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Pripomienky a stanovisko členov AS FEŠRR SPU v Nitre  k predloženému dokumentu: 

Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán (dokument 

predkladá MF SR) 

 

1. V prvom rade podotýkame, že v dokumente Národný integrovaný reformný plán, ktorý bol 

zverejnený MF SR dňa 05.10.2020 považujeme v časti Vysoké školy  prijatie predkladanej 

navrhovanej úpravy za zánik autonómnosti vysokého školstva v SR.  Plne sa týmto našim 

vyjadrením stotožňujeme so stanoviskom Slovenskej rektorskej konferencie v tejto veci. 

Do Správnej rady sa navrhujú najmä predstavitelia verejného života, vrátane predstaviteľov 

podnikateľskej oblasti, územnej samosprávy a ústredných orgánov štátnej správy 

zodpovedných za školstvo, financie, hospodárstvo a sociálnu oblasť. Členov Správnej rady 

vymenúva a odvoláva minister školstva. Dosah na zloženie Správnej rady vo vzťahu k členom 

akademickej obce je minimálny.  

Správna rada podľa zákona uplatňuje a presadzuje hlavne verejný záujem v činnosti verejnej 

vysokej školy, a to v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov, 

poskytnutých verejnej vysokej škole štátom. Členovia Správnej rady vo väčšej miere 

nepochádzajú z akademického prostredia, nepôsobia v ňom a ani ho nepoznajú. Akademická 

obec by sa ocitla bez svojich, tajne a demokraticky volených samosprávnych orgánov, 

pochádzajúcich z jej radov, ako presadzovateľov akademických práv a slobôd.  

 

2. V druhom rade je potrebné podotknúť, že predkladaný dokument nie je písaný pre širokú 

verejnosť, ako je v ňom deklarované, ale len úzku skupinu, ktorá rozumie významu. 

Z formálneho hľadiska obsahuje niekoľko gramatických chýb, preklepov a iných nedostatkov. 

Obsahuje mnoho odborných pojmov so širokým záberom, ktoré je nutné si dohľadať 

samostatne. Niektoré skratky nie sú vysvetlené. Mnohé ciele sú len kvalitatívne opisy bez 

kvantifikácie úspešnosti a kritérií hodnotenia. Dokument sa odvoláva na vývoj krajiny v 

porovnaní s inými, ako napr. s Nemeckom, Veľkou Britániou a pod. Vzhľadom na rozdielnosť, 

čo do veľkosti, výkonnosti, kvality ľudského kapitálu a možností v týchto krajinách je to 

značný nepomer. Niektoré grafy sú vysvetlené veľmi stroho a ťažko pochopiteľné pre 

obyčajného človeka. Pri grafickom porovnaní a pri stanovení niektorých opatrení chýba 

metodika, ktorá by objasnila, ako sa robili výpočty, aký vývoj sa očakáva, ako sa bude 

hodnotiť. Mierne zavádzajúco aj pôsobí interpretácia projektov z pohľadu BCR, je logické že 

bude nepomer v projektoch zameraných na dopravu a infraštruktúru oproti projektom z oblasti 

IT. Hodnota BCR u iných typov projektov absentuje. 

 

3.  Chýba hlbší opis metodiky v nasledovných oblastiach: 

• s. 22 - majetkové dane. Ako bude prebiehať výpočet? Je to len opis toho ako by to 

mohlo fungovať, ale bez uvedenia metodiky očakávaných dopadov. 

• s. 23 – princíp, znečisťovateľ platí – z kontextu sa mi zdá, že sa zvažuje zmena cien 

napr. pri motorových vozidlách aby bol zavedený horeuvedený princíp. Znamená to, že 

stúpne cena týchto vozidiel? Keď vezmeme do úvahy, že ceny vozidiel s alternatívnym 

palivom sú tiež pomerne vysoké, aké sa očakávajú dopady na automobilový sektor? 
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Opäť nemáme kvantitatívne uvedený cieľ / indikátor, ktorý by nám umožnil hodnotiť 

opatrenie a po aplikácii porovnať dopady s očakávaniami. 

• AML – anti-money laundering – ako budú prebiehať tieto aktivity v praxi? Opäť 

chýbajúca kvantifikácia. 

