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Uznesenia zo 79. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 
Nitra 13. 12. 2016 

 
1) Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa oboznámila s návrhom Národného programu 

rozvoja výchovy a vzdelávania (Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva). Oceňuje zámer 
MŠVVaŠ SR sústrediť pozornosť na kvalitu činnosti vysokých škôl na Slovensku a vykonať 
zásadné reformy v kľúčových oblastiach ich poslania. 
a) SRK konštatuje, že materiál neobsahuje aktuálne východiská, analýzu slabých a silných 

stránok vysokoškolského sektora, ani komplexné systémové riešenia na dosiahnutie 
určených cieľov. Žiadame, aby aplikovateľný dokument tohto druhu bol vypracovaný na 
základe hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej 
spoločnosti na nasledujúce obdobie, vrátane zohľadnenia hodnoty dlhodobej akademickej 
kultúry v našom regióne, princípu univerzitnej autonómie a s rešpektovaním 
akademických práv a slobôd.  

b) SRK očakáva, že Národný program bude obsahovať práve takéto koncepčné a systémové 
predpoklady. Po jeho predložení na diskusiu, SRK požaduje vytvoriť dostatočný priestor na 
posúdenie a analýzu dokumentu zo strany orgánov reprezentácie vysokých škôl, ako aj 
uznávaných odborníkov z rôznych oblastí, vrátane tých, ktorí môžu relevantne posúdiť 
ekonomické, sociálne a akademické predpoklady a účinky navrhovaných reforiem. SRK je 
presvedčená, že spoločnými silami je možné dospieť k ucelenej, realistickej a progresívnej 
koncepcii rozvoja vysokého školstva.  

c) SRK sa nestotožňuje s viacerými kľúčovými bodmi predloženého materiálu. Charakterizujú 
ho nedostatky pri formulácii jednotlivých cieľov a absentujú v ňom konkrétne opatrenia a 
postupy, ktoré povedú k ich naplneniu a záruky ich realizácie. Viaceré navrhované ciele 
majú rôznorodé riešenia a treba vybrať tie, ktoré povedú ku skutočnému zvýšeniu kvality 
vysokého školstva na Slovensku.  

d) SRK žiada doplniť problematiku umeleckého vzdelávania, ktoré v návrhu úplne absentuje, 
pritom je súčasťou vysokoškolského sektora a má svoje významné miesto aj v slovenskej 
spoločnosti. 

e) SRK žiada podrobnejšie sa venovať problematike vedy, výskumu a inováciám, ktorá je 
v návrhu spracovaná nedostatočne. 

f) SRK považuje predložený materiál za tak dôležitý, že bude o ňom opätovne rokovať na 
zasadnutí v januári 2017 a vyjadrí sa k jednotlivým častiam a ku všetkým cieľom 
dokumentu. 

 
2) SRK súhlasí so zámerom objektívne posudzovať kvalitu vedeckých a umeleckých výstupov 

vysokých škôl podľa modifikovanej metodiky RAE/REF. Víta úsilie zaviesť systém hodnotenia 
výskumnej a tvorivej umeleckej činnosti s ohľadom na národné špecifiká pri zachovaní 
medzinárodných benchmarkov. SRK podporuje prenos výsledkov objektívneho hodnotenia do 
systému financovania vysokých škôl, aby bolo podporené lepšie financovanie excelentných a 
špičkových pracovísk, jednotlivcov a tímov a boli konkurencieschopní aj v medzinárodnom 
meradle. 

 
3) SRK žiada MŠVVaŠ SR a Odborový zväz pracovníkov školstva na Slovensku („OZPŠaV“) pozývať 

predstaviteľov SRK, ktorí zastupujú zamestnávateľov, na rokovania o kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa. 

 
4) SRK žiada vládu SR zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o  

60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola 
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zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti 
na vysokých školách v súlade so sľubom vlády SR vyjadreným v „Programovom vyhlásení vlády 
SR na roky 2016 - 2020“, ktorá deklarovala „výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva“. 

 
5) SRK predkladá k návrhu metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám a rozpisu dotácií 

verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2017 nasledujúce pripomienky: 
a) Navýšiť výšku dotácií v roku 2017 ešte o 10 percentnú valorizáciu tarifných platov 

pedagogickým zamestnancom, ktorá bola schválená v roku 2016. 
b) V bode (53) váha 90 % publikačných výstupov má zohľadňovať roky 2014 a 2015 podľa 

kritérií z Metodiky pre rok 2016. 
c) Prehodnotiť výpočet rozdelenia dotácie medzi skupiny odborov M1 až M4 podľa 

komplexnej akreditácie. Posúdiť rozdelenie oblastí výskumu v bode (53) do 6 množín (ako 
je to napr. v agentúre APVV). Hodnota jednej publikácie v rovnakom kvartile v jednotlivých 
skupinách by mala zodpovedať (v nepriamej úmere) publikačnej výdatnosti jednotlivých 
odborov podľa celosvetových štatistík.  

d) Nahradiť podmienku „KAP je viac ako 0,95“ podmienkou „KAP je viac ako 0,90 a zároveň 
KZV1 fakulty v danej oblasti výskumu je aspoň 3“. 

e) Realizovať verifikáciu údajov v umeleckej a publikačnej činnosti každoročne najneskôr do 
30. 6. nasledujúceho roku, aby údaje mohli byť použité pre rozpis dotácie pre verejné 
vysoké školy pre nasledujúci rok. Urýchlene doriešiť odvolania týkajúce sa predošlých 
rokov. Rozdeliť financie pre rozpis dotácií na umeleckú činnosť na dve časti – pre vysoké 
školy, na ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie v umeleckých študijných odboroch v oblasti 
dramatických a múzických umení a v oblasti vizuálnych umení. Rozdeliť financie podľa 
pomerného zastúpenia počtu tvorivých pracovníkov a interných doktorandov pôsobiacich 
v jednotlivých oblastiach umenia. 

f) Prehodnotiť započítavanie autorského podielu spoluautorov zo slovenských vysokých škôl 
pri prácach s nízkym počtom autorov za účelom podpory medzinárodnej spolupráce.  

g) Riešiť problém nízkeho koeficientu pre skupinu Kanonické právo a právo. Navrhujeme 
upraviť koeficient pre túto skupinu minimálne na hodnotu 1,3.  

 
6) SRK žiada MŠVVaŠ SR zvýšiť podporu univerzitného športu v roku 2017 pre vysokoškolské 

telovýchovné jednoty a kluby na vysokých školách, ktoré štartujú v najvyšších slovenských 
kolektívnych súťažiach – extraligové tímy. 
 

7) SRK odporúča vysokým školám v SR využívať pri posudzovaní publikačnej činnosti  
zamestnancov a doktorandov tzv. Beallové kritériá na identifikáciu predátorských vydavateľov, 
aby sa zvýšila kvalita a dôveryhodnosť vedecko-výskumných výstupov vysokých škôl. Zároveň 
SRK odporúča MŠVVaš SR vykonať revíziu Zoznamu zahraničných vydavateľstiev vedeckej 
literatúry, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva tak, aby neobsahoval 
potenciálnych, možných alebo pravdepodobných predátorských vydavateľov v súlade s tzv. 
Beallovými kritériami na identifikáciu predátorských vydavateľov. 

 
Nitra 13. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 


