Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,
20. 4. 2016 v Nitre

Prítomní:
 Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
 doc. Mária Heinzová, ArtD.
 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
 prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 doc. RNDr. János Tóth, PhD.
 prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Ospravedlnení:
 doc. Samuel Abrahám, PhD.
 Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
 prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
 prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.;
 prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
 prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
 doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
 Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
Hostia:
 doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.
 JUDr. Ing. Peter Ošváth, PhD.

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) viedol prezident prof. Ing. Rudolf Kropil,
CSc. Mimoriadne zasadnutie bolo zvolané na prerokovanie návrhu Programového vyhlásenia vlády SR
(„programové vyhlásenie“). Prezident SRK privítal prítomných členov SRK a menovite ospravedlnil
neprítomných. Prítomných členov SRK privítal aj Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor SPU v Nitre,
na pôde ktorej sa SRK zišla na svojom rokovaní.

K 20. 4. 2016 mala SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých
škôl. Spolu mala 31 členov. Poverení výkonom funkcie rektora boli pozvaní na zasadnutie ako hostia
bez práva hlasovať. Na rokovaní sa zúčastnili doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. a JUDr. Ing. Peter
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Ošváth, PhD.

Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK mal každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy jeden hlas.
Rektorom súkromných vysokých škôl prislúchal jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu
súkromných vysokých škôl. Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „MŠVVŠ SR“) bolo na Slovensku ku dňu rokovania 12 súkromných vysokých škôl. Z toho
vyplývali 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých škôl v SRK. SRK mala k 20. 4. 2016 spolu 26
členov s hlasovacím právom.
SRK bola schopná sa uznášať, ak na zasadnutí bola prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka bola splnená. Na
začiatku rokovania boli prítomní 15 rektori verejných vysokých škôl, jeden rektor štátnej vysokej školy
a jeden rektor súkromnej vysokej školy. Spolu bolo prítomných 17 členov SRK s hlasovacím právom.
Prítomný rektor súkromnej vysokej školy prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. sa stal nositeľom jedného
kuriálneho hlasu za súkromné vysoké školy.

Uznesenie SRK bolo platné, ak sa v hlasovaní vyjadril kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov. Na rokovaní bolo prítomných 17 členov SRK s hlasovacím
právom. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná.
Prezident SRK navrhol Dr. h. c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. a prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc. za
overovateľov zápisnice z mimoriadneho zasadnutia a dal o návrhu hlasovať.
 Overovatelia zápisnice z mimoriadneho zasadnutia SRK boli schválení jednomyseľne.
Prezident SRK navrhol za členov návrhovej komisie pre mimoriadne zasadnutie SRK prof. RNDr. Karola
Mičietu, PhD., prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., doc. Ing.
Vladimíra Hiadlovského, PhD., prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. a prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. Nikto
z prítomných nepredložil iný návrh. Prezident SRK dal hlasovať o svojom návrhu.
 Členovia návrhovej komisie pre mimoriadne zasadnutie SRK boli schválení jednomyseľne.
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu mimoriadneho zasadnutia SRK, ktorý bol členom
SRK zaslaný spolu s pozvánkou.
Návrh programu:
1. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020
2. Rôzne

Nikto z prítomných nemal námietku k návrhu a prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu
zasadnutia.
 Program mimoriadneho zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.
Schválený program mimoriadneho zasadnutia SRK
1. Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020
2. Rôzne

