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Úlohy v oblasti vysokého školstva:  
 

Úloha 
číslo 

Formulácia úlohy na naplnenie tézy z PVV, ktorej realizácia sa predpokladá v roku 
2016  

Termín 
splnenia 
úlohy 

1 

V návrhu novely vysokoškolského zákona pripravenom v roku 2016 umožniť vo 
vymedzených prípadoch obsadiť funkčné miesto profesora a docenta aj bez 
príslušného vedecko-pedagogického titulu pokiaľ kandidát spĺňa predpoklady 
úspešne vykonávať prácu, ktorú zákon pre tieto funkčné miesta určuje. 

31.12.2016 

2 
Zverejniť výzvu na podporu internacionalizácie vysokých škôl vrátane podpory 
uskutočňovania študijných programov v cudzom jazyku. 

15.9.2016 

3 
Zabezpečiť na rok 2017 zvýšenie finančných prostriedkov na existujúce schémy na 
podporu mobilít. 

31.12.2016 

4 
Zabezpečiť legislatívnu úpravu a finančné prostriedky na zvýšenia tarifných platov 
vysokoškolských učiteľov od 1.9.2016. 

1.9.2016 

5 
Pripraviť návrh legislatívnej normy (novela zákona o vysokých školách alebo 
osobitný zákon o Akreditačnej komisii) zabezpečujúcej podstatné úpravy systému 
akreditácie a úpravy v činnosti a postavení Akreditačnej komisie. 

31.12.2016 

6 Začať proces revízie sústavy študijných odborov. 31.5.2016 

7 
Pripraviť centrálny rozvojový projekt  na zavedenie systému kalkulácie úplných 
nákladov na verejných vysokých školách a zverejniť výzvu na prihlasovanie sa 
vysokých škôl do tohto projektu. 

30.9.2016 

8 
Zabezpečiť prepracovanie systému hodnotenia vysokoškolského výskumu s využitím 
skúseností z britského systému RAE /REF a v návrhu novely vysokoškolského zákona 
2016 upraviť postup zavedenia tohto systému do praxe. 

31.12.2016 

9 
Pripraviť vnútornú grantovú schému na podporu výskumných projektov vysokých 
škôl zameraných na riešenie špecifických problémov dôležitých z hľadiska rozvoja SR 
a jej regiónov a zverejniť výzvu na podávanie takýchto projektov. 

31.10.2016 

10 
Navrhnúť legislatívnu úpravu otvárajúcu priestor pre prístup k finančným 
prostriedkom na výskumné a umelecké projekty poskytované v rámci vnútorných 
grantových schém pre vysoké školstvo aj súkromným vysokým školám. 

31.12.2016 

11 

Pri obsadzovaní uvoľnených miest členov správnych rád verejných vysokých škôl, 
ktorých vyberá minister, nominovať na ne v súlade so zákonom predstaviteľov 
ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za školstvo, financie, 
hospodárstvo a sociálnu oblasť. 

priebežne 

12 
V návrhu novely vysokoškolského zákona umožniť zavedenie modelu liberálnych 
štúdií. 

31.12.2016 

13 
V rámci úpravy systému akreditácie zjednodušiť akreditáciu medziodborových a 
spoločných študijných programov. 

31.12.2016 

14 
Odporučiť vysokým školám, ako pomoc pre uchádzačov o vysokoškolské štúdium, 
vypracovať a zverejniť odborné a osobnostné predpoklady, ktoré vysoká škola 
odporúča pre štúdium v jednotlivých  študijných odboroch na danej vysokej škole. 

30.6.2016 

15 Vypracovať a schváliť metodiku rozpisu dotácií na rok 2017. 30.11.2016 

16 
V spolupráci s vysokými školami zmapovať a spracovať požiadavky na úpravu 
procesu verejného obstarávania a zverejniť výsledky tohto procesu. 

31.12.2016 

17 
Vyhlásiť výzvu v rámci operačného programu Ľudské zdroje (OPĽZ) zameranú na 
tvorbu a inováciu študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce. 

31.12.2016 

18 
Vyhlásiť výzvy / písomné vyzvania v rámci operačného programu Výskum a inovácie 
(OPVaI) zamerané na podporu spolupráce medzi súkromným sektorom a vysokými 
školami. 

31.12.2016 
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19 

V rámci pripravovaného národného projektu Mobilizácia transferu poznatkov a 
technológií z výskumných inštitúcií do praxe poskytnúť komplexnú podporu pre 
komercializáciu nových technológií v rámci Národného centra transferu technológií 
SR (NCTT SR). 

31.12.2016 

20 

V rámci pripravovaného národného projektu Mobilizácia transferu poznatkov a 
technológií z výskumných inštitúcií do praxe podporiť personálne dovybavenie 
lokálnych centier transferu technológií (CTT) pri jednotlivých verejných vedecko-
výskumných inštitúciách (vrátane vysokých škôl) tvoriacich súčasti NSPTT SR. 

31.12.2016 

21 
Podporiť činnosť vysokých škôl ako jedného z hlavných poskytovateľov ďalšieho 
vzdelávania vyhlásením výzvy na dopytové projekty v rámci OPĽZ. 

31.12.2016 

22 
Vyhlásiť výzvy v rámci  OP VaI zamerané na podporu spolupráce medzi súkromným 
sektorom a vysokými školami. 

31.12.2016 

23 
Zabezpečiť financovanie kontinuálneho prístupu k elektronickým vedeckým 
databázam (OPVaI) 

31.12.2016 

24 
Požiadať ministerstvo financií o zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte na 
rok 2017 na zvýšenie tarifných platov vysokoškolských učiteľov o 6 % od 1.1.2017. 

30.6.2016 

 


