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Činnosť Slovenskej rektorskej konferencie bola v roku 2021  financovaná z finančných prostriedkov Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a členských príspevkov členov Inštitútu SRK. 
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Úvodné slovo prezidenta SRK 
Vážené dámy, vážení páni, 

milí kolegovia, 

rok 2021 môžeme považovať za jeden z najnáročnejších vo vysokom školstve 

v modernej dobe. Okrem pokračovania obmedzení súvisiacich s globálnou 

pandémiou ochorenia Covid-19, ktoré sa naďalej dotýkali vzdelávania, ale aj 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, sme prežili intenzívne obdobie 

rokovaní, stretnutí, porád a vystúpení spojených s návrhom novelizácie vysokoškolskej 

legislatívy. Všetky moje vystúpenia a aktivity buď ako rektora alebo ako prezidenta SRK, boli 

motivované výhradne záujmom o zachovanie a rozvoj vysokého školstva na Slovensku. Za 

základný princíp tohto rozvoja považujem zachovanie akademickej samosprávy 

a akademických práv a slobôd. Aj vďaka aktivite rektoriek a rektorov vysokých škôl doznal 

návrh novely vysokoškolského zákona určitú mieru korekcie a najmä rozšíril sa o síce dielčie, 

ale mediálne atraktívne úpravy týkajúce sa napríklad internacionalizácie, zrovnoprávnenia 

podmienok denného a externého štúdia alebo akademickej integrity. 

Počas celého roka 2021 som sa snažil vyhnúť možnému konfliktu záujmov a usiloval som sa 

presadzovať a prezentovať záujmy vysokých škôl a akademickej obce. Musíme mať na 

pamäti, že tá je však rôznorodá. Chcem na tomto mieste zdôrazniť, že rešpektujem pluralitu 

názorov mojich kolegov, ak tú tieto podložené argumentami a faktami. V médiách, na 

sociálnych sieťach, ale aj počas stretnutí som mal možnosť vypočuť si názory a argumenty 

kolegov a partnerov v prospech navrhovaných zmien, ale aj v prospech zachovania 

súčasného stavu. A často sa tieto názory počas diskusie vyvíjali, či korigovali. Preto som viac 

krát zdôraznil, že rôznorodosť názorov na vysokoškolskú legislatívu považujem za znak 

demokracie v akademickom prostredí. 

Novela vysokoškolskej legislatívy bola prijatá Národnou radou SR. Aby sa však mohol sektor 

vysokých škôl rozvíjať, nepostačuje meniť legislatívu. Zásadným nedostatkom a kľúčovým 

problémom je nízke financovanie vzdelávania, vedy, výskumu, umenia a ďalšej tvorivej 

činnosti a samotnej infraštruktúry na vysokých školách. Potrebujeme zvrátiť súčasný 

negatívny trend poklesu financovania vysokého školstva zo štátneho rozpočtu, ktorý je 

v súbehu s infláciou a rastom cien energií likvidačný a priamo ohrozuje naše vysoké školy. 

Vysoké školy, ktoré sú jednou z podmienok hospodárskeho rastu krajiny.  

Rudolf Kropil 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie a riaditeľ Inštitútu SRK 
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Úvodná štatistika 
K 31. decembru 2021 boli členmi SRK 20 rektori a rektorky verejných vysokých škôl, rektorka 

a 2 rektori štátnych vysokých škôl a 8 rektoriek a rektorov zo súkromných vysokých škôl. 

Zloženie členov SRK na konci roka 2021 ilustruje graf č. 1. Členmi SRK sú podľa čl. 3 ods. 1 

štatútu SRK rektorky a rektori vysokých škôl, t. j. ktorí boli vymenovaní prezidentom SR. V 

období, keď vysoká škola nemá vymenovaného rektora, nemá v SRK zastúpenie. V roku 2021 

pôsobilo na Slovensku podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

SR („MŠVVaŠ SR“) www.minedu.sk 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy a 10 

súkromných vysokých škôl. Okrem toho na Slovensku pôsobilo aj 8 zahraničných vysokých 

škôl, ktoré však nespĺňajú podmienky členstva v SRK. 

 
Graf č. 1/ Zloženie členov SRK na konci roka 2021 (zdroj: SRK) 

V roku 2021 sekretariát Inštitútu SRK („ISRK“) zabezpečil zasadnutia a podujatia pre SRK 

a ISRK organizačne a finančne. V sledovanom období sa členovia SRK stretli na riadnych 

zasadnutiach, ktoré sú základnou platformou ich interakcie. Štatút SRK umožňuje zvolať 

zasadnutia vo výnimočných prípadoch písomne alebo elektronicky, čo bolo využité v súvislosti 

s obmedzením pohybu osôb z dôvodu pandémie ochorenia Covid-19. Členovia prezídia SRK 

sa stretávali na zasadnutiach a tiež participovali na rokovaniach s partnerskými 

organizáciami. Členovia pléna ISRK sa v súlade so stanovami ISRK stretávali na osobitných 
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zasadnutiach. Dozorná rada ISRK zasadala nezávisle. V roku 2021 sa konali aj ďalšie 

rokovania a podujatia SRK. Prehľad o týchto aktivitách za rok 2021 je uvedený v grafe č. 2. 

 
Graf č. 2/ Prehľad aktivít SRK zorganizovaných v roku 2021 (zdroj: SRK) 

SRK reprezentuje záujmy členov – rektoriek a rektorov, ktorí sú štatutárnymi orgánmi 

slovenských vysokých škôl a univerzít. SRK tak zastupuje záujmy vysokých škôl a univerzít, 

vrátane akademických a nepedagogických zamestnancov a študentov. Na základe údajov zo 

štatistickej ročenky Centra vedecko-technických informácií SR („CVTI SR“) za rok 2021/22 

pracovalo na 33 slovenských vysokých školách spolu 11 443 pedagogických zamestnancov 

na plný úväzok a na kratší pracovný čas. Podľa údajov MŠVVaŠ SR vydaných v poslednej 

Výročnej správe o stave vysokého školstva za rok 2020 bol priemerný evidenčný prepočítaný 

počet zamestnancov na verejných vysokých 20 154,6 (medziročný pokles o 1,25 %, t. j. 254,5 

osôb). Z toho tvorili vysokoškolskí učitelia 46,88%, výskumní pracovníci 7,15 % a ostatní 

zamestnanci (administratíva, prevádzka a pod.) 45,97 %.  

