
V zápise z Vedeckej rady FTVŠ UK č.1 zo dňa 18. 2. 2021 je v bode 8 uvedené: 
 
Dekan fakulty informoval členov Vedeckej rady o návrhu Novely zákona o VŠ, ktorú predložilo 
do parlamentu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR). 
Rovnako ako väčšina reprezentácii akademickej obce v SR ani vedenie FTVŠ UK nesúhlasí so 
snahou politickej moci zlikvidovať nezávislosť a samosprávu vysokých škôl. Je 
neakceptovateľné, že predkladaný materiál navrhuje okrem likvidácie autonómie aj cielenú 
plánovanú likvidáciu vysokých škôl postupným znižovaním ich financovania, ktoré realizuje a 
plánuje MŠVVaŠ SR, a tiež na dlhodobé vedomé šírenie informácií o nekvalite slovenských 
vysokých škôl. Väčšina slovenských vysokých škôl je v medzinárodnom prostredí plne 
konkurencieschopná, a to dokonca aj pri porovnaní s krajinami, kde financovanie vysokých 
škôl niekoľkonásobne prevyšuje financovanie tých našich. Klub dekanov ako aj SRK 
konštatovali, že likvidácia samosprávy vysokých škôl so sebou prinesie nasledovné negatívne 
následky, ako napríklad: Ovplyvňovanie samotného štúdia politikmi a oligarchami, najmä v 
súvislosti s ich vlastným štúdiom, štúdiom ich detí a známych, pretože na vysokoškolských 
učiteľov prostredníctvom politicky dosadzovaných funkcionárov bude vyvíjaný nátlak na 
znižovanie kritérií, potrebných na absolvovanie štúdia. Negatívne ovplyvňovanie slobody 
šírenia vedeckého názoru, kedy sa vedci budú báť vyjadriť  názory, ktoré politickej garnitúre 
nie sú po vôli. Odliv významných slovenských vedcov a pedagógov z vysokých škôl buď do 
zahraničia alebo do iných sfér pracovného trhu. Znižovanie kvality slovenských vysokých škôl, 
čo znásobí odliv študentov do zahraničia. V prípade získania politickej moci extrémistickými 
stranami, bude akademické prostredie voči nim bezbranné. 
 
A v zápise z Kolégia dekana č.5 zo dňa 25.2.2021 je v bode 6n uvedené, že KD vyjadruje 
kategorický nesúhlas s návrhom „novely“ a stotožnilo sa z vyjadreniami autorít (klub dekanov, 
SRK, RVŠ), ktoré návrh ako celok považujú za neopraviteľný a neakceptovateľný a vyzval AS 
FTVŠ UK ako aj jej študentskú časť, aby sa zapojili do iniciatívy na stiahnutie tohto návrhu. 
 


