1) Nov
vela zákon
na o vysok
kých školá
ách
Primárnyy zdroj: Vládn
ny návrh záko
ona, ktorým sa mení a do
opĺňa zákon č.
č 131/2002 Z. z. o vysokýých
školách a o zmene a doplnení
d
niektorých záko
onov v znení neskorších p
predpisov
http://www.nrsr.sk/eexeIT.NRSR.W
Web.Webclasss/SSLP.ASP??WCI=SSLP_N
NZWorkitem
mHist&WCE=M
Master=21
69
Stav opatrenia v legisslatívnom pro
ocese: schválené v NR SR
R 03. júla 200
07 s účinnosťou niektorýcch článkov
od 1. sep
ptembra 2007; novela nad
dobudne pln
nú účinnosť 1
1. januára 2008
Navrhovaateľ: Ministeerstvo školstvva SR
Zámer op
patrenia: Zvýýšiť kvalitu vzzdelávania naa vysokých škkolách; stano
oviť limit poččtu externých
h
študento
ov; optimalizo
ovať riadeniee vysokých škkôl a posilniťť vplyv verejn
nosti na fungovanie verejných
vysokých
h škôl; umožn
niť vysokým školám
š
čerpaanie úverov.
Obsah op
patrenia: Novvela zavádzaa centrálny reegister zamesstnancov verrejných, štátn
nych a súkromných
vysokých
h škôl a pobo
očiek zahraniččných vysokýých škôl. Za d
dennú formu
u štúdia sa po
ovažuje najm
menej 18
hodín priameho konttaktu učiteľa a študenta týždenne
t
a o výške motivvačného štipeendia a kritérriách na ich
utie má rozho
odovať vysokká škola. Vysoké školy budú môcť požžadovať školn
né od študen
ntov
poskytnu
študujúcich externou
u formou. Poččet týchto študentov v prrípade verejn
ných a súkrom
mných vysokkých škôl
dentov prijím
maných na štu
udijné prograamy v dennej forme štúdia v danom
nemá preekročiť 50 % z počtu štud
akademickom roku.
má zabezpečiiť prepojeniee vysokoškolsského vzdelávania so spoločenskou prraxou. Finančné
Novela m
prostried
dky poskytnu
uté podnikateeľským sekto
orom na podn
nikové štipen
ndiá pre štud
dentov vysokkých škôl
budú odp
počítateľnou
u položkou zo
o základu na výpočet dane z príjmov. Návrh podpo
oruje aj viaczzdrojové
financovanie. Posilňu
uje sa vplyv vverejnosti na chod verejnýých vysokých
h škôl prostreedníctvom čllenov ich
udú mimo inéé schvaľovať rozpočet škô
ôl a definitívn
ne schvaľovaať bankové úvery a
správnycch rád. Tie bu
pôžičky, ako istá poisstka voči neúmernému zaadlžovaniu vyysokých škôl.
Podľa no
ovely je dokto
orand študen
ntom vysokejj školy, z čoh
ho vyplýva, žee na účely zdravotného,
nemocen
nského a dôcchodkového poistenia, akko aj poisteniia v nezamesstnanosti, niee je považovaaný za
zamestnaanca vysokejj školy. Pri riggoróznych skkúškach dôjde k ich zrušeniu s tým, žee obsah samo
otnej
rigorózneej skúšky preejde do štátnej skúšky. Sú
úhlas na pôso
obenie verejn
nej alebo súkkromnej vyso
okej školy
bude udeeľovať vláda.. Právo navrh
hnúť kandidááta na rektoraa verejnej vyysokej školy b
budú mať čleenovia
správnej rady verejneej vysokej ško
oly. Správna rada bude mať
m tiež právo
omoc určovaať plat rektorra verejnej
a
m senáte aj sschvaľovať ro
ozpočet verejjnej vysokej školy.
vysokej šškoly a po preerokovaní v akademickom
V súlade s pravidlamii Európskej ú
únie budú mô
ôcť pobočky zahraničných
h vysokých škôl poskytovvať na
R vlastné štud
dijné program
my. Na svoje pôsobenie a zámery však budú musieť získať súh
hlas
území SR
Ministersstva školstvaa SR. Vysoké šškoly sa podľa návrhu no
ovely zákona o vysokých šškolách budú
ú členiť na
univerzittné vysoké škkoly a ostatné vysoké ško
oly. Vypúšťa ssa tak pôvodná kategória výskumných
h univerzít.
Univerzittná vysoká škkola sa bude musieť okrem pedagogicckej činnosť zameriavať
z
p
prednostne aaj na
výskum.

Pozitíva novely:
n
‐ posilnenie vplyvu veerejnosti na chod
c
verejnýých vysokých škôl
nie možnostíí financovania VŠ prostredníctvom bankových úveerov a pôžičieek
‐ rozšíren
Negatívaa novely:
‐ štát urččuje maximállnu výšku ško
olného pre exxterných študentov, ktorré tak nemusí odrážať stav trhu a
obmedzu
uje strategickké plánovanie vysokých šškôl
‐ stanoveenie maximálneho podiellu interných a externých šštudentov ob
bmedzuje mo
ožné zameraania
vysokých
h škôl
‐ nerovnéé podmienkyy pre pobočkky vysokých šškôl z krajín EEÚ a z krajín mimo
m
nej
‐ obmezd
denie možno
osti podnikan
nia pre súkromné vysoké školy, ktoré im znemožňu
uje vlastným
mi silami
generovaať prostriedkky na fungovaanie

