez práva na účasť pri riadení a kontrole verejných vecí nemožno 
očakávať aktivitu a zodpovednosť členov akademickej obce - návrh zákona 
tak nepribližuje slovenské VŠ k školstvu krajín EÚ, ale fakticky ho vracia do 
obdobia pred rokom 1989. 

Časť 5 
Akademický senát a Vedenie FIF UK odmieta: 

b) Zrušenie právnej subjektivity fakúlt 

Zdôvodnenie: 
V návrhu zákona (najma v Prvej a Druhej hlave Druhej časti Verejná vy

soká škola a jej súčasti) je narušený najdôležitejší pnncíp vysokého 
školstva, definovaný v Úvodných ustanoveniach § 1, ods. 2 Zákona o VŠ 
„Vysoké školy sú samosprávne. O organizácii a činnosti VŠ rozhodujú 
v súlade so zákonom a v jeho medziach orgány akademickej samosprávy ' 
Realizácia tohto princípu je dosiaľ zabezpečovaná právnym postavením VŠ 
a fakúlt: § 5, ods. 1 platného zákona hovorí, že VŠ a fakulty sú právnickými 
osobami, vďaka čomu (právnej subjektivite) sú fakulty navzájom i k VŠ ako 
integrujúcemu celku rovnocenné. Práve zrušenie právnej subjektivity fakúlt 
znemožňuje v zmysle povedaného naplnenie uvedených princípov, ktoré 
však explicitne neboli doteraz spochybnené 

Návrh zrušiť právnu subjektivitu fakúlt tak vedie k narušeniu rovnová
hy na úrovni prirodzených zložiek vysokých škôl, ako sme už konštato
vali v prípade obmedzenia kompetencií akademického senátu i dekanov 
jednotlivých fakúlt, a zároveň k vytváraniu iných ako samosprávnych or
gánov. 

V tomto zmysle je najvačším a bezprecedentným zásahom do samo
správneho charakteru akademického života inštitút Správnej rady. spôsob 
jej kreovania, postavenie a jej kompetencie, ako ich vymedzuje § 15. ods 
1: .Správna rada verejnej VŠ je orgán, ktorý nezáviste uplatňuje a presa
dzuje zohľadňovanie verejného záujmu v činnosti verejnej vysokej školy, 
najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov po
skytnutých verejnej VŠ štátom." Členov správnej rady, z ktorých je iba jedi
ný delegovaný orgánom akademickej samosprávy AS VŠ, podľa navrhova
ného zákona, po prerokovaní s rektorom vymenúva a odvoláva minister 
tak, aby medzi nimi boli primerane predstavitelia verejného života, územnej 
samosprávy a štátnej správy. Návrh zákona neobsahuje nijaké záruky, aby 
pri takomto spôsobe kreovania správnej rady nedošlo k presadzovaniu 
úzko politických alebo skupinových záujmov na akademickej pôde VŠ a fa
kúlt, naopak otvára sa tým priestor intervenciám štátnej moci a politických 
záujmov do kompetencií vysokých škôl. 

Už spomínané odobratie kompetencií orgánom fakúlt a VŠ a ich pnsú-
denie takto kreovanej správnej rade (§ 14, 15 a 16) je prejavom krajnej 
nedôvery voči samosprávnemu charakteru fakúlt, ako aj vyjadrením nedô
very členom AO jednotlivých fakúlt ako miest, kde sa konkrétne napĺňa po
slanie vysokej školy. Zloženie a kompetencie tejto inštitúcie sú tak prostried
kom na zasahovanie do akademických práv a slobôd, definovaných aj v § 3 
predloženého zákona, až po ich faktické negovanie. 