K bodu 1 - Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 - 2020
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. informoval o rokovaniach predstaviteľov SRK s predsedom
a členmi vlády SR a partnerských organizácií pri príprave programových téz a návrhoch SRK.
Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. doplnil, že išlo o náročný proces, do ktorého sa
zapojilo široké spektrum partnerských organizácií s rôznorodými požiadavkami. Pôvodná predstava
programových téz predložená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR („ministerstvo“)
prešla pripomienkovým konaním a následne bola upravená. Za nedostatok aktuálneho návrhu
viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. považuje presun zodpovednosti za vedu na úrad
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Splnomocnenca vlády SR pre výskum a inovácie a za výskum a inovácie na Ministerstvo hospodárstva
SR. Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. sumarizoval požiadavky SRK, ktoré
zástupcovia ministerstva neakceptovali. Členovia prezídia považujú za dôležité prijať na zasadnutí SRK
oficiálne stanovisko reprezentácie k programovému vyhláseniu a jeho medializáciu.
Prezident SRK otvoril diskusiu k časti Politika podpory výskumu a inovácií po prezentácií vybraných téz
programového vyhlásenia s tým, že prezídium SRK potrebuje poznať názor členov SRK nielen
k programovému vyhláseniu, ale aj k situácii vo vysokom školstve a vede, aby mohlo zaujať
akceptovateľné stanovisko k ďalším dokumentom ako napr. avizovanému memorandu ministerstva
s partnerskými organizáciami. Výsledkom mimoriadneho zasadnutia bude spoločné stanovisko
k programovému vyhláseniu v nadväznosti na už deklarované požiadavky z februára 2016, ktoré SRK
bude adresovať aj akademickej obci.
V diskusii prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. akcentoval potrebu návratu k inštitucionálnemu usporiadaniu
vedy, aktuálny návrh umožní presun kompetencií na ďalšie vládne inštitúcie, čo môže vytvoriť
neistotou a nekoncepčnosť, ako aj oslabiť pozíciu samotného ministerstva a následne vysokých škôl.
Navrhol žiadať jasné vymedzenie kompetencií jednotlivých rezortov. Prezident SRK sa stotožnil
s názorom, že došlo k posilneniu priemyselnej sféry. V diskusiách a mediálnych výstupoch preto vysoké
školy musia prezentovať, že sú rovnako výskumné inštitúcie a zvýšiť informovanosť o svojej vedeckovýskumnej kapacite a výstupoch.
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. upozornil na chýbajúcu zmienku o umeleckej činnosti vysokých škôl
a kreatívnom priemysle v návrhu, hoci existuje Akčný plán podpory kreatívneho priemyslu. Navrhol,
aby SRK začlenila umeleckú činnosť do stanoviska s cieľom podporiť a zefektívniť kreatívny priemysel.
Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. navrhol, aby SRK nominovala odborníkov, ktorí by rozpracovali jednotlivé
tézy programového vyhlásenia pre ministerstvo. Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. oponoval, že
v súčasnej situácii bude vhodnejšie, aby priamo rektori ako najvyšší predstavitelia vysokých škôl
a univerzít zastupovali akademickú obec.

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. navrhol oddeliť diskusiu o stanovisku k programovému vyhláseniu
od rokovania o aktuálnych aj dlhodobých problémoch vo vysokom školstve. Vyjadril názor, že
z časového hľadiska je už neskoro na diskusiu o programovom vyhlásení vlády a na vyjadrenie
požiadaviek SRK. Podľa neho programové vyhlásenie vlády nedostatočne odráža kľúčový význam
výskumu a vývoja v akademickom prostredí; nedostatočná je aj implementácia priorít Stratégie RIS3
SK v oblasti vysokého školstva. Poukázal tiež na nepriaznivú situáciu spôsobenú korekciami v čerpaní
eurofondov a oneskorením výziev operačných programov v novom programovom období EÚ 2014 –
2020. Zvýšenie objemu finančných zdrojov do školstva vo všeobecnosti považuje za predpoklad
udržania sociálnej a spoločenskej súdržnosti v spoločnosti.
Prezident SRK konštatoval, že SRK participovala na príprave programového vyhlásenia a prezídiu SRK
sa podarilo presadiť zvýšenie objemu prostriedkov do vysokého školstva v ostatnom období. Minister
školstva, vedy, výskumu a športu SR prisľúbil, že vysoké školy budú v nasledujúcom období jeho
prioritou. Konsenzuálne vyjadrenie SRK bude základom postoja SRK pri rokovaniach o memorande.

Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. súhlasil, že programové vyhlásenie nerieši všetky
problémy vysokého školstva, ukazuje sa potreba častejších stretnutí rektorov a neustále
upozorňovanie na problémy v školstve.

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. súhlasil, že autori programového vyhlásenia nedostatočne definovali
špecifiká výskumu a vývoja. Hoci návrh deklaruje, že vláda podporí a vytvorí na viacerých miestach
v texte, absentujú čísla. V texte sa objavili konkrétne číselné údaje len v súvislosti so 6 % zvýšením
platov na vysokých školách. Navrhol žiadať číselné vyjadrenie systematického nárastu v sektore
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vysokých škôl. Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. súhlasil s návrhom na číselnú konkretizáciou
téz.

Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. navrhol lobovať cez poslancov vládnych strán, aby do programového
vyhlásenia doplnili rast financií na školstvo a vedu v nadväznosti na rast makroekonomických
ukazovateľov v hospodárstve. Memorandum nepovažuje za nástroj riešenia aktuálnych problémov
školstva. Ocenil úsilie prezídia SRK o posilnenie vysokého školstva. Prezident SRK dodal, že avizované
memorandum bude zamerané najmä na financovanie školstva.
Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. uviedol, že mandát SRK je jasne definovaný zákonom o vysokých školách
a v tejto situácii SRK musí deklarovať, že vysoké školy sa neobávajú systémových zmien.
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik PhD. vyhlásil, že SRK musí vo svojom stanovisku vyjadriť jasný postoj, čo
akademická obec očakáva od vlády. SRK má preto strategicky naznačiť, čo sú pre vysoké školy priority
a čo potrebujú. V súvislosti s výskumom upozornil na nekoncepčnosť opatrení v Operačnom programe
pre výskum a inovácie, ktoré umožnili, aby sa spoločnosti s ručením obmedzeným bez finančného
a odborného zázemia uchádzali o miliónové zdroje na výskum.

Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. navrhol, aby sa SRK zamerala vo svojom stanovisku na financovanie.
Diskusia o problémoch vysokých škôl by mala byť podkladom pre predstaviteľov SRK v ďalších
rokovaniach. Deklarované navýšenie o 2 mld. eur môže byť realizované viacerými spôsobmi.
Infraštruktúra vysokých škôl je jedným z faktorov, podľa ktorých sa mladí ľudia rozhodujú pre danú
vysokú školu a na ich rekonštrukciu je potrebných min. 300 mil. eur. Navrhol vyjadriť nespokojnosť
s deklarovanou výškou navyšovania platov zamestnancov v školstve a žiadať špecifikáciu, do ktorých
oblastí budú zvýšené financie investované.

Prezident otvoril diskusiu v časti Školská politika a uviedol, že po diskusii zástupcov odborov
s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR odborári žiadajú zvýšenie platov v nasledujúcich
rokoch o 25 – 10 – 10 – 10 %. Podľa vyjadrení ministra školstva je 6 % zvýšenie minimálna garantovaná
úroveň. Prezídium SRK by uvítalo zvýšenie o 12,5 %. Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. žiadal kvalitatívnu
zmenu postavenia vysokoškolských učiteľov a administratívnych zamestnancov. Prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD. súhlasil s návrhom, aby v 1. roku bolo navýšenie výraznejšie ako v ďalších, pretože
protesty môžu ďalej pokračovať. Namietal voči základnej téze programového vyhlásenia, že
vysokoškolské vzdelanie má byť dostupné „pre všetkých občanov, ktorí oň prejavia záujem a preukážu
predpoklady na jeho úspešné absolvovanie“, pretože mnohí z absolventov nenájdu adekvátne
uplatnenie v praxi a budú pracovať na pozíciách vyžadujúcich len stredoškolské vzdelanie.
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. navrhol doplniť návrhovú komisiu o ďalších členov a to prof.
RNDr. Pavla Sováka, CSc. a prof. Stanislava Stankociho, akad. maliara. Nikto z prítomných nepredložil
iný návrh. Prezident SRK dal hlasovať o svojom návrhu.
 Dodatoční členovia návrhovej komisie pre mimoriadne zasadnutie SRK boli schválení
jednomyseľne.
Z rokovania odišiel prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. a počet členov s hlasovacím právom sa znížil na 16
členov.