K 31. októbru 2021 študovalo na slovenských vysokých školách spoločne 136 646 denných 

a externých študentov na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia. Denní študenti 

tvorili 82 %, ostatní boli externisti. Viac ako 12 % všetkých študentov boli iného štátneho 

občianstva a 59 % zo všetkých študentov boli ženy.  
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Graf č. 3 Štatistické údaje o vysokom školstve (zdroj: CVTI SR. 2021. Štatistická ročenka školstva – vysoké školy 

2021/22). 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Počet pedagogických zamestnancov na
kratší pracovný čas

Počet pedagogických zamestnancov na plný
úväzok

Počet doktorandov

Počet denných doktorandov

Počet študentov I. a II. stupňa

Počet študentov a zamestnancov 
vysokých škôl v roku 2021 na Slovensku

Verejné vysoké školy Štátne vysoké školy Súkromné vysoké školy



S. 05 
 

Výročná správa 2021 
   

 

Orgány a členovia SRK 
Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie  

Orgánmi SRK sú podľa štatútu prezident SRK a prezídium SRK. Vo voľbách orgánov SRK, 

ktoré sa konali na 101. zasadnutí SRK dňa 25. júna 2021 vo Zvolene, bol opätovne zvolený 

na post prezidenta SRK Rudolf Kropil. Druhé dvojročné funkčné obdobie prezidenta SRK mu 

začalo plynúť 22. augusta 2021. Rudolf Kropil vo svojom programe prednesenom pred 

voľbami orgánov SRK zdôraznil potrebu kooperatívnej atmosféry vo vnútri SRK. „Rektorky a 

rektori ukázali súdržnosť pri diskusii o podobe novely zákona o vysokých školách. V tomto 

musíme pokračovať, aby finálna verzia zákona mala proeurópsku dimenziu, zachovala 

akademickú samosprávu a posilnila autonómiu vysokých škôl“, uviedol pri tejto príležitosti. 

Zdôraznil potrebu presadzovať priority SRK tak, ako boli prijaté na 100. zasadnutí a to najmä 

vytvoriť moderné a atraktívne podmienky pre študentov vysokých škôl, vytvoriť vhodný 

flexibilný legislatívny rámec, ako aj vytvoriť prostredie stimulujúce rozvoj, rast a 

konkurencieschopnosť. Doplnil požiadavku dofinancovať vysoké školy v roku 2021 a potrebu 

kompenzácií vo financovaní v dôsledku poklesu výnosov z dôvodu pandemickej situácie. Ako 

zásadnú vyzdvihol potrebu férovej komunikácie s predstaviteľmi vlády a ministerstva školstva. 

„V tomto duchu je dôležitá informovanosť verejnosti za účelom objektivizácie verejnej mienky,“ 

doplnil prezident SRK. Apeloval aj na spoluprácu všetkých vysokých škôl bez ohľadu na to, či 

sa jedná o verejnú, štátnu, súkromnú, veľkú či malú vysokú školu. 

Na 101. zasadnutí SRK dňa 25. júna 2021 boli vo funkciách viceprezidentov SRK potvrdení 

rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská a rektor Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre Libor Vozár. Zároveň bol za viceprezidenta SRK zvolený rektor 

Tomáš Lengyelfalusy z Vysokej školy DTI. Na poste viceprezidenta SRK je tiež od 6. októbra 

2020 rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo.  

Prezídium SRK tak v roku 2021 bolo prvýkrát vo svojej histórii zložené zo zástupcov všetkých 

typov vysokých škôl, čím reflektovalo rôznorodosť vysokoškolského prostredia v SR. 

Prezident SRK 

 

 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

(22. august 2019 – 21. august 2021) 

(22. august 2021 – 21. august 2023) 
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Viceprezidenti SRK (abecedné poradie) 

  

  

  

 

 

Zoznam členov Slovenskej rektorskej konferencie v roku 2021 

Rektorky a rektori verejných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2021 členmi SRK (abecedné 

poradie): 

• prof. PaedDr. René Bílik, CSc. – rektor Trnavskej univerzity v Trnave 

 Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.  

(6. jún 2019 – 5. jún 2021) 

(25. jún 2021 – 24. jún 2023) 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.  

(6. jún 2019 – 5. jún 2021) 

(25. jún 2021 – 24. jún 2023) 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.  

(6. október 2020 – 5. október 2022) 

prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 

(25. jún 2021 – 24. jún 2023) 
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• prof. Ing. Roman Boča, DrSc. – rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave  

• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. - rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

• doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. – rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku  

• prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. – rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

(odvolaný z funkcie rektora 22. apríla 2021) 

• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne 

• doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. - rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity 

v Nitre 

• doc. Mária Heinzová, ArtD. - rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave 

 

 

Obr.1/  97. zasadnutie SRK 23. 2. 2021 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Autorka: Ľubica Benková, ISRK. 