• zjednodušenie platenia daní – popis znie dobre, ale konkrétne opatrenia a možné 

dopady chýbajú, ako potom máme vedieť či to bude efektívne? 

4. Myšlienka obehového hospodárstva je vynikajúca, len škoda, že doterajší vývoj ľudí 

„naučil“, že jednoduchšie a efektívnejšie je kúpiť veci nové. Rozvoj tohto cieľa znamená 

celospoločenskú zmenu a bude mať dlhodobý charakter, nakoľko je potrebná nová osveta 

a vzdelávanie. Ideálne prispôsobiť aktivity v rámci školského systému a aj prostredníctvom detí 

a študentov zabezpečiť transfer vedomostí k rodičom. 

5.  Riešenia pre podporu cyklistiky sú dobré, ale zároveň by sa mali riešiť aj aktuálne 

a nanajvýš populárne e-kolobežky v mestách, ktoré sú tiež vhodnou dopravnou alternatívou, 

ale vzhľadom na aktuálnu infraštruktúru predstavujú isté nebezpečnstvo.  

6.  Časť posilnenie ochrany prírody je nanajvýš dôležitá z hľadiska budúceho vývoja celej 

spoločnosti. Zároveň sa uvádzajú zmeny v ťažbe dreva. Vieme odhadnúť, ako tieto zmeny 

ovplyvnia ľudí v regiónoch, kde ja ťažba dreva významným zamestnávateľom? Prípadne, 

máme už pripravený plán na udržanie zamestnanosti v prípade štrukturálnych zmien v tomto 

sektore? 

7. Opatrenie flexibilný príspevok. Pre správne pochopenie interpretácie, vyplatenie 

rodičovského príspevku do 2. roku dieťaťa je podmienené platením si poistenia pred narodením 

(teda splnenie podmienok na materskú, ktorá sa poskytuje 6 mesiacov) a od 2. roku je to už 

jedno a dostanú ho všetci bez ohľadu či prispievali alebo nie?  

8. Zefektívnenie služieb zamestnanosti. Ods. 1, R. 5 – V niektorých krajinách tieto 

individuálne verejné služby poskytujú aj neštátni poskytovatelia, čo pri správnom nastavení 

podmienok môže predstavovať nákladovo efektívnu alternatívu. : Kto bude znášať tieto 

náklady? Aké výhody z toho bude mať neštátny dodávateľ? Zaplatí to uchádzač? 

9.  str. 49, podpora bývania. Nejasná je  myšlienka stanovenia výšky nájmu pre súkromného 

developera podľa príjmu rodiny 

10. Podpora ľudí bez domova. Je verejne známe že v niektorých mestách je už niekoľko 

bytoviek, ktoré sú prázdne. Robil sa aj prieskum v tejto oblasti? Kto zaplatí rekonštrukciu, 

nájom a pod.? Aká je udržateľnosť projektu? Bude rozpočet v objeme 23,2 mil. € na túto oblasť 

dostatočný? 

11. Povinný 10% podiel zamestnávania osôb so zdravotným postihom sa vzťahuje na 

všetky odvetvia? Sú  odvetvia, ktoré sú tak fyzicky ako aj psychicky náročné a nie je možné 

tam plnohodnotne zamestnať  ľudí s postihom. 

12. Vzdelávanie 

Nesúlad zručností s potrebami praxe: zbytočne veľa absolventov 2. stupňa, kde stačí len 1. 

stupeň (téza). Na druhej strane, samotní študenti často uvádzajú, že len prvý stupeň im je 
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zbytočný a preto pokračujú na 2. stupni. Zároveň tvrdia, že trh práce by mal aj Bc. štúdium 

akceptovať, čo sa zatiaľ nedeje, takže študenti vedia, že vyštudovať prvý stupeň nie je pre 

možnosť zamestnať sa v súčasných pomeroch postačujúce.  

13. Vysoká neefektívnosť zdrojov do školstva, ostatné zdroje  sú vynaložené viac efektívne? 

14. Odchod ľudí do zahraničia sa nedeje z dôvodu nízkej úrovne vzdelávaia na vysokých 

školách, ale pre niečo iné. Rozhodujú najmä: životné podmienky, poskytované služby, 

možnosti podnikania, finančné benefity, kratšia dĺžka štúdia....atď. 