Pnamym dôsledkom nedomyslenosti zrušenia právnej subjektivity fakult 
je aj právne vákuum, v ktorom by sa na základe navrhovaného zákona 
ocitli akademické (fakultné, ale aj univerzitné) knižnice a ich zamestnanci 
Napriek, pre zákon nadbytočnej, detailnosti viacerých ustanovení návrh„ 
tento neformuluje ani presné postavenie akademickej knižnice ako súčasti 
fakulty (VŠ), ani jej pôsobnosť a kompetencie, ani postavenie jej za
mestnancov voči AO. 

Časť 6 
Akademický senát a Vedenie FIF UK dálej nesúhlasí: 

c) S navrhovanou zmenou postupu pri obsadzovaní miest vysoko
školských učiteľov v § 84 

Zdôvodnenie: 
Zrušenie súčasných vedecko-pedagogických hodnosti neneši v na 

vrhovanej podobe nijaký zásadný problem, titul docenta a profesora 
v súčasnosti ohodnotením dosiahnutej kvalifikácie vysokoškolského 
učiteľa a jedným z nemnohých spôsobov ocenenia jeho prace Navrtv 
vaná systemizácia pozícii .docent" a „profesor" ako .pracovných miest 
podľa nemeckého vzoru by tak v slovenskom kultúrnom priestore zna 
menala nielen degradáciu vedecko-pedagogickych hodnosti na <лкс.е 
v zamestnaní", ale zároveň by obmedzila možnosti graduaoe. zn i .  a 
motiváciu graduácie u mladých vysokoškolských učilefov a v priľ>e 
ranom časovom horizonte by znovu spôsobila zakonzervovanie status 
quo (možnosť stať sa profesorom by sa prakticky viazala na odchod 
predchodcu do dôchodku), čím by poprela svo|u s iastnu filozofiu 
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Časť 7 Časť 8 

Akademický senát a Vedenie FIF UK nesúhlasí: 

d) So zavedením poplatkov za štúdium v súčasnej ekonomickej, le
gislatívnej a sociálnej situácii Slovenska 

Zdôvodnenie: 
Bez komplexného riešenia sociálnych, legislatívnych a ekonomic

kých súvislostí fungovania vysokých škôl a vzdelávania (platná vyhláš
ka o sociálnych štipendiách, transformácia systému študentských pô
žičiek a priamej a slobodne voliteľnej formy sociálnej podpory) pova
žujeme zavedenie poplatkov za štúdium za kontraproduktivně a nemo
rálne. 

Stanovenie poplatkov za štúdium musí byť po zabezpečení komplex
ného riešenia v kompetencii jednotlivých VŠ. 

Akademický senát a Vedenie FIF UK považuje za neprijateľné, aby 
predložený návrh zákona, ktorý zásadne mení pracovno-právne postavenie 
učiteľov a vedeckých pracovníkov VÔ a pravidlá hospodárenia VŠ a ich 
fakúlt, bol pripomienkovaný bez zverejnenia a pripomienkovania návrhu 
Zákona o vede a SAV, ako aj Zákona o verejnej službe a Zákona o štátnej 
službe. AS a vedenie FIF UK žiada, aby boli uvedené zákony, ktoré sa by
tostne dotýkajú činnosti a poslania VŠ a ich fakúlt, predložené na pripo
mienkovanie súčasne so zákonom o VŠ 

Na základe všetkých uvedených zásadných pripomienok Akademický 
senát a vedenie FIF UK opakovane konštatuje, že návrh zákona o vy
sokých školách vo verzii predloženej na verejnú diskusiu, je pre Akade
mickú obec FIF UK neprijatelhý. 