 

• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. - rektor Žilinskej univerzity v Žiline  

• Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. – rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne  

• doc. Bohunka Koklesová, PhD. - rektorka Vysokej  školy  výtvarných umení v Bratislave  

• Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. - rektor Prešovskej univerzity v Prešove 
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• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. - rektor Technickej univerzity 

v Košiciach 

• Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. - rektor Technickej univerzity vo Zvolene 

• Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva 

a farmácie v Košiciach 

• Dr. h. c. prof. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík - rektor Slovenskej technickej univerzity 

v Bratislave (menovaný 7. 9. 2021) 

• prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. – rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici 

• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

• prof. JUDr. Marek Števček, PhD. - rektor Univerzity  Komenského v Bratislave  

• prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre  

 

Rektorka a rektori štátnych vysokých škôl, ktorí boli v roku 2021 členmi SRK (abecedné 

poradie): 

• Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - rektorka Akadémie Policajného zboru v 

Bratislave 

• doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. - rektor Akadémie ozbrojených síl generála Milana 

Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši 

• Dr. h. c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. - rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave 

 
Rektorky a rektori súkromných vysokých škôl, ktorí boli v roku 2021 členmi SRK (abecedné 

poradie) 

• doc. Samuel Abrahám, PhD. - rektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií 

• Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH - rektor Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

• doc. Ing. Ľuboš Cibák, PhD. MBA - rektor Vysokej  školy ekonómie a manažmentu 

v Bratislave (menovaný 7. 9. 2021) 

• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. - rektorka Vysokej  školy ekonómie a manažmentu 

verejnej správy v Bratislave (ukončené funkčné obdobie 10. 7. 2021) 

• Dr. h. c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. - rektorka Vysokej školy manažmentu 

• prof. PhDr. Egon Krák, PhD. - rektor Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta 

v Banskej Štiavnici 
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• Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH - rektor Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

• prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. - rektor Vysokej školy DTI  

• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, DrSc. - rektor Vysokej školy medzinárodného 

podnikania ISM v Prešove 

• Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD. - rektor Paneurópskej vysokej školy  

 

 
Obr.2/ 97. zasadnutie SRK 23. 2. 2021 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Autorka: Ľubica Benková, ISRK. 
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Ciele a úlohy SRK 

Právne postavenie SRK 

Slovenská rektorská konferencia je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) jedným z troch orgánov 

reprezentácie vysokých škôl v Slovenskej republike. 

Poslanie a ciele SRK 

Slovenská rektorská konferencia venuje svoju pozornosť predovšetkým koordinácii a podpore 

činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky.  

Slovenská rektorská konferencia v súlade s § 107 ods. 2 schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje 

k návrhom, ktoré jej predkladá minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(ďalej len „minister“). Konkrétne sa SRK: 

a) vyjadruje k návrhu kritérií a metodiky na vyhodnotenie periodického hodnotenia 

výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokých škôl, ktoré vydáva 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo školstva“) (§ 

88a ods. 3), 

b) vyjadruje k poskytnutiu dotácie zo štátneho rozpočtu súkromnej vysokej škole na 

uskutočňovanie akreditovaných študijných programov, na výskumnú, vývojovú alebo 

umeleckú činnosť a na rozvoj vysokej školy (§ 91 ods. 2 zákona),  

c) vyjadruje k metodike na určovanie dotácie zo štátneho rozpočtu a k určeniu dotácie zo 

štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva školstva vysokým školám (§ 102 ods. 2 písm. e) 

zákona),  

d) schvaľuje obmedzenie alebo odňatie pôsobnosti orgánov akademickej samosprávy 

verejnej vysokej školy alebo jej fakulty v prípadoch uvedených podľa § 104 ods. 2 a 3 

zákona,  

e) schvaľuje odňatie udeleného štátneho súhlasu súkromnej vysokej škole, ak porušuje 

povinnosti ustanovené zákonom alebo určené jej vnútorným predpisom okrem prípadov 

určených v § 47 ods. 4  zákona (§ 105 ods. 3 zákona),  

f) prerokúva ďalšie návrhy a opatrenia z podnetu ministra alebo na požiadanie členov SRK, 

ak sa významne dotýkajú vysokých škôl (§ 107 ods. 2 zákona).  

SRK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o zabezpečovaní 

„Slovenská rektorská 

konferencia považuje za 

kľúčové problémy 

dlhodobé podfinancovanie 

vysokoškolského 

vzdelávania, vysokých 

škôl, výskumu, vývoja 

a umenia a z toho 

vyplývajúci neuspokojivý 

stav vysokoškolskej 

infraštruktúry. To má zase 

vplyv, ako jeden 

z faktorov, na početný 

odchod mladých ľudí za 

štúdiom do zahraničia. 

Financovanie vysokého 

školstva je pod priemerom 

krajín EÚ a OECD, čo má 

dopad aj na kvalitu 

vzdelávania založeného 

na najnovších poznatkoch 

vedy a techniky.“ Z 

tlačovej správy „Kľúčovým 

problémom je 

podfinancovanie 

vzdelávania, výskumu, 

vývoja a umenia na 

vysokých školách“ z  

24. 5. 2021 
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kvality“) schvaľuje návrhy alebo sa vyjadruje k návrhom, ktoré jej predkladá minister. 

Konkrétne SRK  

a) navrhuje dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké 

školstvo (ďalej len „agentúra“) (§ 7 ods. 1 a ods. 2 a ods. 8 zákona o zabezpečovaní 

kvality), 

b) navrhuje člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie predsedu 

výkonnej rady agentúry (§ 14 ods. 4 písm. a) zákona o zabezpečovaní kvality), 

c) navrhuje člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie člena 

odvolacej komisie agentúry (§ 14 ods. 4 písm. b) zákona o zabezpečovaní kvality), 

d) navrhuje člena výberovej komisie pre výberové konanie na obsadenie funkcie kontrolóra 

agentúry (§ 14 ods. 4 písm. c) zákona o zabezpečovaní kvality), 

e) predkladá pripomienky k návrhu štandardov a návrhu na zmenu štandardov zverejnených 

na webovom sídle agentúry (§ 23 ods. 1 zákona o zabezpečovaní kvality), 

f) prerokúva ďalšie návrhy z podnetu agentúry v súlade s § 4 ods. 3 písm. e)  zákona o 

zabezpečovaní kvality. 

