Uznesenia zo 102. zasadnutia SRK konaného kombinovane 24. augusta 2021
Uznesenie č. 1
1. Vysoké školy sú autonómne inštitúcie, ktoré od začiatku pandémie spôsobenej ochorením
Covid-19 preukazujú zodpovednosť a dodržiavajú všeobecné opatrenia na ochranu
verejného zdravia. Vedenia vysokých škôl budú v spolupráci s regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva stanovovať podmienky pre plynulú výučbu a ďalšie tvorivé
činnosti vykonávané na vysokých školách v podmienkach pandémie v akademickom roku
2021/22. Dokážu totiž najobjektívnejšie posúdiť možnosti prezenčnej, dištančnej a
kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká a na podmienky
stanovené Covid automatom.
2. Slovenská rektorská konferencia („SRK“) podporuje zachovanie prezenčnej výučby
v akademickom roku 2021/22 v maximálne možnej miere so zohľadnením aktuálnych
podmienok na príslušnej vysokej škole a fakulte. Vedenia vysokých škôl budú akceptovať
názor niektorých popredných epidemiológov, že je vhodné začať s výučbou na rôznych
vysokých školách v tom istom meste v rôznych termínoch.
3. S blížiacim sa otvorením nového akademického roka 2021/22 SRK apeluje na študentov
a zamestnancov vysokých škôl, ktorí doteraz nie sú zaočkovaní, ale ich zdravotný stav im
to umožňuje, aby sa dali zaočkovať čím skôr. Takto bude možné realizovať prezenčnú
výučbu na vysokých školách čo najdlhšie. V prípade záujmu o očkovanie môžu vysoké
školy využiť aj kapacity rezortného očkovacieho tímu zabezpečeného Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. SRK žiada Úrad verejného zdravotníctva SR vydať
usmernenie, ktoré by umožňovalo na vysokých školách kontrolu odporúčanú Covid
automatom (protokol OTP).
4. SRK odporúča Ministerstvu zdravotníctva SR zriadiť spoločne s vysokými školami, ktoré
majú zdravotnícke a lekárske študijné odbory, antigénové mobilné odberové miesta
(„MOM“) v ich areáloch. V súvislosti s platným Covid automatom SRK žiada Správu
štátnych hmotných rezerv poskytnúť vysokým školám, ktoré majú vlastnú kapacitu na Ag
testovanie, bezplatné testy. Študenti a zamestnanci vysokých škôl, ktoré nemajú potrebnú
odbornú kapacitu a nemôžu využívať MOM inej vysokej školy, by mohli využívať
testovanie v dohodnutých dňoch v okresných nemocniciach. SRK apeluje na vedenia
vysokých škôl, aby aj v prípade testovania postupovali koordinovane.
5. SRK víta poskytnutie finančnej kompenzácie z Ministerstva financií SR verejným vysokým
školám na eliminovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie spôsobenej
ochorením Covid-19 k máju 2021. Deklaráciu predstaviteľov ministerstva, že sú ochotní v
prípade potreby opätovne otvoriť otázku dofinancovania verejných vysokých škôl,
registruje. Zároveň SRK upozorňuje na problémy súvisiace s negatívnymi ekonomickými
dopadmi v dôsledku pandémie aj na štátnych a súkromných vysokých školách, ktoré je
potrebné riešiť.
Uznesenie č. 2
Z pohľadu aktuálnych legislatívnych potrieb SRK naďalej zdôrazňuje požiadavku hľadať
rovnováhu medzi akademickými právami a slobodami a efektívnym riadením vysokých škôl
a ich súčastí. Ide o spoločnú úlohu akademickej obce s rezortnými partnermi, ktorú musíme
prijať so zodpovednosťou a s ohľadom na naše národné potreby, ale aj na vývoj vo
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vysokoškolskom sektore vo svete. Meniaci sa trh práce, nové povolania, ktoré sa objavujú
a ktoré ešte len vzniknú, ale aj potreba vychovávať „študenta 2030+“, ktorý bude ovládať 4K
(kritické myslenie, komunikácia, kolaborácia a kreativita), či účasť v medzinárodných
partnerstvách ako sú aliancie Európskych univerzít, v Európskom priestore vysokého školstva
a Európskom výskumnom priestore, digitálny a zelený prechod sú vážnymi podnetmi pre
nasledujúce roky. SRK preto opätovne vyzýva MŠVVaŠ SR, aby pripravilo taký návrh
konkrétnych systémových zmien a to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by
riešili nielen kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. SRK žiadala prípravu moderne
a proeurópsky koncipovaného zákona o vysokých školách, ktorý zachová akademické slobody
a práva a posilní autonómiu a akademickú samosprávu vysokých škôl.
Uznesenie č. 3
SRK upozorňuje akademickú obec a širokú verejnosť na prebiehajúcu Konferenciu
o budúcnosti Európy, do ktorej sa môžu zapojiť a aktívne prispieť do diskusie o výzvach a
prioritách Európy. Hospodársky, kultúrny a demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorej
súčasťou je vysoké školstvo, veda, výskum a umenie, je možný v pevnom a bezpečnom
politickom rámci, ktorým je členstvo SR v Európskej únii. Vysoké školy v SR sa preto hlásia k
zodpovednej proeurópskej orientácii SR a podniknú kroky na zapojenie sa do Konferencie
o budúcnosti Európy.
V Bratislave 24. augusta 2021
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