Doc. PhDr. Mária Kusá, CSc., 
predsedníčka AS FIF UK 

STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU PEDAGOGICKEJ FAKULTY UK 
A VEDENIA PEDAGOGICKEJ FAKULTY UK 

k návrhu Z á k o n a  o vysokých školách 

Akademický senát a Vedenie Pedagogickej fakulty Univerzity Komen
ského si uvedomujeme, že predložený návrh Zákona o VŠ si vyžiadal od 
jeho tvorcov veľa úsilia a času. O to viac nás mrzí, že toto úsilie vychádza 
nazmar, pretože zákon v predloženej podobe nemožno považovat za 
prijateľný. Okrem zásadných výhrad ku koncepcii zákona konštatujeme, 
že návrh Zákona o vysokých školách bol zverejnený nekompletne (dňa 
31. 1. 2001) na internetovej stránke MŠ SR bez dôvodovej správy, ktorá 
sa objavila na tej istej adrese až 8. februára 2001. Vzhľadom na to. že 
zákon nebol pripravovaný „zdola", ale .zhora", považujeme za nevyhnut
né odstrániť anonymitu jeho tvorcov, najmá pri takom závažnom do
kumente, akým návrh Zákona o vysokých školách nepochybne je Po
dobná situácia sa už stala pri pripomienkovaní návrhu Koncepcie ďalšie
ho rozvoja vysokého školstva na Slovensku pre 21. storočie. Aj v tomto 
prípade boli mená zverejnené až po pripomienkach vysokých škôl. 

Akademický senát a Vedenie PDF UK ďalej konštatujeme, že v návrhu 
zákona a jeho dôvodoyej správe nie sú dostatočne jasne formulované 
dôvody na uskutočnenie zásadných zmien oproti Zákonu o vysokých 
školách č. 172/1990 Zb., keďže v ňom záruka nezávislosti, samosprávy 
a akademických slobôd a práv vysokých škôl boli zreteľne artikulované. 
Na týchto zásadách akademická obec PDF UK aj naďalej trvá. 

Akademický senát a Vedenie PDF UK odmietame predložený návrh 
zákona ako celok, pretože je v rozpore s doterajšími stanoviskami 
akademickej obce, ktorá nemôže akceptovať zákon, ktorý : 
- demontuje autonómiu vysokého školstva, 
- ruší právnu subjektivitu fakúlt, 
- nemá vyjasnené pravidlá financovania vysokých škôl. 

Dekan Pedagogickej ťakulty UK 
Bratislava 20. 2. 2001 

Akademický senát a Vedenie PDF UK plne podporujeme návrh uzne 
sení AS UK k návrhu zákona zo dňa 13 februára 2001 Sme presved 
cení, že nový vysokoškolský zákon musí byť vypracovany v užšej su 
činnosti s akademickou obcou Akademický senát i vedenie fakulty chcú 
na tejto práci konkrétne participovať vyslaním svo|ich zástupcov do 
jednotlivých pracovných skupín 

Vzhľadom na to, že odmietame návrh Zákona o vysokých školách ako 
celok, nepřikládáme podrobný návrh výhrad pripomienok a pozměňo
vacích návrhov k jednotlivým paragrafom zákona V súčasnosti pováži 
jeme za významné dohodnúť postup krokov, ktoré by akademická 
obec SR a MŠ SR mali vykonať v záujme prípravy zákona klory by j a  
bezpečoval atribúty fungovania modernej vysokei školy v » I o n  tis»c 
roä'. 

Navrhujeme takýto postup : 

- Odstrániť anonymitu tvorcov návrhu Zákona o vysokých školách. Ofi
ciálne oznámiť ich mená Rade vysokých škôl a zverejniť na webovej 
stránke MŠ SR, čo umožní konštruktívny dialóg medzi jeho tvorcami 
a akademickou obcou. 

- Zvolať stretnutie akademickej obce s tvorcami zákona, na ktorej by 
tvorcovia zákona detailne vysvetlili koncepciu zákona, a na ktorej by 
boli stanovené pracovné skupiny, ktoré by dopracovali paragrafové 
znenie nového zákona, vychádzajúceho zo Zákona č. 172/90 Zb. 

- Dôsledne trvať na rešpektovaní minimálne 6-týždňového časového 
limitu na pripomienkovanie nového návrhu Zákona o vysokých školách 
a trvať na jeho predložení spolu s dôvodovou správou. 