 
Obr.3/ Štátny tajomník MŠVVaŠ SR Ľudovít Paulis, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, prezident 
SRK Rudolf Kropil, viceprezident SRK Ferdinand Daňo (zľava) na 97. zasadnutí SRK 23. 2. 2021 na Ekonomickej univerzite 
v Bratislave. Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 
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Pri napĺňaní cieľa SRK ďalej  

a) koordinuje a podporuje vzájomnú spoluprácu rektorov vysokých škôl v Slovenskej 

republike, 

b) prerokúva a zaujíma stanovisko k zásadným otázkam súvisiacim s vysokoškolskou 

politikou, k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa bezprostredne 

dotýkajú života vysokých škôl a v prípade potreby prerokúva a zaujíma stanovisko k 

platným právnym predpisom uvedeného zamerania,  

c) vytvára predpoklady pre spoluprácu vysokých škôl v Slovenskej republike a vzájomný tok 

informácií medzi nimi,  

d) nadväzuje a udržuje kontakty so zahraničím, s rektorskými konferenciami iných krajín, 

inými združeniami rektorov vysokých škôl, ako aj s Európskou asociáciou univerzít. 
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Správa o činnosti SRK  
Členom SRK môže byť len rektor vymenovaný prezidentom SR a to dňom svojho nástupu do 

funkcie. K 31. decembru 2021 mala SRK 31 členov, osoby poverené výkonom funkcie rektora 

boli pozývané na zasadnutia SRK ako hostia a bez práva hlasovať.  

Domáce aktivity SRK 

V priebehu roka 2021 sa zasadnutia SRK konali rôznymi formami – prezenčne, kombinovane 

alebo dištančne, podľa okolností a vládnych opatrení prijatých na obmedzenie šírenia 

ochorenia Covid-19. Celkovo sa na pôde SRK konalo 8 riadnych zasadnutí, 8 zasadnutí 

prezídia SRK, stretnutia pracovných skupín a rokovania s partnermi, dištančne prebehlo 

zasadnutie Hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie. Zápisnice z rokovaní SRK sú 

zverejnené na webovom sídle www.srk.sk. Zápisnice z rokovaní prezídia SRK sú zverejnené 

na intranete SRK. Na zasadnutiach SRK sa zúčastnili aj pozvaní hostia z MŠVVaŠ SR, 

Národnej rady Slovenskej republiky („NR SR“), Rady vysokých škôl SR („RVŠ“), Študentskej 

rady vysokých škôl („ŠRVŠ“), Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo 

(„SAAVŠ“), Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku („OZPŠaV“), 

Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“) a ďalší hostia. 

V roku 2021 sa konalo výročné sté zasadnutie SRK. Pri tejto príležitosti sa 24. júna 2021 

konalo slávnostné podujatie v historických priestoroch Zvolenského zámku za účasti štátneho 

tajomníka MŠVVaŠ SR Ľudovíta Paulisa, predsedu SAAVŠ Roberta Redhammera, 

primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej, ako aj ďalších významných predstaviteľov 

partnerských organizácií, niektorých bývalých prezidentov SRK a ďalších hostí. Slávnostného 

zasadnutia sa zúčastnili rektorky a rektori slovenských vysokých škôl, aby si spoločne 

pripomenuli históriu vzniku, bývalých členov, úspechy, ale aj výzvy, ktorým SRK ako 

reprezentácia vysokých škôl na Slovensku počas svojej existencie čelila. 

V priebehu roku 2021 sa činnosť SRK zamerala na štyri priority a to: 

• podmienky pre výučbu a chod vysokých škôl počas mimoriadnej situácie spojenej 

s pandémiou ochorenia Covid-19 na Slovensku,  

• novelizácia vysokoškolskej legislatívy, 

• Plán obnovy a odolnosti SR a 

• financovanie vysokých škôl.  

Podmienky pre výučbu a chod vysokých škôl počas mimoriadnej situácie spojenej 

s pandémiou ochorenia Covid-19 na Slovensku  

„Našou snahou je 

realizovať výučbu na 

vysokých školách čo 

najdlhšie prezenčnou 

formou. Aj keď 

technologický vývoj 

pokročil a dištančné formy 

vzdelávania sú 

adekvátnou náhradou 

prezenčných, 

pričom vysoké školy 

musia garantovať kvalitu 

takého vzdelávania, 

domnievam sa, že osobný 

kontakt študentov 

s učiteľmi je 

nenahraditeľný.“ Prezident 

SRK Rudolf Kropil 

v tlačovej správe „Vysoké 

školy sa pripravujú na 

otvorenie akademického 

roka 2021/22“ z 27. 8. 

2021 
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V roku 2021 SRK opakovane rokovala o možnostiach a podmienkach návratu k prezenčnej 

výučbe na vysokých školách za dodržania určených protiepidemických opatrení v čase 

pandémie spôsobenej ochorením Covid-19. Z dôvodu potreby zabezpečiť prezenčnú formu 

štúdia pre študentov lekárskych, zdravotníckych, veterinárnych, ako aj ďalších študijných 

odborov a skupín študentov SRK žiadala Úrad verejného zdravotníctva SR („ÚVZ SR“) 

a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udeliť vysokým školám výnimku z Covid 

automatu (uznesenie vlády SR č. 799, číslo 27228/2020) a ponechať rozhodnutie o metóde 

výučby v kompetencii príslušnej vysokej školy za dodržania určených opatrení. SRK požiadala 

o udelenie výnimky pre výučbu na 3. stupni vysokoškolského štúdia v dennej a v externej 

forme vo všetkých študijných odboroch a na všetkých vysokých školách, ktoré majú 

oprávnenie poskytovať takéto vzdelávanie. 

 
Obr.4/ Slávnostné podujatie pri príležitosti konania 100 zasadnutí SRK, Zvolenský zámok 24. 6. 2021. Autor: Pavol Koreň, 
TUZVO. 