Návrh stanoviska
Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o
vysokých školách, sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a
oceňuje záujem vlády SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a vedy.
Slovenská rektorská konferencia potvrdzuje požiadavky vysokých škôl vyjadrené v Deklarácii
partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne
vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2. 2016.
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Slovenská rektorská konferencia žiada zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov
každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola
zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti na
vysokých školách.
Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada plnenie záväzku SR v oblasti financovania výskumu a
vývoja vyplývajúceho zo stratégie Európa 2020.
Slovenská rektorská konferencia podporuje úsilie o reformu školstva, jeho lepšie financovanie a
posilnenie akademického výskumu na Slovensku. Vyjadrenie názorov partnerských reprezentácií
pôsobiacich v školstve preto považuje za oprávnené a legitímne.
Slovenská rektorská konferencia je pripravená podieľať sa na tvorbe strategických opatrení pre
realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR a riešení nahromadených problémov.
Prezident SRK dal hlasovať o svojom stanoviska.
 Stanovisko SRK k Programovému vyhláseniu vlády SR bolo schválené jednomyseľne.

K bodu 2 – Rôzne
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. upozornil na problém dostupnosti elektronických informačných
zdrojov, keďže projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku („NISPEZ“)
skončil v roku 2015. Požiadal prezídium SRK otvoriť na rokovaní s ministrom požiadavku, aby bol
zabezpečený prístup k elektronickým informačným zdrojom. V súvislosti s novou výzvou OPVaI
upozornil, že schéma priebežnej výzvy umožňuje podnikateľským subjektom bez finančného
a odborného zázemia uchádzať sa o miliónové zdroje na projekty, v ktorých vysoké školy ako partneri
nemajú garanciu plnenia finančných záväzkov zo strany rôznych podnikateľských subjektov. Rovnaký
názor vyslovil Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK za účasť na zasadnutí. Poďakoval
rektorovi Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD. za vytvorenie podmienok pre zasadnutie na
Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Nasledujúce 76. zasadnutie SRK sa bude konať
30. – 31. 5. 2016 vo Zvolene.
V Bratislave 25. 4. 2016

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová
.............................................................
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prezident Slovenskej rektorskej konferencie

Overovatelia:
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

..............................................................

prof. RNDr. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

..............................................................
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Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k
Programovému vyhláseniu vlády SR
prijaté na mimoriadnom zasadnutí konanom 20. 4. 2016 v Nitre

Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách, sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky
2016 – 2020 a oceňuje záujem vlády SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a
vedy.
Slovenská rektorská konferencia potvrdzuje požiadavky vysokých škôl vyjadrené v Deklarácii
partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a
úrovne vzdelávania a vedy v SR zo dňa 17. 2. 2016.

Slovenská rektorská konferencia žiada zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov
každoročne o 60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby
bola zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej
činnosti na vysokých školách.
Slovenská rektorská konferencia dôrazne žiada plnenie záväzku SR v oblasti financovania
výskumu a vývoja vyplývajúceho zo stratégie Európa 2020.

Slovenská rektorská konferencia podporuje úsilie o reformu školstva, jeho lepšie financovanie
a posilnenie akademického výskumu na Slovensku. Vyjadrenie názorov partnerských
reprezentácií pôsobiacich v školstve preto považuje za oprávnené a legitímne.

Slovenská rektorská konferencia je pripravená podieľať sa na tvorbe strategických opatrení pre
realizáciu Programového vyhlásenia vlády SR a riešení nahromadených problémov.
V Nitre, 20. 4. 2016

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
prezident
Slovenskej rektorskej konferencie
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