Predsedníčka AS PDF UK 

SPOLOČNÉ STANOVISKO 
VEDENIA EVANJELICKEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY UK 

A AKADEMICKÉHO SENÁTU EBF UK 
k návrhu Z á k o n a  o vysokých školách, schválené A S  E B F  U K  d ň a  19. februára 2001 

- K par. 19, odsek 1, bod a, navrhujeme presnejšie definovať minimálny 
rozsah dotácií štátu pre verejné vysoké školy vo vzťahu k jednotlivým 
rozpočtovým položkám na základné potreby vysokej školy (mzdy, pre
vádzka,...) 

- V par. 36 pridať v odseku 2 v zozname paragrafov, ktoré sa vzťahu
jú na bohoslovecké ťakuty primerane, doplniť o par. 4 a 5, ktoré by 
umožňovali, aby teologické fakulty nemuseli mať zo zákona ako svoj 
prvý stupeň bakalárske štúdium a 21, čím by sa umožnilo, aby 
bohoslovecká fakulta mala právo byť nositeľom vlastníckych práv, na
koľko z poverenia cirkvi prevzala do vlastníctva a spravuje majetok 
cirkvi 
Vysvetlenie Bohoslovecké fakulty vzhľadom na potrebu v úvode štú
dia umiestniť biblické jazyky a ďalšie nevyhnutné úvodné a pomocné dis
ciplíny, nevedia postaviť v úvode trojročný bakalársky program s praktic
kým využitím. Bohoslovecké fakulty by namiesto toho využívali možnosť 

vytvárať v rámi magisterského štúdia vnútorné špecializácie, čím by po
núkali viaceré vzdelanosté profily absolventov. 

K par. 60, odsek 3 pridať vetu. Absolventi doktorantského r,túdia a no
sitelia titulu ThDr., ktorí ho získali do vstupu bohosloveckej fakulty do 
UK, môžu používať podľa vlastného rozhodnutia buď ThDr alebo titul 
PhD Rozhodnutie o zmene je nutné registrovať napr v historickej mat
rike doktorov bohosloveckej fakulty. 

Vysvetlenie Nepokladáme za správne, aby nositeľ titulu ThDr . ktorý 
bol získaný pred vstupom bohosloveckej fakulty do UK a je v zmysle 
návrhu nového vysokoškolského zákona ekvivalentný k PhD., mal prá
vo byť nositeľom obidvoch titulov súčasne, nakofco titul bol udelený na 
základe len jedného doktorizačného programu 

K par. 84 Nepokladáme za dostatočné, keď sa miesto profesora získa 
va iba na základe konkurzu a právo na trvalý titul „prof" iba na základe 
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trvalej pracovnej zmluvy profesora. Nakolko vysoké školy a fakulty ma
jú byť predmetom akrediačného posudzovania, pri ktorom sa bude 
skúmať akademická kvalita jednotlivých vysokoškolský pedagógov 
(teda aj profesorov), bolo by účelnejšie stanoviť spoločné základné ce
loštátne kritériá pre udelenie titulu prof, a po jeho získaní ho neproble-
matizovať novým konkurzom. Súčasný spôsob získavania titulu prof, 
a habilitácie docentov pokladáme za lepší. 

Doc. Mgr.art. Anna Predmerská 
predsedníčka AS EBF UK 

Vo všeobecnosti konštatujeme, že celková vnútorná koncepcia návrhu 
zákona o vysokých školách je vzdialená stredoeurópskym univerzitným 
tradíciám, neprejavuje sa pri nej jasne zodpovednosť štátu za úroveň 
vysokého školstva, oslabuje právomoci, a preto tiež následnú iniciatívu 
fakúlt na splnenie ich úlohy v danej špecializovanej oblasti vzdelávania. 

Spoločne sa pripájame ku výhradám Predsedníctva AS UK k návrhu 
Zákona o vysokých školách. 

