
1)	Nov

Primárny
školách a

http://w
69 

Stav opa
od 1. sep

Navrhova

Zámer op
študento
vysokých

Obsah op
vysokých
hodín pr
poskytnu
študujúc
nemá pre
akademi

Novela m
prostried
budú odp
financov
správnyc
pôžičky, 

Podľa no
nemocen
zamestna
rigorózne
bude ude
správnej 
vysokej š

V súlade 
území SR
Ministers
univerzit
Univerzit
výskum. 

vela	zákon

y zdroj: Vládn
a o zmene a d

ww.nrsr.sk/e

trenia v legis
ptembra 200

ateľ: Ministe

patrenia: Zvý
ov; optimalizo
h škôl; umožn

patrenia: Nov
h škôl a pobo
iameho kont
utie má rozho
ich externou
ekročiť 50 % 
ckom roku. 

má zabezpeči
dky poskytnu
počítateľnou
anie. Posilňu
ch rád. Tie bu
ako istá pois

ovely je dokto
nského a dôc
anca vysokej
ej skúšky pre
eľovať vláda.
rady verejne
školy a po pre

s pravidlami
R vlastné štud
stva školstva
tné vysoké šk
tná vysoká šk

na	o	vysok

ny návrh záko
doplnení nie

exeIT.NRSR.W

slatívnom pro
7; novela nad

erstvo školstv

ýšiť kvalitu vz
ovať riadenie
niť vysokým š

vela zavádza
očiek zahranič
taktu učiteľa 
odovať vysok
u formou. Poč
z počtu štud

iť prepojenie
uté podnikate
u položkou zo
uje sa vplyv v
udú mimo iné
stka voči neú

orand študen
chodkového 
j školy. Pri rig
ejde do štátn
. Právo navrh
ej vysokej ško
erokovaní v a

i Európskej ú
dijné program
a SR. Vysoké š
koly a ostatn
kola sa bude 

kých	školá

ona, ktorým 
ktorých záko

Web.Webclas

ocese: schvá
dobudne pln

va SR 

zdelávania na
e vysokých šk
školám čerpa

a centrálny re
čných vysoký
a študenta t
ká škola. Vys
čet týchto št
dentov prijím

e vysokoškols
eľským sekto
o základu na 
verejnosti na 
é schvaľovať 
mernému za

ntom vysokej
poistenia, ak
goróznych sk
ej skúšky. Sú
hnúť kandidá
oly. Správna 
akademickom

únie budú mô
my. Na svoje
školy sa pod
é vysoké ško
musieť okre

 

ách	

sa mení a do
onov v znení 

ss/SSLP.ASP?

lené v NR SR
nú účinnosť 1

a vysokých šk
kôl a posilniť
anie úverov.

egister zames
ých škôl. Za d
týždenne a o 
oké školy bu
udentov v pr

maných na štu

ského vzdelá
orom na podn
výpočet dan
chod verejný
rozpočet škô

adlžovaniu vy

j školy, z čoh
ko aj poisteni
kúškach dôjd
úhlas na pôso
áta na rektora
rada bude m
m senáte aj s

ôcť pobočky 
 pôsobenie a
ľa návrhu no
oly. Vypúšťa s
m pedagogic

opĺňa zákon č
neskorších p

?WCI=SSLP_N

R 03. júla 200
1. januára 20

kolách; stano
ť vplyv verejn

stnancov ver
dennú formu
výške motiv
dú môcť pož
rípade verejn
udijné progra

vania so spo
nikové štipen
e z príjmov. 
ých vysokých
ôl a definitívn
ysokých škôl.

ho vyplýva, že
ia v nezames
e k ich zruše
obenie verejn
a verejnej vy
mať tiež právo
schvaľovať ro

zahraničných
a zámery vša
ovely zákona 
sa tak pôvod
ckej činnosť z

č. 131/2002 
predpisov 

NZWorkitem

07 s účinnosť
08 

oviť limit poč
nosti na fung

rejných, štátn
u štúdia sa po
vačného štipe
žadovať školn
ných a súkrom
amy v denne

ločenskou pr
ndiá pre štud
Návrh podpo
h škôl prostre
ne schvaľova
 

e na účely zd
stnanosti, nie
niu s tým, že
nej alebo súk
ysokej školy b
omoc určova
ozpočet verej

h vysokých š
k budú musi
o vysokých š
ná kategória
zameriavať p

Z. z. o vysoký

mHist&WCE=M

ou niektorýc

čtu externých
ovanie verej

nych a súkro
ovažuje najm
endia a kritér
né od študen
mných vysok
j forme štúd

raxou. Finan
dentov vysok
oruje aj viacz
edníctvom čl
ať bankové ú

ravotného, 
e je považova
e obsah samo
kromnej vyso
budú mať čle
ať plat rektor
jnej vysokej 

kôl poskytov
eť získať súh
školách budú
 výskumných
prednostne a

ých 

Master=21

ch článkov 

h 
ných 

mných 
menej 18 
riách na ich 
ntov 
kých škôl 
ia v danom 

čné 
kých škôl 
zdrojové 
lenov ich 
very a 

aný za 
otnej 
okej školy 
enovia 
ra verejnej 
školy. 

vať na 
hlas 
ú členiť na 
h univerzít. 
aj na 



Pozitíva n
‐ posilne
‐ rozšíren

Negatíva
‐ štát urč
obmedzu
‐ stanove
vysokých
‐ nerovné
‐ obmezd
generova

 

novely: 
nie vplyvu ve
nie možností

a novely: 
čuje maximál
uje strategick
enie maximá
h škôl 
é podmienky
denie možno
ať prostriedk

erejnosti na c
í financovani

lnu výšku ško
ké plánovani
lneho podiel

y pre pobočk
osti podnikan
ky na fungova

chod verejný
a VŠ prostre

olného pre ex
e vysokých š
lu interných 

ky vysokých š
nia pre súkro
anie 

 

ých vysokých
dníctvom ba

xterných štu
škôl 
a externých š

škôl z krajín E
mné vysoké 

 škôl 
nkových úve

dentov, ktor

študentov ob

EÚ a z krajín m
školy, ktoré 

erov a pôžičie

ré tak nemus

bmedzuje mo

mimo nej 
im znemožňu

ek 

í odrážať sta

ožné zamera

uje vlastným

v trhu a 

ania 

mi silami 


