Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva ŠRVŠ
Bratislava, 7.2.2016
Prítomní
Jana Šmelková (predsedníčka ŠRVŠ)
Tomáš Kováč (podpredseda ŠRVŠ)
Bálint Lovász (tajomník pre vzťahy s verejnosťou)
Filip Ondrej (tajomník pre akademické záležitosti)
Michal Grajcar (tajomník pre sociálnej záležitosti)
Lukáš Karlík (tajomník pre vnútorné záležitosti)
Nikola Lehotská (tajomníčka pre zahraničie)
Jaroslav Linnyk (podpredseda Valného zhromaždenia ŠRVŠ)
Otvorenie zasadnutia
Predsedníčka ŠRVŠ Jana Šmelková zahájila zasadnutie predsedníctva ŠRVŠ o 10:30
hod. predstavením hlavných bodov spoločného zasadnutia a následne prešla k priblíženiu
udalostí, ktoré sa udiali za ostatné obdobie, predovšetkým v období medzi zasadnutím
predsedníctva ŠRVŠ v Terchovej (8.1.2016 – 10.1.2016).

Stretnutie ŠRVŠ so zástupcami Kancelárie prezidenta
Po úvodných slovách predsedníčky SRVŠ sa jej slová predovšetkým orientovali na
stretnutie, na ktorom sa zúčastnili 4 zástupcovia predsedníctva v piatok 5.2.2016 v Kancelárii
prezidenta. Na tomto stretnutí sa podarilo zástupcom ŠRVŠ prezentovať činnosť a postavenie
ŠRVŠ ako organizácie, s ktorou Kancelária prezidenta nemala doposiaľ úzku spoluprácu, čo
však predmetné stretnutie s najväčšou pravdepodobnosťou zmení. V krátkom časovom
horizonte možno očakávať frekventovanejšie spoločné stretnutia so zástupcami z Kancelárie
prezidenta a to možno aj na pôde budúcich Valných zhromaždení. Na stretnutí bola jednou
z ústredných tém udalosť „Študent roka“, nad ktorou by prevzal záštitu sám prezident SR.
Predsedníctvo ŠRVŠ navrhuje danú udalosť vypracovať ako projekt, optimálne už do konca
marca, prípadne apríla tak, aby boli známe pravidlá a podmienky udalosti. Ďalšími
preberanými témami boli kvalita súčasného VŠ vzdelávania, počet a financovanie VŠ.

Stretnutie ŠRVŠ so zástupcami SRK a RVŠ
V nasledujúcom bode predsedníčka ŠRVŠ Jana Šmelková, ktorú dopĺňal Tomáš Kováč
a Bálint Lovász hovorili o spoločnom stretnutí so zástupcami SRK a RVŠ. Už na ostatnom VZ
vo Vysokých Tatrách zástupcovia predsedníctva ŠRVŠ upozornili na dôležitosť spoločného
postupu v otázkach financovania verejných vysokých škôl, ale i v otázke ďalších problémov,
ktoré sú prienikom pre zastupiteľské orgány vysokých škôl v SR. ŠRVŠ plánuje prijať spolu
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s RVŠ a SRK spoločné stanovisko, v ktorom každá z organizácií pripraví svoju časť, ktorú
plánuje preniesť do programového vyhlásenia vlády, ktorá bude kreovaná po marcových
parlamentných voľbách. Následne sa organizácie spoločne stretnú, potvrdia a podtrhnú
svoje spoločné požiadavky, ktoré budú požadovať zakomponovať do programového
vyhlásenia vlády. Organizácie vychádzajú zo skutočnosti, že spoločným postupom získajú ich
požiadavky na váhe pri jednaní s ktoroukoľvek vládnou garnitúrou.
Nasledovne predsedníčka Jana Šmelková predstavila plánované stretnutie s odbormi,
ktoré sa bude konať 10.2.2016 a zosumarizovala záver z rokovania reprezentačných
organizácií VVŠ a OZ PŠAV.

Pripomienky ŠRVŠ
Predsedníctvo sa vrátilo k definovaniu pripomienok ŠRVŠ, ktoré budú následne
predstavené na spoločnom stretnutí so SRK aj RVŠ. Po dlhej diskusii vzišli ako hlavné
pripomienky ŠRVS k aktuálnej situácií v školstve.

ŠRVŠ požaduje:
-

-

aby financovanie verejných vysokých škôl do roku 2020 dosiahlo úroveň priemeru
OECD. S týmto krokom súvisí prehodnotenie platových taríf, ktoré okrem iného
podporia udržanie skončených mladých doktorandov vo vede, čím sa prispeje
k zamedzovaniu odlivu vedeckého tvorivého potenciálu z prostredia vysokého
školstva
zvýšiť váhu výsledkov, ktoré vytvára akreditačná komisia pri financovaní verejných
vysokých škôl
zmeniť postavenie akreditačnej komisie tak, aby mala konečnú rozhodovaciu
právomoc a bola akceptovaná v rámci spoločenstva ENQA
oslabiť vplyv počtu študentov na rozdeľovanie štátnej dotácie s cieľom podporiť
smerovanie vzdelávania od kvantity ku kvalite
podporiť zapojenie študentov II. a III. stupňa štúdia do tvorivej činnosti vysokých škôl
(napríklad prostredníctvom súťažného financovania projektov)
zrovnoprávniť výhody študentov III. stupňa štúdia spolu s výhodami, ktoré majú
študenti I. a II. stupňa štúdia (cestovanie – netreba zmenu sociálnych zákonov)
zvýšiť podporu začínajúcich študentov (FNPV)
zlepšiť sociálne zabezpečenie doktorandov (materská dovolenka)
prehodnotiť opisy študijných programov s cieľom zlepšiť implementácie Bolonského
procesu
zlepšiť prepojenosť vysokoškolského vzdelania s praxou a to prostredníctvom stáži
a povinnej praxe už počas prvého stupňa štúdia (cieľom je vychovať už z absolventa I.
stupňa štúdia človeka pripraveného plniť požiadavky praxe a trhu práce)
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-