Prof. ThDr. Igor Kišš 
dekan EBF UK 

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK 
Z á s t u p c o v i a  A k a d e m i c k é h o  s e n á t u  a V e d e n i a  F T V Š  U K  

prijali n a  s p o l o č n o m  z a s a d n u t í  d ň a  20. 2. 2001 stanov isko k n á v r h u  Z á k o n a  o v y s o k ý c h  š k o l á c h  

V plnom rozsahu podporujeme stanovisko legislatívnej komisie AS UK. 
Zákon považujeme za velhli podrobný, množstvo čiastkových problémov 
možno riešiť nižšími právnymi normami. Vzhľadom na závažné množstvo 
nejednoznačných, často nesprávnych a kontroverzných formulácií jed
notlivých paragrafov zákona, považujeme ho v predloženej forme za ne-
prijatelhý. 

Doc. PhDr. Helena Medeková, CSc., 
predseda AS FTVŠ UK 

Zásadné pripomienky máme najmä v oblastiach: 
- zrušenie právnej subjektivity fakúlt a výrazné oklieštenie právomoci sa

mosprávnych orgánov, 
- konštituovanie orgánu Správnej rady VŠ a jeho funkcie, 
- legislatívne riešenie prevodu majetku štátu na VŠ, fakulty a jeho spravovanie, 
- pracovno-právne vzťahy učiteľov a zamestnancov VŠ. 

Prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, CSc. 
dekan FTVŠ UK 

V y s o k é  š k o l y  2 0 0 1  -
k o n i e c  n o v e m b r a  1 9 8 9 ?  

V zákone, ktorý si akademická obec vytvorila po roku 1989, je 
samospráva založená na vzťahu medzi akademickým senátom 
VŠ, resp. fakulty, a rektorom, resp. dekanom. Akademické senáty 
(AS) nemajú výkonné funkcie, okrem volby akademických funk
cionárov, dekana a rektora, ktorí riadia fakulty a VŠ, zastupujú ich 
a konajú v ich mene. Ďalším princípom je rovnocenný vzťah me
dzi fakultami navzájom a vyvážený vzťah medzi fakultami a vyso
kou školou, založený na princípe rovnosti, legislatívne vyjadrenej 
právnou subjektivitou fakúlt a VŠ. Toto vytvára podmienky na ich 
skutočne partnerskú spoluprácu a adekvátnu kontrolu VŠ a fa
kúlt. Dôležité je jasne povedať aj to, že samospráva VŠ a fakúlt 
ani v najmenšom nevylučuje kontrolu ich hospodárenia štátny
mi kontrolnými orgánmi. Fungujúca samospráva však vytvára aj 
priestor na uplatnenie iniciatívy členov akademických obcí fakúlt 
a VŠ. 

Zakotvenie uvedených princípov do zákona je vyjadrením pre
svedčenia, že V Š  dokážu vytvoriť čo najlepšie podmienky na na
plnenie svojho poslania a že nezneužijú svoju slobodu. Ak o návr
hu zákona platí, že právna subjektivita fakúlt nie je zlučiteľná 
s filozofiou tohto návrhu zákona a ak by sa tento princíp potvrdil 
v znení mnohých konkrétnych ustanovení zákona, sú opodstat
nené obavy, že sa zrúti celá konštrukcia platného zákona o VŠ so 
všetkými dôsledkami pre prácu fakúlt a VŠ. Poruší sa rovnováha 
práv a povinností exekutívy vysokých škôl a fakúlt voči právam 
a povinnostiam akademických senátov v horizontálnej i vo verti
kálnej rovine. Na úrovni hlavných prirodzených zložiek vysokej 
školy na fakultách - dekan stratí svoju autonómnosť a zredukuje 
sa jeho zodpovednosť voči akademickému senátu fakulty. Ak by 
akademickému senátu fakulty - tak ako to navrhuje zákon - bolo 
odobraté aj právo schvaľovať návrhy predkladané dekanom, ako 
rozpočet fakulty, podmienky prijímania študentov, počet a štruk
túra pracovníkov fakulty, ako aj pre študentov dôležitý študijný 
program, je potom oprávnenou otázka, načo by takýto senát 
fakulte bol. AS fakúlt by stratili význam, stratila by sa atmosféra 
zodpovednosti za seba samých a za svoje výsledky. Nie je mož
né vylúčiť ani úplnú deštrukciu A S  fakúlt i s negatívnymi dôsled
kami. Akademický senát vysokej školy by sa stal z hľadiska fakúlt 
formálnym orgánom, pretože jeho členovia by nemohli podrobne 