 
V tlačovej správe „Bude vysokoškolákom udelená výnimka z Covid automatu?“ SRK 

upozornila nielen na kritickú situáciu študentov regulovaných povolaní, ale aj na potreby 

a podmienky, ktoré musia byť vytvorené pre študentov umeleckých smerov, študentov 

končiacich ročníkov, u ktorých sa vyžaduje experimentálna časť záverečnej práce 

v laboratóriách, ako aj ďalšie prípady.  
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V rámci výstupov z 98. zasadnutia SRK konaného 18. marca 2021 SRK žiadala Ministerstvo 

financií SR („MF SR“), MŠVVaŠ SR a ďalšie príslušné rezortné ministerstvá, aby poskytli 

všetkým vysokým školám kompenzáciu výdavkov vynaložených na mzdové i materiálové 

prostriedky univerzitných pracovísk, ktoré nedokázali počas pandémie poskytovať svoje 

služby v hlavnej alebo podnikateľskej činnosti, na nákup dezinfekčných prostriedkov a 

osobných ochranných pracovných pomôcok v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti a 

ochrany zdravia študentov a zamestnancov vysokých škôl z dôvodu šírenia ochorenia COVID-

19 od začiatku roka 2021. 

 
Obr.5/ 101. zasadnutie SRK 25. 6. 2021 na Technickej univerzite vo Zvolene. Autor: Pavol Koreň, TUZVO. 

 
Začiatok každého akademického roka je spojený so zvýšením pohybu a presunu študentov 

v rámci celej krajiny, ako aj  ich vycestovaním za hranice SR a s príchodom zahraničných 

študentov na naše územie. Pred začiatkom akademického roka 2021/2022 sa 18. augusta 

2021 stretol prezident SRK Rudolf Kropil s ministrom Branislavom Gröhlingom, štátnym 

tajomníkom Ľudovítom Paulisom, hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom a epidemiológom 

Vladimírom Krčmérym, aby diskutovali o podmienkach začatia prezenčnej výučby na 

vysokých školách, o alternatívnych spôsoboch výučby a príprave internátov na príchod 

študentov. Prezident SRK a predstavitelia rezortu rokovali aj o ekonomických dopadoch 
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pandémie na chod vysokých škôl. Závery z pracovného rokovania boli predstavené a 

prediskutované s rektormi na 102. zasadnutí SRK 24. augusta 2021 v Bratislave. 

Na predmetnom zasadnutí SRK dňa 24. augusta 2021 sa zúčastnili aj zástupcovia ÚVZ SR a 

odborníci na infektológiu, ktorí s rektorkami a rektormi diskutovali o podmienkach 

prezenčného chodu vysokých škôl. Členovia SRK konštatovali pripravenosť vysokých škôl na 

otvorenie akademického roka 2021/2022 a zaručili sa za bezpečný priebeh výučby a ďalších 

tvorivých činností. Podporili zachovanie prezenčnej výučby v novom akademickom roku v 

maximálne možnej miere so zohľadnením podmienok na príslušnej vysokej škole a fakulte. 

Vedenia vysokých škôl mali v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva 

stanovovať podmienky pre plynulú výučbu kvôli najobjektívnejšiemu posúdeniu možnosti 

prezenčnej, dištančnej a kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká 

a na podmienky stanovené Covid automatom. S blížiacim sa otvorením nového 

akademického roka SRK apelovala na študentov a zamestnancov vysokých škôl, aby sa dali 

zaočkovať čím skôr, ak im to umožňoval ich zdravotný stav a aby boli zodpovední.  

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave Peter Šimko poskytol partnerom 

v SRK manuál so základnými prevádzkovými podmienkami, vrátane špecifík dodržiavania 

protiepidemických opatrení a odporúčaní pre akademický rok 2021/2022. 

SRK odporučila Ministerstvu zdravotníctva SR („MZ SR“) zriadiť spoločne s vysokými školami, 

ktoré majú zdravotnícke a lekárske študijné odbory, antigénové mobilné odberové miesta 

(„MOM“) v ich areáloch. Žiadala Správu štátnych hmotných rezerv SR poskytnúť vysokým 

školám, ktoré majú vlastnú kapacitu, bezplatné Ag testy. Študenti a zamestnanci vysokých 

škôl, ktoré nemali potrebnú odbornú kapacitu a nemohli využívať MOM inej vysokej školy, 

mali využívať testovanie v dohodnutých dňoch v okresných nemocniciach. SRK žiadala ÚVZ 

SR vydať usmernenie, ktoré by umožňovalo na vysokých školách kontrolu odporúčanú Covid 

automatom (protokol OTP). V reakcii na túto požiadavku vydal hlavný hygienik SR 

„Usmernenie k realizácii prezenčnej a dištančnej výučby študentov vysokých škôl počas 

trvania pandémie Covid-19“ (č. HDM/1950/39425/2021), ktoré nadobudlo účinnosť 6. 

septembra 2021. 

Členovia SRK uvítali poskytnutie finančnej kompenzácie z MF SR verejným vysokým školám 

na eliminovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie k máju 2021. Zároveň 

upozornili na problémy súvisiace s negatívnymi ekonomickými dopadmi v dôsledku pandémie 

aj na štátnych a súkromných vysokých školách, ktoré bolo potrebné riešiť. 

V nadväznosti na diskusiu s MŠVVaŠ SR a ÚVZ SR sa dňa 30. augusta 2021 konala v 

Bratislave tlačová beseda za prítomnosti štátneho tajomníka ministerstva školstva Ľudovíta 

Paulisa, prezidenta SRK Rudolfa Kropila, hlavného hygienika SR Jána Mikasa, člena 
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epidemiologického konzília Vladimíra Krčméryho, predsedu RVŠ SR Martina Putalu, 

predsedu ŠRVŠ Filipa Šurana a generálneho riaditeľa Biont, a. s. Jozefa Šuvadu. Na tlačovej 

besede prítomní informovali verejnosť o plánovanom priebehu výučby v novom akademickom 

roku. Prezident SRK vo svojom vstupe zdôraznil, že „snahou SRK je, aby maximálna miera 

výučby bola realizovaná prezenčne čo najdlhšie.“ Ďalej uviedol, že aj keď sú dištančné metódy 

vzdelávania adekvátne tým prezenčným, osobný kontakt študentov s pedagógmi je 

nenahraditeľný. 

