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Zápisnica zo 66. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie 
7. marca 2014 v Trenčíne 

 
Prítomní: 

• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. 

• prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. 

• Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 

• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

• prof. RNDr. René Matlovič, PhD. 

• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. 

• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD. 

• prof. PhDr. Erich Petlák, CSc. 

• prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. 

• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 

• doc. RNDr. János Tóth, PhD. 

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 
 
Ospravedlnení: 

• Samuel Abrahám, MA., PhD. 

• prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc. 

• prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 

• Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. 

• doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. 

• prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 

• doc. Milan Rašla, akad. mal. 

• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

• prof. Tadeusz Zasepa, PhD. 
 
Hostia: 

• prof. PhDr. Miroslav Daniš, CSc. 

• Mgr. Jozef Jurkovič 

• Ing. Štefan Chudoba, PhD. 

• doc. JUDr. Štefan Kočan, PhD. 

• Ing. Pavel Ondek 

• prof. Ing. Peter Plavčan, PhD. 

• prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. 

• Mgr. Katarína Stoláriková 
 
Program: 
1) Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2) Informácia o zápisnici zo 65. zasadnutia SRK (16. 10. 2013 vo Zvolene) 
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3) Správa prezídia SRK za obdobie od 16. 10. 2013 
4) Návrh metodiky rozpisu a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre verejné 

vysoké školy 
5) Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s poskytnutím dotácie na rozvoj Vysokej škole bezpečnostného 

manažérstva v Košiciach 
6) Rozličné 

a. Revízia Európskych noriem a smerníc na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore 
vysokoškolského vzdelávania - návrh pre BFUG, komentáre 

b. Nominácie do osobitnej komisie, ktorá vyhodnocuje námietky k vyjadreniu 
hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa Centrálneho registra evidencie publikačnej 
činnosti a hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa Centrálneho registra umeleckej 
činnosti 

c. Výsledky administratívnych kontrol žiadostí o platbu zo strany ASFEU 
 

Rokovanie viedol prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“). 
Privítal prítomných členov SRK, štatutárov vysokých škôl s hlasom poradným a hostí Ing. Pavla 
Ondeka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy („OZPŠaV“) a prof. Ing. Viktora 
Smieška, PhD., predsedu Rady vysokých škôl SR („RVŠ SR“). 
 
Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. privítal účastníkov 
zasadnutia a predstavil hostiteľskú univerzitu. 
 
Rektori súkromných vysokých škôl určili ako nositeľov kuriálnych hlasov pre 66. zasadnutie SRK prof. 
Ing. Vieru Cibákovú, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Mariána Mesároša, DrSc. a prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc. 
 
Prezident predložil návrh na členov návrhovej komisie v zložení Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.,  
Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, 
PhD. a Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 
 
Prezident navrhol potvrdiť za členov mandátovej /volebnej komisie SRK Dr. h. c. prof. PhDr. Beátu 
Kosovú, CSc. a prof. RNDr. René Matloviča, PhD. 
 
Nikto z prítomných nemal námietky voči zloženiu komisií a prezident konštatoval schválenie 
menovaných komisií konsenzom. 
 
Prezident predložil návrh, aby overovateľmi zápisnice boli Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. 
a prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.. Návrh bol schválený konsenzom. 
 
K bodu 1: Schválenie návrhu programu zasadnutia SRK 
Prezident SRK predložil návrh programu 66. zasadnutia SRK.  Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 
navrhol doplniť program v bode Rozličné. 
 
Upravený návrh programu 66. zasadnutia SRK bol prijatý konsenzuálne prítomnými členmi SRK. 
 
K bodu 2: Informácia o zápisnici zo 65. zasadnutia SRK (16. 10. 2013 vo Zvolene) 
Prítomní vzali na vedomie informáciu o zápisnici zo 65. zasadnutia SRK zo 16. 10. 2013 vo Zvolene bez 
pripomienok. 
 
K bodu 3: Správa prezídia SRK za obdobie od 16. 10. 2013 
Prezident informoval o aktivitách prezídia a sekretariátu SRK po 65. zasadnutí SRK. 
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Konštatoval potrebu dohody na termíne nasledujúceho 67. zasadnutia SRK. Upriamil pozornosť 
členov SRK na stanovisko Akreditačnej komisie k príspevku, ktorý odvysielal RTVS v hlavných správach 
3. 1. 2014.    
Záver 
Slovenská rektorská konferencia berie na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 16. 10. 2013. 
 