poznať problematiku všetkých jednotlivých fakúlt až na úroveň jej 
katedier a jednotlivých členov. 

Zrušenie právnej subjektivity ťakúlt teda deštruuje celú konštruk
ciu princípov, na ktorých je vytvorený platný zákon o V Š  a ktorý 
rámcuje život na vysokých školách od novembra 1989. Čo návrh 
zákona ponúka miesto neho? A k  už nie je možná pre zrušenie 
právnej subjektivity fakúlt vnútorná vzájomná kontrola fakúlt a VŠ, 
musí sa vytvoriť iný orgán. Je ním správna rada, v ktorej budú 
zastúpení najmä predstavitelia verejného života, územnej samo
správy a štátnej správy, pôvodne navrhnutí podnikatelia už z ná
vrhu zákona vypadli. Po prerokovaní s rektorom ju vymenúva 
a odvoláva minister, teda predstaviteľ štátnej alebo straníckej mo
ci. V návrhu zákona § 15 (1) sa uvádza: „Správna rada verejnej 
vysokej školy je orgán, ktorý nezávisle uplatňuje a presadzuje zo-
hľadňovanie verejného záujmu v činnosti verejnej vysokej školy, 
najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostried
kov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom." Teda má byť 
kontrolným orgánom nad nedôveryhodnými učiteľmi a študentmi 
vysokých škôl, ktorí dodnes zrejme pre niekoho z nevysvetliteľných 
príčin nepripustili rozkradnutie spoločného majetku. Napnklad za 
ministra Javorského zabránili akademické orgány „privatizácii" 
areálu Krásna hôrka, v ktorom sú dodnes kliniky Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského. O tom, ako na Slovensku v mnohých 
prípadoch skončí majetok štátu „vďaka starostlivosti" straníckej 
moci maskovanej záujmami spoločnosti, hádam ani netreba ho
voriť. 

V predloženom návrhu zákona nejde len o legislatívno-tech-
nické riešenie otázok súvisiacich so zmenenými podmienkami 
života vysokých škôl, ale je v ňom aj jasný odkaz. Odkaz o tom. 
že ľudia na fakultách nie sú hodní toho, aby si mohli spravovať 
svoje veci sami. Odkaz o tom, že nie sú schopní vytvoriť si vyvá
žené vzťahy medzi fakultami a vysokou školou, zaručujúce napl
nenie ich poslania. Odkaz o tom, že ľuďom na vysokých školách 
nie je možné dôverovať a nemôžu niesť zodpovednosť. Práve 
o tieto hodnoty išlo v novembri 1989. 

Branislav Líška, člen A S  UK 
Sme. 12. marca 2001 
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R e f o r m a  v y s o k ý c h  š k ô l  
a p r i n c í p  s a m o s p r á v y  

Idea demokratického štátu spočíva okrem iného na samospráv
nych inštitúciách. Tie sú nenahraditeľné tam, kde je potrebné 
využiť a podchytiť čo najviac iniciatívy a zodpovednosti „zdola" -
napríklad v oblasti miestnej samosprávy, ale aj v oblasti samo
správy vysokých škôl a fakúlt. Samospráva pozitívne motivuje 
ľudí zúčastňovať sa na riadení vecí verejných. Štátna moc z času 
na čas pociťuje neodolateľné nutkanie nahradiť samosprávu byro
kratickou centralizáciou. 