 
Obr.6/ 101. zasadnutie SRK 25. 6. 2021 na Technickej univerzite vo Zvolene. V prvom rade sprava: Lucia Kurilovská, René Bílik, 
Pavol Demko. V druhom rade sprava: György Juhász, Tomáš Lengyelfalusy, Klaudia Halászová, Pavol Sovák, Marek Števček. 
V treťom rade správa: Marek Storoška, Edita Hekelová, Mária Heinzová, Peter Šimko, Juraj Stern, Egon Krak, Samuel Abrahám, 
Jozef Habánik. V štvrtom rade: Juraj Benca. Autor: Pavol Koreň, TUZVO. 

 
Novelizácia vysokoškolskej legislatívy 

SRK nebola prizvaná k prvej fáze prípravy ministerskej novely vysokoškolského zákona, až 

účasťou v tzv. kontaktnej skupine zvolanej na MŠVVaŠ SR v roku 2021 dostala príležitosť 

diskutovať o návrhoch zmien. Prvá diskusia na úrovni reprezentácií vysokých škôl, ale len o 

neoficiálnej verzii návrhu novely vysokoškolského zákona, ktorá unikla z ministerstva, sa 

konala 25. januára 2021. Predstavitelia reprezentácií - prezident  SRK Rudolf Kropil, predseda 

RVŠ SR Martin Putala a predseda ŠRVŠ Filip Šuran sa dohodli na spoločnom postupe pri 

vyjadrení sa k novele po jej zverejnení. Dňa 28. januára 2021 minister školstva, vedy, 
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výskumu a športu SR Branislav Gröhling prijal prezidenta SRK, aby spolu diskutovali okrem 

iného aj o novelizácii vysokoškolského zákona. Minister prisľúbil prezidentovi SRK, že po 

finalizácii návrhu novely bude táto predložená SRK. Následne sa minister školstva zúčastnil 

na zasadnutí SRK 23. februára 2021, na ktorom rektorkám a rektorom predstavil navrhované 

zmeny.  

Prezídium SRK prijalo 29. januára 2021 stanovisko k zachovaniu akademickej samosprávy, 

v ktorom konštatovalo znepokojenie, že závažné legislatívne zmeny v oblasti vysokého 

školstva sa pripravovali a prijímali v období pandémie. Teda v čase, keď neboli vytvorené 

podmienky pre širokú verejnú diskusiu v akademickej obci a v akademických samosprávnych 

orgánoch, ktorých sa však pripravované zmeny dotýkali. Prezídium SRK preto vyzvalo 

kompetentné orgány, aby začali verejnú diskusiu k pripravovaným legislatívnym zmenám so 

všetkými reprezentáciami vysokých škôl, členmi akademických obcí a aby akceptovali pri 

svojich návrhoch názory, ktoré z týchto diskusií vzniknú. Prezídium SRK vyjadrilo očakávanie, 

že v zmysle platného zákona o vysokých školách, minister školstva predloží návrh novely na 

vyjadrenie reprezentáciám vysokých škôl a vytvorí dostatočný priestor na odbornú diskusiu o 

navrhovaných opatreniach v akademickej obci. 

V januárovom stanovisku prezídium SRK objasnilo dôvody svojho kritického postoja. 

Slovenské univerzity, ktoré sú súčasťou Európskeho priestoru vysokého školstva 

a Európskeho vzdelávacieho priestoru, zdieľajú s európskymi univerzitami spoločné základné 

hodnoty, úctu k poznatkom a dôkazom, kritické myslenie a otvorenú diskusiu, akademickú 

integritu a etiku, akademické slobody a inštitucionálnu autonómiu. K stanovisku prezídia SRK 

sa neskôr jednomyseľne pripojila SRK na 96. zasadnutí dňa 4. februára 2021. 

Diskusie o akademickej samospráve a inštitucionálnej autonómii boli mediálne pertraktované. 

SRK označila vo svojich vyjadreniach akademickú samosprávu za zdroj profesionálneho 

prístupu k výkonu celého rozsahu činností vysokých škôl a súčasne za garanciu politickej 

neutrality. Tá mala byť nevyhnutným predpokladom pre slobodu kritického myslenia o svete 

a jeho vedeckom skúmaní. Tieto hodnoty mali byť základom všetkých aktivít univerzít tak, ako 

to zdôraznila aj Európska asociácia univerzít v súlade s duchom Magny Charty Universitatum. 

Ich vyváženie s legitímnymi spoločenskými očakávaniami a ochrana pred neprimeranými 

vonkajšími zásahmi by mala byť spoločnou úlohou zodpovedných politikov a zástupcov 

akademickej obce. Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl prijali vyhlásenie k 

zachovaniu akademickej samosprávy v uvedenom duchu už na 94. zasadnutí 6. októbra 2020 

v Banskej Bystrici.  
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Obr. 7/ 102. zasadnutie SRK 24. 8. 2021 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
Diskusia rektorov s predstaviteľmi MŠVVaŠ SR o návrhu legislatívnych zmien vo vysokom 

školstve prebehla na 97. zasadnutí SRK 23. februára 2021. Rektori informovali ministra 

školstva Branislavovi Gröhlinga a štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa o svojich postojoch 

a dôvodoch. Vyjadrili principiálny nesúhlas s návrhom novely zákona o vysokých školách 

v predloženej podobe. Pre SRK boli princíp inštitucionálnej autonómie vysokých škôl a princíp 

akademickej samosprávy a z nich plynúci princíp legislatívnej  deregulácie vnútorných 

mechanizmov vysokých škôl základnými stavebnými kameňmi akejkoľvek budúcej právnej 

