
 

 

 

Závery z rokovania Diskusného fóra profesorov, 

 konaného dňa 10. 3. 2016 

 

Diskusné fórum profesorov bolo tematicky venované dvom základným okruhom: 

1. Priority v rezorte VŠ v novom programovom vyhlásení vlády SR z pohľadu profesorov 

UPJŠ 

2. Aktuálne otázky rozvoja UPJŠ. 

Ad 1: 

Prítomní profesori živo diskutovali o problémoch rezortu VŠ, ktoré do diskusie nastoľoval 

rektor, resp. členovia diskusného fóra:  

Rektor na základe podnetov si osvojil mandát na prezentovanie názoru profesorov UPJŠ 

v týchto dôležitých okruhoch: 

 Štruktúra rezortu v súčasnej dobe nie je vyhovujúca, je čas na vytvorenie rezortu vedy 

a vysokoškolského vzdelávania, 

 Je žiadúce vyjasnenie pozície SAV, ktorá by mala prejsť transformáciou, pritom je 

dôležité budovať silné partnerstvá s ústavmi SAV, 

 Celý rezort vzdelávania, včítane vysokoškolského, potrebuje systémové zmeny.  

 Systémové zmeny rezortu VŠ sa musia odzrkadliť v novom vysokoškolskom zákone, 

v ktorom je potrebné vyjasniť: 

o Kategorizáciu univerzít a poslanie jednotlivých kategórií VŠ: sprísniť 

požiadavky na kategóriu univerzita, systémovo diferencovať financovanie 

kategórie univerzít, presadiť politické rozhodnutie, aby kategória 

neuniverzitnej VŠ bola taktiež spoločensky žiadúca, ale s iným poslaním ako u 

univerzít, prijať politické rozhodnutie o redukcii počtu VŠ, nepodceniť lobing 

pre obsadenie pozície predsedu parlamentného výboru pre vzdelávanie. 

o  Proces akreditácie a postavenie AK: AK by mala byť nezávislá agentúra 

s významným zastúpením hodnotiteľov zo zahraničia, akreditovať by sa mali 

odbory na základe vedeckých výsledkov, nie študijné programy, akceptovať 

výsledky akreditácie a  zvýrazniť ich dopad na financovanie. 

o  Financovanie vedy na VŠ: posilnenie financovania tak, aby bolo možné 

podporovať inštitucionálny výskum – umožňuje eliminovať problémy 

neetického posudzovania projektov v agentúrach na základe súťaže. Súťažné 

formy v agentúrach naďalej zachovať. 



o  Financovanie doktorandov, postdoktorandov:  systémovo riešiť v spolupráci 

s výskumnými univerzitami so zreteľom sa špecifiká  doktorandského štúdia 

v niektorých odboroch. 

o  Mzdové ohodnotenie zamestnancov rezortu vo všetkých kategóriách 

nezodpovedá potrebám súčasnosti, platové triedy sú zastarané 

a nemotivačné, je potrebné v krátkej budúcnosti prijať systémové zmeny 

v mzdovom ohodnotení zamestnancov VŠ. 

o  Menovanie profesorov: morálna očista VŠ, kritériá pre habilitácie 

a inaugurácie by mali byť pre jednotlivé odbory jednotné na národnej úrovni, 

a nie stanovené každou univerzitou; je potrebné prijať opatrenia pre 

znovunavrátenie dôstojného statusu profesora. 

o  Samospráva VŠ je príliš komplikovaná s množstvo rozhodovacích článkov na 

úrovni fakúlt i univerzity, čo výrazne sťažuje a predlžuje rozhodovacie procesy.  

Ad 2: 

1. Rektor informoval profesorov o: 

 Kreovaní odborných rád na univerzite 

 Rozhodnutí rektora o podpore špičkových tímov 

 Novej schéme projektovej podpory 

 Štatúte pamätnej medaily 

 Organizačných zmenách na RUPJŠ, o dôvodoch vzniku CCVaPP 

 Analýze procesov VO 

 Procese etablovania UVP a CE 

 Rozvoji kariérneho poradenstva 

 Zmenách v legislatíve pracovnoprávnych vzťahov 
 

2. Rektor otvoril diskusiu k problému korupčného škandálu na LF, požiadal 

profesorov o pomoc pri riešení tohto problému.  

K téme odznela bohatá diskusia. Všetci prítomní jednoznačne odsúdili 

správanie sa niektorých jednotlivcov, ktorí poškodzujú nielen meno LF, ale 

celej UPJŠ.  Prítomní profesori podporili text petície, ktorá vyzýva 

k opatreniam, aby sa podobné skutky nemohli opakovať. Petícia vyžaduje, aby 

AS LF  a dekan LF prijali opatrenia v rovine organizačnej pri prijímacom konaní 

a skúšaní študentov, ako aj aby v akademických funkciách, vedúcich pozíciách, 

v samosprávnych orgánoch LF neboli zastúpení zamestnanci, ktorí prispeli 

k stavu, ktorý spôsobil  negatívnu medializáciu LF. Text petície profesori odošlú 

predsedovi AS LF, predsedovi AS UPJŠ, dekanovi LF a rektorovi UPJŠ. Okrem 

toho rektor informoval prítomných o petícii absolventov LF, ktorí požadujú 

očistenie mena LF prijatím účinných protikorupčných opatrení. Na základe 

záverov diskusie  profesori dali mandát rektorovi aby: 

a.  inicioval vypracovanie nového  Etického kódexu UPJŠ, v ktorom bude 

vyjadrená nulová tolerancia k neetickému správaniu korupcie, 

klamstva a podvodu. Je potrebné hľadať cesty k možnému sankčnému 

postihu pri porušení Etického kódexu,  



b. prijal opatrenia k zvýšeniu dôvery študentov a zamestnancov UPJŠ, 

ktorí sa stretnú s neetickým správaním, k oznámeniu takéhoto konania 

napr. prijatím usmernenia pre manažmenty fakúlt a univerzitných 

pracovísk ako postupovať pre zabezpečenie anonymity oznamovateľa 

a zároveň ako zabezpečiť vyvodenie dôsledkov voči porušovateľom 

Etického kódexu. 