Dobrá vláda v demokratickom štáte sa má usilovať vytvoriť pre 
samosprávne inštitúcie vhodné legislatívne podmienky. Sila sa
mosprávnej inštitúcie spočíva aj v samoregulačnej a samoozdra-
vujúcej schopnosti. Ak sa naruší delba moci - jemná rovnováha 
medzi exekutívnou a kontrolnou mocou samosprávnej inštitúcie 
neprimeraným odobraním kontrolných kompetencií a ich odo
vzdaním inému ako samosprávnemu orgánu, stráca schopnosť 
samoregulácie a prestáva byť skutočne samosprávnou. Následne 
zákonite klesá produktívnosť - kvalita výstupov takto riadenej or
ganizácie (inštitúcie). 

Klamlivé argumenty 
Kedže predkladatelia návrhu zákona o vysokých školách a pod

porovatelia tohto návrhu neprišli so žiadnymi presvedčivými argu
mentmi v prospech oklieštenia samosprávnosti takých inštitúcií, 
akými sú vysoké školy a ich orgány - akademické senáty škôl 
a fakúlt - uchyľujú sa ku klamlivej argumentácii. Jednou je spo-
chyňovanie osobných, morálnych a odborných kvalít „obsa-
dzovateľov" samosprávnych inštitúcií - „v senátoch sú (aj) ľudia 
ktorým študenti po Novembri '89 dali kufre na vrátnicu". Žiaľ, po
vedali to ľudia, ktorí bojovali v roku 1996 proti snahe politickej 
a štátnej moci „preraziť obrannú hradbu akademickej obce". 
Vtedy napriek prevahe štátnej moci najmä vďaka obranným 
poistkám v zákone o právnej subjektivite fakúlt a ich samo
správnych orgánov - akademických senátov boli akademické 
práva a slobody na vysokých školách uchránené bez trvalejších 
poškodení. Tieto poistky proti zasahovaniu štátnej moci, proti 
presadzovaniu úzko politických a lobistických záujmov by mali 
zostať, pretože moc je vrtkavá. Inštitúcie sa nerušia preto, že ich 
demokratickým spôsobom ovládnu „inak zmýšľajúci" či „zlí" ľu
dia. To  by na svete už žiadny štát, žiadna vláda neexistovali -
všetky by boli dávno zrušené. Sila demokratickej inštitúcie je vtom, 
že sú zabezpečené legitímne a legálne mechanizmy výmeny jej 
predstaviteľov. Návrh zrušiť právnu subjektivitu fakúlt vedie k naru
šeniu rovnováhy na úrovni hlavných prirodzených zložiek vysokých 
škôl. Senáty fakúlt výrazným obmedzením svojich kompetencií 
stratia význam a atmosféra zodpovednosti za seba samých a za 
svoje výsledky nebude mať inštitucionálnu oporu. Hlavná zod
povednosť dekana nebude voči akademickému senátu ako 
samosprávnemu orgánu. Nastúpi dobre známe odcudzenie 
a morálny úpadok i pokles kvality vzdelávania, vedy a umenia. 

Druhý argument je typu strašiaka - úmyselne sa zveličujú ne
gatívne dôsledky kritizovaného princípu - ako napríklad: „právnu 
subjektivitu fakúlt musíme zrušiť, pretože na dvoch fakultách uni
verzity nebolo možné zladiť začiatok semestrov, čo komplikovalo 
interdisciplinárne šúdium". Dôkazom slabosti tohto argumentu je 
fakt, že zladenie začiatku semestrov na tej istej univerzite sa 
dosiahlo aj v podmienkach právnej subjektivity fakúlt. 