úpravy. Snahy o obmedzenie týchto princípov, ktoré boli jasne badateľné v predloženej 

novele, označila SRK za škodlivé, nebezpečné a neprijateľné. Návrh bol tak podľa SRK 

v rozpore s moderným definovaním „univerzity“ ako samosprávnej inštitúcie, ako to 

deklarovali Magna Charta Universitatum, odporúčania Európskej asociácie univerzít 

a Rímske komuniké. Ministri zodpovední za vysoké školstvo vrátane slovenského zástupcu 

sa v Rímskom komuniké zaviazali podporovať inštitucionálnu autonómiu, akademickú 

slobodu a integritu, účasť študentov a zamestnancov na riadení vysokých škôl. Podľa SRK 

mal návrh síce obsahovať aj niektoré dobré námety a riešenia, avšak ako celok neriešil 

kľúčové problémy slovenského vysokého školstva. Podľa rektoriek a rektorov bol návrh 

vyjadrením pretrvávajúcej nedôvery vo vysoké školy a snahy o ich ovládnutie a podriadenie 
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štátu. Preto vyzvali predkladateľa, aby materiál nezaradil do legislatívneho procesu a 

v konštruktívnom dialógu hľadal efektívne a optimálne riešenia zásadných problémov 

slovenského vysokého školstva. SRK v uznesení z 97. zasadnutia podporila urgentné prijatie 

nového zákona o vysokých školách, ktorý mal riešiť zásadné problémy vysokých škôl a 

vyzvala ministerstvo k väčšej dôvere vo vysoké školy.  

Dňa 2. marca 2021 sa na pôde MŠVVaŠ SR stretli prezident SRK Rudolf Kropil, predseda 

RVŠ SR Martin Putala a predseda ŠRVŠ Filip Šuran s ministrom školstva Branislavom 

Gröhlingom a štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom, aby rokovali o postupe pri 

rekonštrukcii návrhu novely zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. Na tlačovej besede, 

ktorá sa konala po rokovaní, štátny tajomník hodnotil stretnutie ako konštruktívne. Všetci 

prítomní sa mali zhodnúť, že slovenské vysoké školy potrebujú zmeny a reformy a bolo v ich 

spoločnom záujme sa na týchto zmenách podieľať. Prezident SRK Rudolf Kropil pri tejto 

príležitosti konštatoval: „Zásadné výhrady, ktoré orgány reprezentácie vysokých škôl k 

predloženému návrhu novely vysokoškolského zákona mali, sa podarilo zvrátiť. Predstavitelia 

ministerstva školstva garantujú zachovanie akademickej samosprávy.“ 

Účastníci rokovania sa dohodli aj na spoločnom postupe reprezentácií pri reforme vysokého 

školstva, pričom prezident SRK ponúkol odborné kapacity z radov rektorov, ktorí sa mali 

podieľať na rekonštrukcii novely zákona o vysokých školách. „Verím, že novela zákona bude 

v súlade s moderným definovaním „univerzity“ ako samosprávnej inštitúcie, ako to deklarujú 

Magna Charta Universitatum, ako aj odporúčania Európskej asociácie univerzít,“ dodal vtedy 

Rudolf Kropil.  

Následne sa jadro diskusie prenieslo do novozriadenej kontaktnej skupiny na MŠVVaŠ SR, 

v ktorej zastupovali SRK jej prezident Rudolf Kropil, viceprezident Libor Vozár a rektori Marek 

Števček a René Bílik. Prvé stretnutie kontaktnej skupiny sa konalo 5. marca 2021 pod 

vedením štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa. Za SRK sa ho dištančne zúčastnili Rudolf 

Kropil, Marek Števček a Libor Vozár. Prítomní boli aj zástupcovia RVŠ SR, ŠRVŠ, Klubu 

dekanov a vysokoškolských odborov. Podľa vyjadrenia zástupcov SRK bolo stretnutie 

zvolané narýchlo a jeho program nebol vopred určený. Na rokovaní neboli zo strany 

ministerstva predložené žiadne nové materiály, ani poskytnuté žiadne nové informácie. 

Ministerstvo vecne nereagovalo ani na skutočnosť, že všetky reprezentácie vysokých škôl zo 

známych dôvodov odmietli návrh novely ako celku. Po vyjasnení si stanovísk a mandátu 

zástupcov SRK a RVŠ SR sa rokovanie preklopilo k riešeniu téz (vo forme dôvodovej správy, 

legislatívneho zámeru, či iného dokumentu), ktoré by osvetľovali zámery a ciele predkladateľa 

pri tvorbe textu aktuálnej novely zákona o vysokých školách. Zástupcovia SRK situáciu 

pochopili tak, že tézy musí ministerstvo písomne spracovať. Nebolo známe, či ministerstvo 

pripraví tézy k aktuálnemu legislatívnemu textu, alebo ako podklad k tvorbe nového textu.  
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Aj keď závery zo stretnutia z procesného hľadiska neboli jednoznačné, zástupcovia SRK 

očakávali zo strany ministerstva predloženie téz, resp. priorít zásadných zmien vo vysokom 

školstve s vysvetlením spôsobu ich presadzovania. Tieto mali byť predmetom vzájomnej 

diskusie, prehodnotenia, doplnenia a náležitého vysvetlenia dopadov pre riadenie vysokých 

škôl, ich financovanie, odstránenie najvážnejších problémov s dopadom na študentov, 

predovšetkým kvalitu ich vzdelávania založeného na najnovších poznatkoch vedy, ale aj 

kvalitu života študentov vo vysokoškolskom prostredí, masívny odchod slovenských 

študentov najmä do susednej ČR. Následne mal vzniknúť vyvážený dokument ako 

konsenzuálny podklad pre prípravu moderne a proeurópsky koncipovaného zákona 

o vysokých školách.  

MŠVVaŠ SR v reakcii na rokovanie kontaktnej skupiny predložilo už 9. marca 2021 dokument 

s názvom „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách“. Podľa dohody 

zástupcov reprezentácií vysokých škôl s ministrom školstva z 2. marca 2021 malo ministerstvo 

predložiť materiál, ktorý by tvoril východisko pre rokovanie o novej podobe novely zákona, 

pretože pôvodný návrh SRK odmietla. SRK však na 98. zasadnutí 18. marca 2021 

konštatovala, že táto dohoda nebola naplnená. Ministerstvom predložený dokument „Ciele 

legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých školách“ bol totiž podľa zástupcov SRK 

v kontaktnej skupine len zdôvodnením už odmietnutého návrhu. Vzhľadom na uvedené SRK 

nesúhlasila s predloženými cieľmi legislatívneho zámeru. SRK vyzvala MŠVVaŠ SR predložiť 

tézy resp. priority zásadných zmien vo vysokom školstve s vysvetlením, akým spôsobom by 

boli realizované. SRK v uznesení zopakovala, že principiálne žiada zachovanie akademickej 

samosprávy vysokých škôl a garanciu apolitickosti vysokoškolského prostredia.  

