
Stanovisko Akademického senátu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach a Vedenia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach k 

Národnému integrovanému reformnému plánu Ministerstva financií Slovenskej republiky s názvom 

Moderné a úspešné Slovensko 

 

Akademická obec Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (PF UPJŠ), 

zastúpená Akademickým senátom PF UPJŠ a Vedením PF UPJŠ sa oboznámila s Národným 

integrovaným reformným plánom „Moderné a úspešné Slovensko“ pripraveným Ministerstvom 

financií Slovenskej republiky. Predložený materiál v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vedy,  

výskumu a inovácií obsahuje množstvo podnetných názorov. Stotožňujeme sa s mnohými 

konštatovaniami, ktoré sa týkajú problémov v týchto oblastiach. Zároveň považujeme za potrebné 

poukázať na viaceré opatrenia, s ktorými nemôžeme súhlasiť a považujeme ich za škodlivé.  

PF UPJŠ ako vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia primárne orientovaná na základný výskum si 

uvedomuje potrebu synergie so súkromným sektorom, avšak odmieta jednostranný tlak smerujúci 

k preferovaniu aplikovaného výskumu a inovácií (prezentované podnikovým výskumom) na úkor 

základného výskumu.  

Citlivo vnímame, že niektoré navrhované kroky (napr. zavedenie „výkonnostných zmlúv“, posilnenie 

kompetencií Správnej rady, obmedzenie pôsobnosti akademického senátu) môžu viesť k ohrozeniu 

akademickej autonómie a akademických slobôd.  

Dôrazne sa ohradzujeme voči vypusteniu podmienky, aby vysokoškolskí pedagógovia na funkčných 

miestach profesora a docenta museli spĺňať požiadavky na vedecko-pedagogický titul profesor, 

respektíve docent. Súčasný systém, podľa ktorého prebiehajú habilitačné a inauguračné konania, 

považujeme za transparentný a objektívny.  

Na druhej strane aktuálne nastavenie pravidiel verejného obstarávania výrazne limituje výkonnosť 

vysokých škôl a vedeckovýskumných inštitúcií. Navrhujeme preto, aby bola do reformného plánu 

zaradená téza o zrušení verejného obstarávania tovarov a služieb minimálne vo vedeckovýskumnej 

oblasti vysokých škôl.  

Veríme, že implementácia mnohých opatrení v predmetnom dokumente pomôže posunúť stav 

vysokého školstva na konkurencieschopnú úroveň v rámci Európy, avšak sme presvedčení, že ich 

úspešnému uvedeniu do života musí predchádzať konštruktívny dialóg tvorcov reformy so 

zástupcami akademickej obce. 

 

V Košiciach, 28. 10. 2020               

 

 

 

 

RNDr. Juraj Ševc, PhD.      doc. RNDr. Roman Soták, PhD. 

predseda AS PF UPJŠ        dekan PF UPJŠ  
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