-

zlepšiť vzdelávania na stredných školách za účelom pripravenosti vstupu študenta do
prostredia vysokej školy tak, aby bol študent schopný narábať komplexne
s informáciami, ktoré nadobúda, spájal ich do súvislostí a bol schopný myslieť kriticky
a nie mechanicky
zlepšiť systém kreditového štúdia v rámci výberu predmetov na iných fakultách, ktorý
je v súčasnosti nedostatočne implementovaný a teda v rozpore s platnou legislatívou
zvýšiť dôraz na transparentnosť a zverejňovanie výsledkov hodnotenia kvality
vzdelávania
zmenu maximálneho počtu možného počtu prijatých študentov externej formy
štúdia, ktorá bude vychádzať z pomeru ku prijatým študentom dennej formy štúdia.
(pomer študentov prijatých na externú formu môže dosahovať max. 50 % počtu
študentov prijatých na štúdium dennou formou)

Plánované VZ Poprad a prizvaní hostia
Jana Šmelková vyzvala na diskusiu ohľadom plánovaného Valného zhromaždenia
ŠRVŠ, ktoré sa uskutoční koncom februára v Poprade. Vyzvala členov predsedníctva, aby
navrhli možný program predsedníctva a navrhli možných hostí, s ktorými sa ŠRVŠ potrebuje
stretnúť. Podľa pozvaných hostí bude upravený aj program celého VZ.
Medzi navrhovaných hostí na nasledovné VZ v Poprade sú predovšetkým
-

zástupcovia odborárov
zástupcovia rady mládeže Slovenska

Návrh komunikačnej stratégie ŠRVŠ, RVŠ a SRK
Bálint Lovász vyzval predsedníctvo, aby predostrelo návrhy na možný spôsob
komunikácie SRVŠ s RVŠ a SRK. Pripomenul, že bez jasného plánu nemôže ŠRVŠ docieliť
žiadnu pozitívnu zmenu a pokúsiť sa presadiť niektorý z vybraných bodov, ktoré bude žiadať
podporiť aj zo strany SRK a RVŠ. Diskusia sa preklopila ku kauze Vysokej školy
v Sládkovičove, o ktorej ŠRVŠ musí dať jednoznačné stanovisko. Lovász pripomenul, že
úlohou ŠRVŠ nie je zisťovať právne hľadisko problému, ale riešiť morálny aspekt problému.
Vzdelávacie inštitúcie, ktoré nedosahujú potrebnú úroveň by nemali byť podporované
eurofondami. Tento dôvod si predsedníctvo ŠRVŠ argumentuje aj tým, že identifikované
špičkové vedecké tímy neboli doposiaľ honorované a že v situácii, kedy celý rezort školstva
trpí akútnym nedostatkom finančných prostriedkov a nespokojnosťou zamestnávateľov
s počtom a štruktúrou absolventov, ktorí prichádzajú každoročne na trh práce, je takáto
podpora vyslovene nežiadúca. Takúto podporu zároveň možno považovať za krok vlády ako
za kompenzáciu menšej priamej podpory zo strany štátu formou štátnej dotácie určenej
verejným vysokým školám z dôvodu zvýšenia vplyvu výsledkov KA v rámci poslednej
metodiky. Zároveň predsedníctvo ŠRVŠ reaguje na zámer ministra školstva Juraja Draxlera,
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ktorý opakovane pripomínal, že pracuje na čistení vysokého školstva. Táto skutočnosť však
nekorešponduje s podporou nekvalitných vysokých škôl prostredníctvom eurofondov.

Metodika delenia štátnej dotácie pre verejné vysoké škôly
Bálint Lovás sa pýta predsedníctva na spôsob otvorenia otázky týkajúcej sa metodiky
delenia štátnej dotácie verejným vysokých školám pred RVŠ a SRK? Problém vidí najmä
v komunikácii so SRK, kde neočakáva podporu, pretože medzi členmi SRK nie je úplný
konsenzus s požiadavkami ŠRVŠ a RVŠ. Zároveň zastáva názor, že ŠRVŠ musí byť v tomto
priama, jednotná a nesmie ustúpiť zo svojich požiadaviek. Zároveň predsedníctvo navrhuje,
aby Valné zhromaždenie zaviazalo predsedníčku ŠRVŠ podať podnet na prokuratúru. Táto
žiadosť by mala ísť formou hlasovania per rollam.

Záver
Jana Šmelková končí zasadnutie predsedníctva ŠRVŠ o 15:30 hod

Zapisovateľ: Lukáš Karlík
Overovateľ: Tomáš Kováč
v Bratislave, dňa 7.2.2016
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