Kamufláž kontroly 

Tretím argumentom je nahradenie kontrolnej funkcie samo
správneho orgánu kamuflážou neprijateľných konkrétnych formu
lácii v texte zákona navonok akceptovateľným princípom. Prin
cípom „jednoty kompetencií a zodpovedností" sa myslí napríklad 
toto: rektor vysokej školy predkladá návrh rozpočtu (§ 10, písm. 
(2), ods. b) a po vyjadrení A S  a Správnej rady - div sa svete - ho 
sám aj schvaľuje (pozri §11, písm. (5)). Naozaj skutočná až do
jemná jednota. Veď máme skúsenosti s tým, čo je právo vyjadriť 
sa, ktoré sa zvykne redukovať na právo byť informovaný o. Bolo 
by naivné myslieť si, že predkladatelia si tento rozdiel medzi 
„schvaľuje" a „vyjadruje sa" neuvedomujú. 

_ štvrtý argument je typu zlodej kričí: chyfíe zlodeja!, ktorý nazna
čuje jednu zo skrytých motivácií predkladateľov: „na fakultách maju 
ludia pocit moci". V §§ 125 a 126 si ministerstvo osobuje celkom 
„nevinné" právomoci „nútenej správy" vysokej školy, v § 123, 
písm. f) obmedzenie počtu študentov vo vybraných študijných 
odboroch, na ktorých poskytne finančné prostriedky, písm k) 
vymenúva ďalších členov skúšobných komisií na štátne skúšky 
podľa § 15, ods. (2) minister po prerokovaní s rektorom vyme
núva a odvoláva členov správnej rady Zákon s takýmito pa
ragrafmi nás nemôže priblížiť k EÚ, ale vrátiť do osemdesia 
tých rokov so smutne preslávenou centralizáciou Z týchto usta 
novení je zrejmé, že predkladatelia nedôverujú orgánom samo
správy. 

Zneužitá nevedomosť 
Piatym druhom argumentu je argumentum ad ignorantiam 

úmyselne sa zneužíva nevedomost auditoria, Mote si tažko môže 
overiť fakty: „všade na svete je to tak". Prehľadnú analýzu a kom
paráciu toho, ako je legislatívne zabezpečené vysoké školstvo vo 
svete (ani len v blízkom okolí), predkladatelia nezverejnili. Vybe
rajú si vhodné údaje - akési hrozienka z koláča, a nevhodné, ale 
oveľa relevantnejšie informácie možno zamlčujú. Argument „vša
de na svete je to tak, teda aj u nás to tak má byť", samozrejme 
nie je logicky správny, hoci môže slúžiť na orientáciu: napríklad 
ak by všade na svete (okrem nás) bola diktatúra, z tohto paralo-
gizmu by „vyplývalo", že je potrebné takúto diktatúru zaviesť aj 
u nás. Neviem o tom, že by nás Boloňská deklarácia alebo iný 
dokument komisií E Ú  zaväzoval zrušiť právnu subjektivitu fakúlt -
mimochodom v Oxforde majú fakulty (colleges) právnu subjek
tivitu a univerzita je federáciou (www.ox.ac.uk). Už by hádam bo
lo načase vyškrtnúť z našich novodobých dejín tristnú tendenciu 
moci byť pápežskejší ako je pápež. Na záver: ani superlatívy typu nové, revolučné, moderné, kto
rými označujú zástancovia návrhu zákona niektoré jeho časti ale
bo aj návrh ako celok, neurobia z centralizácie a byrokratizácie 
akademického prostredia, ktorá je v paragrafoch návrhu zákona 
založená, jeho kvalitatívnu reformu. Aj  preto Akademický senát 
Univerzity Komenského prijal 21. 2. 2001 po dlhej diskusii a po
drobnom zdôvodnení uznesenie: „AS UK považuje predložený 
návrh zákona za neopraviteľný a odmieta ho ako celok". 

František Gahér, predseda A S  UK 
Sme, 1. marca 2001 
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