K bodu 4: Návrh metodiky rozpisu a návrh rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu na rok 2014 pre 

verejné vysoké školy 
Prezident SRK informoval prítomných o súčasnom stave výšky dotácie zo štátneho rozpočtu pre 
verejné vysoké školy. V diskusii Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc. žiadal skoršie predkladanie návrhu 
metodiky. Prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. podrobne informoval o stanovisku RVŠ SR k uvedenému 
bodu. Dodal, že podľa strategického dokumentu "Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a 
inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR – RIS3", ktorý schválila vláda SR, má byť miera verejných 
výdavkov na výskum a inovácie znížená na úroveň 0,4 % a naopak súkromné zdroje majú narásť na 0,8 
%. Agentúre na podporu výskumu a vedy („APVV“) však dnes chýbajú prostriedky na zazmluvnené 
projekty.  Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. zdôraznil, že koncepčné dokumenty Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR („MŠVVŠ SR“) hovoria o zvyšovaní rozpočtu vysokých škôl o 20 mil. € ročne, 
realita  je však opačná. Odporučil, aby návrhy metodiky rozpisu dotácie boli prerokované a schválené 
reprezentáciami vysokých škôl ešte pred začatím aktuálneho kalendárneho roka. 
 
Prezident SRK privítal na zasadnutí štátneho tajomníka MŠVVŠ SR Ing. Štefana Chudobu, PhD.,  
generálneho riaditeľa Sekcie vysokých škôl prof. Ing. Petra Plavčana, PhD. a riaditeľa Odboru 
vysokoškolského vzdelávania Mgr. Jozefa Jurkoviča. 
 
Štátny tajomník MŠVVŠ SR informoval SRK o konaní spoločného seminára Zastúpenia Európskej 
komisie v SR a Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO s názvom „Ako zvýšiť kvalitu a 
efektívnosť vo vzdelávaní“. Predložil informáciu o potrebe ľudských zdrojov pre slovenský priemysel, 
ktoré nedokážu pokryť stredné odborné školy. Ako ďalej informoval, podľa Európskej komisie je  
Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR vzorový strategický dokument, ktorý 
podporuje zvýšenie financií zo súkromných zdrojov do výskumu. Taktiež informoval o výsledkoch 
rokovania s predstaviteľmi Ministerstva financií SR. 
 
Predseda OZPŠaV Ing. Pavel Ondek vyjadril nesúhlas odborového zväzu so súčasným stavom 
financovania školstva, prioritou je v súčasnosti financovanie vysokého školstva. Na najbližšom 
rokovaní odborového zväzu s ministerstvom financií bude žiadať zvýšenie financovania pre vysoké 
školy.   
 
Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. upozornil, že zatiaľ chýbajú peniaze aj na 5 % zvyšovanie miezd 
nepedagogickým zamestnancom. Problémom je aj prevádzka budov vysokých škôl, ktoré boli dané do 
užívania pred rokom 2009 a v súčasnosti Úrad verejného zdravotníctva SR spätne schvaľuje ich 
užívacie povolenia, čo zvyšuje náklady na ich prevádzku. Prof. MVDr. Emil Pilipčinec, PhD. doplnil, že 
viaceré verejné vysoké školy prevádzkujú budovy aj z vlastných zdrojov a neostávajú im tak 
prostriedky na 5 % spolufinancovanie v štrukturálnych fondoch. Naopak štátne vysoké školy, či ústavy 
Slovenskej akadémie vied nemusia spolufinancovať projekty a požiadal ministerstvo o riešenie tejto 
situácie. 
 
V rámci diskusie k návrhu metodiky štátny tajomník MŠVVŠ SR informoval o nadchádzajúcom 
rokovaní s Ministerstvom financií SR, na ktorom chcú získať ďalšie zdroje na projekty Horizon 2020 
a pre APVV. 
 
Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. upozornil na predchádzajúce požiadavky SRK, ktorá chcela 
stabilizáciu metodiky na 2-3 roky. Zaujímal sa, prečo je diskusia o metodike viazaná s rozpočtom, keď 
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by sa o nej dalo debatovať skôr.  Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc. odmietla nové kritérium 
zohľadnenia podnikateľskej činnosti, pretože je v nesúlade s ustanoveniami zákona o štátnom 
rozpočte a zvýhodňuje univerzity s najvyšším poklesom výkonu v kategórii domácich a zahraničných 
grantov realizovaných v hlavnej činnosti. Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.  požiadal, aby sa pri 
novom kritériu o podnikateľskej činnosti zohľadnili výsledky akreditácie v minulom období. Ďalší 
členovia navrhli ponechať výsledky komplexnej akreditácie v návrhu metodiky tak, ako to bolo 
v minulom období. Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. upozornil, že navyše ide o podnikateľskú činnosť na 
základe priamych zadaní a nie len o projekty získané súťažným spôsobom. Prof. RNDr. René Matlovič, 
PhD. okrem toho žiadal pre kritérium uplatniteľnosti absolventov zohľadniť regionálne špecifiká 
korekčným mechanizmom. Rovnaký názor vyjadril aj prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. Dr. h. c. prof. Ing. 
Rudolf Sivák, PhD. označil dodatočne zaradené kritérium podnikateľskej činnosti za nesystémové. 
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. súhlasil s názorom, že zásadné zmeny majú byť skôr prezentované. 
Za problém považuje aj váhu kritéria monografií, ktoré je navyše započítavané dvakrát. Navrhol ho 
zrušiť a rozdeliť medzi iné výstupy. Podľa neho metodika neodzrkadľuje priority štátu v dopade na 
mzdy. Žiada, aby SRK prehodnotila metodiky za roky 2012 a 2013 a predložila návrhy, ktoré oblasti 
chce podporovať. Dr. h. c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc. chcel, aby parametre metodiky podporili 
„kvalitu absolventov“. V metodike chýba podpora súťažného prvku a nemotivuje k čerpaniu z Horizon 
2020 a štrukturálnych fondov. Navrhol vypracovanie viacerých metodík pre jednotlivé skupiny 
vysokých škôl (umelecké, technické vysoké škola a pod.). štát následne určí, ktoré metodiky budú 
prioritou. Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. dodal, že smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii 
publikačnej činnosti a ohlasov je prežitá, smernicu treba založiť na využívaní dostupných databáz Web 
of Knowledge a Scopus.   
 
K bodu  5: Návrh na vydanie súhlasu vlády SR s poskytnutím dotácie na rozvoj Vysokej škole 

bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
Prezident SRK odovzdal slovo Dr. h. c. prof. Ing. Mariánovi Mesárošovi, DrSc. Rektor Vysokej školy 
bezpečnostného manažérstva v Košiciach uviedol materiál a požiadal členov SRK o kladné stanovisko. 
 
K bodu 6: Rozličné 
Prezident SRK informoval štátneho tajomníka MŠVVŠ SR o spätných administratívnych kontrolách 
žiadostí o platbu zo strany ASFEU. Štátny tajomník prisľúbil súčinnosť a prizvanie ASFEU a ÚVO 
k riešeniu problému. SRK zašle list MŠVVŠ SR k uvedenej problematike. 
 
Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. dodal, že problémom môžu byť aj veľké faktúry hradené na 
princípe predfinancovania. Prisľúbil zaslať na SRK podrobnejšie informácie. 
 
Prezident SRK informoval o výzve na nominovanie do osobitnej komisie, ktorá vyhodnocuje námietky 
k vyjadreniu hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa Centrálneho registra evidencie publikačnej 
činnosti a hodnotiteľského orgánu prevádzkovateľa Centrálneho registra umeleckej činnosti. 
Sekretariát vyzve členov SRK, aby do určitého termínu predložili nominácie. 
 
Návrhová komisia SRK predložila návrh uznesení zo 66. zasadnutia SRK, o ktorých hlasovali členovia 
SRK a to takto: 
(1) Slovenská rektorská konferencia považuje výšku dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2014 
za nedostatočnú z dôvodu, že nevytvára východisko na zlepšovanie kvality vzdelávania a 
vedeckovýskumnej činnosti a zároveň nedáva záruku zvýšenia medzinárodnej konkurencieschopnosti 
verejných vysokých škôl. 
Z 19 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia (1) bol prijatý potrebným počtom hlasov. 
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(2) Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že vzhľadom na súčasnú výšku dotácie nie je 
možné na verejných vysokých školách  garantovať v plnej výške plnenie  záväzkov z dohody medzi 
vládou a odbormi týkajúcej sa úpravy platov zamestnancov vysokých škôl. Zároveň SRK upozorňuje, že 
nie je možné na verejných vysokých školách v jednom roku uskutočňovať racionalizačné opatrenia a 
súčasne zvyšovať mzdy. 
Z 19 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia (2) bol prijatý potrebným počtom hlasov. 