15. Frontálna encyklopedická výučba? Tak to začalo na prvých stupňoch vzdelávania 

a pokračuje to aj na strednom stupni vzdelávania. Na VŠ sa tomu snažíme vyhnúť, ale problém 

je v tom, že už „vzdelaní a vychovaní študenti“ zo stredných stupňov nie sú schopní kritického 

myslenia. Toto je dopad poskytnutého doterajšieho vzdelania, je to dopad aktuálne nastavenej 

spoločnosti, jej možností  priorít.  

16. Lepšia adaptácia na trend automatizácie. Toto si vyžaduje širšie vysvetlenie riešenia, 

nakoľko zatiaľ sa to javí tak, že automatizácia vyhráva a pomaly už aj povolanie učiteľ, či iní 

administratívni pracovníci už nebude potrebné, pretože mnoho vecí sa dnes dá naučiť, vykonať 

on-line, cez aplikácie a iné programy. Najmenej ohrozeným povolaním sa zatiaľ, aj v súčasnej 

situácii javí medicína. 

17. str. 59 pojem „infrigement“ sa v slovenskej literatúre nevyskytuje, v zahraničí (napr. aj na 

stránke EK EÚ) je to „infringement procedure“, teda konanie o porušení povinnosti. 

18. Je potrebné riešiť problémy s „jazykovou segregáciou“ a to nielen na školách. 

V neskoršom veku majú títo ľudia problém so štúdiom či adaptáciou. 

19. Opatrenia v oblasti Akademických senátov sa možno niekomu na prvý pohľad javia 

racionálne, ale nie sú špecifikované a paušálne ohrozujú vnútornú integritu samosprávy fakúlt. 

K tomuto bodu je potrebná hlbšia diskusia, tak aby nebola ohrozená samospráva fakúlt. Inými 

slovami, keď sú oblasti, ktoré si majú fakulty riešiť samostatne bez vyššieho zásahu, mali by 

mať aj zákonnú možnosť rozhodovať sa samostatne. 

20. Na str. 64 vyjadrujeme nesúhlas s tým, aby na funkčných miestach docentov a profesorov 

tieto pozície zastávali ľudia bez vedecko-pedagogickej funkcie docent, profesor (uvedené 

zdôvodnenie je nepostačujúce a bez logického základu a bez účelu, nevníma sa  ani 

nenáročnosť zneužiteľnosti takejto úpravy), chýba pointa uvedeného 

21. Za pozitívum považujeme  digitalizáciu v oblasti vzdelávania, najmä to, že v čase krízovej 

situácie je to naozaj ideálny spôsob spojenia, avšak z reálneho hľadiska dosť ťažko 

predstaviteľné, (napr. každý bude mať dostupný vlastný notebook) je to nesplniteľný prísľub 

(najmä z hľadiska financovania) 

22. Vysoké školstvo produkuje toľko absolventov, koľko ich dostane možnosť študovať na 

vysokých školách v kontexte s povoleným počtom vysokých škôl na území SR (verejných aj 

súkromných). Ak chce vláda SR menej absolventov vysokých škôl, tak je potrebné v prvom 
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rade zredukovať počet vysokých škôl a trvať na sprísnení kritérií na prijímanie študentov na 

VŠ a zmeniť model financovania 

23. Skutočnosť, že študenti idú študovať do zahraničia a následne tam ostanú aj pracovať a žiť 

je spojená najmä s tým, aké výhody (najmä finančného charakteru) z uvedeného pre 

absolventov vš plynú a nie s nízkou kvalitou vysokého školstva u nás,  a taktiež  aj s nelogickou 

a štúdium sťažujúcou legislatívnou úpravou vysokého školstva u nás, tieto podstatné 

skutočnosti treba vidieť a nie ich sústavne a dlhodobo prehliadať 

24. Súhlasíme  s pripomienkou k verejnému obstarávaniu. 

 

 

V Nitre, 26. októbra 2020                                                          JUDr. J. Ďurkovičová, PhD., 

predsedníčka AS FEŠRR 
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