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� 20 verejných vysokých škôl
� 3 štátne vysoké školy
� 13 súkromných vysokých škôl 
� 4 zahraničné vysoké školy 

Akad. rok 2012/13 k 31.10.2012
� 200 743 študentov (celkový počet)
� 44 458 zapísaných uchádzačov o štúdium
� 67 952 ukončilo štúdium (VVŠ a SVŠ)
� o 1 205 poklesol počet doktorandov
� 21 467,4 priemerný evidenčný prepočítaný počet 

zamestnancov VVŠ (z toho 45,96 % učiteľov, 7,51 
% výskumných pracovníkov, 46,53 % ostatní 
zamestnanci)



� 937,47 € priemerný plat zamestnanca VVŠ
� 1 198,76 € priemerný plat VŠ učiteľa VVŠ
� 1 761,63 € priemerný plat profesora VVŠ
� 935,72 € priemerný plat výskumných 

pracovníkov na VVŠ 
� 144 626 231 tis. € podpora vysokoškolskej 

vedy a techniky v rámci finančných 
prostriedkov vyčlenených na VŠ v kapitole 
ministerstva školstva

� 453 235 179 tis. € schválený upravený 
rozpočet VVŠ (dotácia na VVŠ)

Zdroj: Výročná správa o stave VŠ za rok 2012, www.minedu.sk



� SVK – 10.11.2005 
� Odborný seminár s názvom „Európska charta 

výskumných pracovníkov a Kódex správania 
pre nábor výskumných pracovníkov a ich 
aplikácia v SR a ich aplikácia v SR“ a Slávnostné 
podpísanie Vyhlásenia o záväzku rektorov 
slovenských vysokých škôl o prijatí princípov 
Európskej charty VP a Kódexu správania pre 
nábor VP“

� V rámci Týždňa vedy na Slovensku 2005
� Organizátori: SRK, MŠ SR, SAIA





� Vystúpili: Ing. Stanislav Sipko (MŠ SR), prof. 
Ing. Vladimír Báleš, DrSc. (SRK, STU), Sieglinde
Gruber (EK), Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, 
DrSc. (SRK, TUKE), Dr. h. c. prof. Ing. Štefan 
Luby, DrSc. a prof. MUDr. Ján Slezák, M.D., 
PhD., D.Sc. (SAV), Ing. Jozef Buday, CSc. 
(ZPVVO SR), Katarína Košťálová (SAIA)

� Prijaté závery a odporúčania (SRK, MŠ SR)



ZÁVERY A ODPORÚČANIA z odborného seminára „Európska charta výskumných 
pracovníkov a Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov a ich aplikácia v SR“
Účastníci odborného seminára vítajú:
� Záujem MŠ SR, SRK a SAIA o problematiku postavenia výskumníka  na Slovensku a 

organizáciu odborného podujatia, ktoré začalo diskusiu o uvedenom. 
Účastníci odborného seminára povzbudzujú:
� Organizátorov, aby pokračovali v tejto aktivite a k ďalším činnostiam prizvali aj 

ďalšie ministerstvá, reprezentácie VŠ, akademické organizácie, verejné a súkromné 
výskumné organizácie a priemysel za účelom celonárodnej diskusie.

Účastníci odborného seminára odporúčajú:
� Pokračovať v šírení informovanosti VŠ, verejných a súkromných výskumných 

organizácií, organizácií financujúcich výskum, ako aj samotných výskumných 
pracovníkov vo všetkých fázach ich kariéry o existencii Charty a Kódexu a vyzvať ich 
na verejné prihlásenie sa k aplikácii princípov Charty a Kódexu.

� Vytvoriť pracovnú skupinu ad hoc zloženú so zástupcov všetkých zainteresovaných 
strán pod gesciou MŠ SR, ktorá porovná Chartu a Kódex s platnou legislatívou a 
zaužívanou praxou a navrhne zmeny, ktoré podporia organizácie pri zavádzaní 
princípov Charty a Kódexu a zlepšia pracovno-právne a spoločenské postavenie 
výskumníkov.

Účastníci odborného seminára apelujú:
� Na politickú reprezentáciu, aby vytvorila vhodné podmienky na realizáciu záverov 

pracovnej skupiny.
Účastníci odborného seminára vyzývajú: 
� Organizácie zamestnávajúce výskumníkov, aby zakotvili princípy Charty a Kódexu vo 

svojej inštitucionálnej praxi a pridržiavali sa ich najmä pri nábore a hodnotení 
výskumníkov;

� Organizácie financujúce výskum, aby  zakotvili princípy Charty a Kódexu do 
podmienok svojich grantových programov a tak prispeli k zmene chápania 
dôležitosti výchovy vo výskume  a transparetnosti pri nábore výskumníkov;

� MŠ SR, aby sledovalo aplikáciu Charty a Kódexu a vyhodnocovalo ju v pravidelných 
intervaloch (minimálne raz za rok).







� Rektori a rektorka 23 vysokých škôl (VVŠ, ŠVŠ 
a SVŠ) podpísali vyhlásenie o záväzku rektorov 
slovenských vysokých škôl o prijatí princípov 
Charty a Kódexu

� Formálny, deklaratívny charakter









� webové sídlo SRK: 
http://www.srk.sk/sk/projekty/chartaakodex

� SRK ako „umbrella organisation“ v European 
Research Area - Human Resources Strategy for 
Researchers (ERA-HRS4R)“

� Návrh sektorovej analýzy strategických 
medzier v SR z pohľadu vysokých škôl k 
Európskej charte výskumných pracovníkov a 
Kódexu správania pre nábor výskumných 
pracovníkov – pre VŠ