 
(3) V súvislosti s návrhom metodiky rozpisu dotácie na verejné vysoké školy na rok 2014 
Slovenská rektorská konferencia konštatuje, že bola na diskusiu predložená oneskorene. Slovenská 
rektorská konferencia požaduje, aby návrh metodiky na rok 2015 bol k dispozícii pre verejné vysoké 
školy v dostatočnom časovom predstihu. 
Z 19 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 19 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia (3) bol prijatý potrebným počtom hlasov. 
 
(4) V návrhu metodiky rozpisu dotácií  pre verejné vysoké školy na rok 2014 v bode (6) písm. i) 
Slovenská rektorská konferencia žiada vypustiť konštatovanie „v rámci dotácie na výskumnú, vývojovú 

alebo umeleckú činnosť, sa osobitne zohľadňujú finančné prostriedky získané z výskumnej činnosti v 

rámci podnikateľskej činnosti vysokej školy“. Zároveň tiež žiada vypustiť text v bode (50) písm. d) 
návrhu: „podielu vysokej školy na objeme finančných prostriedkov (bežné transfery) získaných v rokoch 

2011 a 2012 na výskumné projekty v rámci podnikateľskej činnosti vysokej školy (váha 0,03)“ a upraviť 
váhu podielu vysokej školy na KA na pôvodnú veľkosť, t.j. na 45 %. 
Z 19 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 15 
Proti: 0 
Zdržali sa: 4 
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia (4) bol prijatý potrebným počtom hlasov. 
 
(5) Slovenská rektorská konferencia žiada, aby agenda priznávania a vyplácania sociálnych 
štipendií študentov bola presunutá do agendy Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 
Z 19 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 18 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia (5) bol prijatý potrebným počtom hlasov. 
 
(6) Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom na vydanie súhlasu vlády SR s poskytnutím 
dotácie na rozvoj Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 
Z 19 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 12 
Proti: 0 
Zdržali sa: 7 
Prezident SRK konštatoval, že SRK nevyjadrila súhlas s návrhom na vydanie súhlasu vlády SR s 
poskytnutím dotácie na rozvoj Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach. 
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(7) Slovenská rektorská konferencia vyjadruje zásadný nesúhlas s uplatňovaním korekcií v 
dôsledku  administratívnych kontrol žiadostí o platby zo strany ASFEU, ktorými ASFEU spätne 
spochybňuje oprávnenosť výdavkov vysokých škôl údajnými nezrovnalosťami vo verejnom 
obstarávaní. Vysoké školy postupovali podľa príslušných predpisov, čo bolo overené administratívnymi 
kontrolami zo strany ASFEU a ÚVO. V prípade, že príslušné zákony SR neboli v súlade s európskymi 
pravidlami, potom nemôžu vysoké školy niesť následky za túto skutočnosť. 
Z 19 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 18 
Proti: 1 
Zdržal sa: 0 
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia (7) bol prijatý potrebným počtom hlasov. 
 
(8) Slovenská rektorská konferencia navrhuje vypustiť z metodiky nesystémové prvky, ktoré 
umožňujú financovať z rozpočtu vysokých škôl iné inštitúcie Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR a Slovenskej akadémie vied. 
Z 19 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 11 
Proti: 0 
Zdržali sa: 7 
Nevyjadril sa: 1 
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia (8) nebol prijatý potrebným počtom hlasov. 
 
(9) Slovenská rektorská konferencia žiada primerane upraviť váhu vedeckých monografií v 
prospech ostatných publikačných výstupov. 
Z 18 prítomných s hlasovacím právom sa vyjadrilo: 
Za: 8 
Proti: 4 
Zdržali sa: 6 
Prezident SRK konštatoval, že návrh uznesenia (9) nebol prijatý potrebným počtom hlasov. 
 
Na záver sa prezident SRK poďakoval rektorovi Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. 
Jozefovi Habánikovi, PhD. za možnosť konať zasadnutie na pôde univerzity a za organizačné 
zabezpečenie rokovania. 
 
Bratislava, 10. 3. 2014 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 
 

............................................................. 
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
Overili: 
 
Dr. h. c. prof. PhDr. Beáta Kosová, CSc.   .............................................................. 
   
 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.     .............................................................. 


