
Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov vo veci „odnímania titulov“ 

 

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa oboznámila s návrhom zákona z dielne 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý má novelizovať vysokoškolský zákon 

a umožniť „odnímanie titulov“. Predložený návrh vnímame ako reakciu na diskusiu 

k plagiátorským kauzám. Domnievame sa, že „odnímanie titulov“ nie je riešením vzniknutej 

situácie, ale len neustály tlak na zvyšovanie kvality a akademickej kultúry. Preto vítame návrh, 

v zmysle ktorého rektor umožní autorovi vypracovať novú záverečnú prácu na tému pôvodnej 

práce v lehote najmenej 150 dní odo dňa doručenia výzvy na jej vypracovanie autorovi (§ 108g 

ods. 13). Rovnako oceňujeme textáciu tohto paragrafu aj vo vzťahu k rigoróznym prácam. 

Máme tiež zato, že návrh má vychádzať z princípu, kto titul udeľuje, mal by ho odnímať. 

 

K predmetnému návrhu máme tri zásadné pripomienky: 

 

1. Odporúčame, aby novela zákona nezasahovala do samosprávnej pôsobnosti vysokej školy, 

ako ju predpokladá čl. I. § 108 g (4) Ak je rektor z konania o odňatí titulu vylúčený, 

ministerstvo školstva určí rektora inej vysokej školy, ktorý konanie o odňatí titulu uskutoční 

na príslušnej vysokej škole. 

Zdôvodnenie: 

Ide o jednoznačný a neprípustný zásah do autonómie a samosprávnej pôsobnosti vysokej školy 

a rozpor s §2(1), §6, §10(1) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách. Štatutárnym orgánom 

verejnej vysokej školy je rektor, ktorý je oprávnený konať v mene vysokej školy. Podľa §10 

ods. 10 rektor môže poveriť v rozsahu vopred určenom prorektorov zastupovaním. Preto 

navrhujeme v prípade vylúčenia rektora z rozhodovania akademickým senátom, aby 

akademický senát určil niektorého z prorektorov, ktorý by uskutočnil konanie. V tomto 

zmysle navrhujeme formulovať úpravu aj pre štátne a súkromné vysoké školy. 

 

2. Odporúčame, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo 

školstva“) nebolo druhostupňovým odvolacím orgánom - čl. I. §108 g (15) O odvolaní 

rozhoduje ministerstvo školstva. 

Zdôvodnenie: 

Akademický titul udeľuje vysoká škola, ministerstvo nevstupuje do procesu udeľovania, preto 

by nemalo byť v prípade odoberania akademického titulu odvolacím orgánom. Navrhujeme, 

aby odvolacím orgánom bol v správnom konaní súd. 

 

3. Žiadame zaviesť informačnú povinnosť pre súdy v Slovenskej republike, aby oznamovali 

vysokým školám, páchateľov trestných činov, ktorí boli právoplatne odsúdení za úmyselné 

trestné činy, ktorými získali výhodu majúcu vplyv na riadne skončenie štúdia alebo na 

splnenie podmienok na prijatie na toto štúdium na vysokej škole.  

 

K návrhu novely zákona boli doručené ďalšie pripomienky od členov SRK, ktoré prikladáme 

k stanovisku ako osobitnú prílohu č. 1. 
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Za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK 