V reakcii na postup MŠVVaŠ SR členovia SRK súhlasili so zriadením širšej vnútornej 

pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov všetkých typov škôl (verených, štátnych a 

súkromných), ktorá mala interne rokovať o všetkých legislatívnych návrhoch. Na základe 

zaslaných personálnych návrhov sa členmi tejto pracovnej skupiny stali okrem členov 

kontaktnej skupiny (rektori René Bílik, Rudolf Kropil, Marek Števček a Libor Vozár), aj rektorka 

Lucia Kurilovská a rektor Egon Krak a neskôr aj rektor Pavol Sovák.  

Komunikácia o návrhu novely vysokoškolského zákona však bola naďalej nejasná a vajatavá. 

K ďalšiemu dokumentu MŠVVaŠ SR „Zz-Zakon o VS-131-2002-v12-LPA-Ramec-03-

Dotaznik“ z 30. apríla 2021 sa 6. mája 2021 konalo zasadnutie vnútornej pracovnej 

skupiny SRK k novelizácii vysokoškolského zákona. Členovia pracovnej skupiny odporúčali, 

aby SRK na dotazník nereagovala. Formulované otázky označili za sugestívne a odpovede 

na ne by mohlo ministerstvo školstva využiť ako argumenty a zdôvodnenia ním navrhovaných 

zmien, s ktorými však SRK nesúhlasila. Postup MŠVVaŠ SR označili za nevhodný pre 

komunikáciu s rektormi. 
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10. mája 2021 sa po dohode s predsedami RVŠ SR a ŠRVŠ konalo spoločné stretnutie 

zástupcov reprezentácií k dotazníku MŠVVaŠ SR z 30. apríla 2021, na ktorom sa zúčastnila 

aj predsedníčka Klubu dekanov vysokých škôl SR Jarmila Kmeťová. Prítomní predstavitelia 

RVŠ SR, ŠRVŠ, SRK a Klubu dekanov sa zhodli na: 

1. potrebe jednotného postupu v záujme akademických obcí vysokých škôl; 

2. zachovaní akademických práv a slobôd a posilňovaní akademickej samosprávy; 

3. princípoch transparentnosti a otvorenosti procesov volieb akademických 

funkcionárov a obsadzovania funkčných miest profesorov a docentov; 

4. potrebe výrazného navýšenia finančných prostriedkov do vysokého školstva, ako 

aj vedy a výskumu zo štátneho rozpočtu; 

5. potrebe pokračovania spoločnej diskusie o kľúčových problémoch vysokého 

školstva na Slovensku. 

Zasadnutie SRK k novelizácii vysokoškolskej legislatívy a predloženým dokumentom sa 

konalo 21. mája 2021. Na 100. zasadnutí prijali členovia SRK nielen stanovisko, ale aj 

revidovali svoje priority na roky 2021 – 2025. V stanovisku označili problémy predkladané 

reprezentantmi MŠVVaŠ SR pri ostatných návrhoch novelizácie vysokoškolského zákona za 

zástupné. Voľba rektorov alebo spôsob kreovania správnych rád nemali byť kľúčovými 

problémami. Samosprávne riadenie verejných vysokých škôl bolo v súlade s európskymi 

tradíciami a dobrou praxou. SRK bola presvedčená, že snaha ministerstva mala za cieľ 

posilniť vplyv politikov a podnikateľov na riadenie verejných vysokých škôl a teda oslabiť 

kompetencie akademických senátov a v ich rámci aj samotných študentov a zamestnancov 

vysokých škôl, ktorí sa podieľali na ich riadení vrátane voľby akademických funkcionárov. 

SRK zároveň definovala ako kľúčové problémy slovenského vysokého školstva: 

1. Dlhodobé podfinancovanie vysokých škôl, vysokoškolského vzdelávania, ale aj 

výskumu a vývoja, ktoré boli pod priemerom krajín EÚ a OECD a mali dopad aj na 

kvalitu vzdelávania založeného na najnovších poznatkoch vedy a techniky. 

2. Neuspokojivý technický i estetický stav vysokoškolskej infraštruktúry vrátane objektov 

pre vzdelávanie, výskum, či pre potreby študentov, ako boli napr. vysokoškolské 

internáty, zastarané športoviská, nevyhovujúce servisné zázemie pre služby 

študentom a zamestnancom. Aj keď na niektorých vysokých školách došlo v 

predchádzajúcich rokoch k zlepšeniu, slovenské vysoké školy nemohli ponúknuť 

študentom také podmienky, aké boli v porovnateľných krajinách. 

3. Od toho sa mal potom odvíjať aj masívny odchod mladých ľudí za štúdiom do 

zahraničia a to najmä do Českej republiky. 
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SRK preto vyzvala MŠVVaŠ SR, aby pripravilo taký návrh konkrétnych systémových zmien a 

to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by tieto kľúčové problémy slovenského 

vysokého školstva riešili. 

Podľa SRK malo byť pre rozvoj vysokých škôl v nasledujúcich rokoch zásadné, do akej miery 

by im štát vyjadril dôveru. Vysoké školy už boli zodpovedné za úroveň poskytovaných 

vzdelávacích, ale aj výskumných a ďalších tvorivých činností. Zásadné pre SRK v tomto 

smere boli princípy akademickej samosprávy, akademických práv a slobôd a z toho plynúci 

princíp legislatívnej deregulácie vnútorných mechanizmov vysokých škôl. Všetky zmeny by 

mali podľa SRK podporovať transparentnosť, objektívnosť, udržateľnosť a otvorenosť 

vysokoškolského sektora. Spoločnými cieľmi vysokoškolských aktérov mali byť posilňovanie 

dôvery a transparentnosti vysokoškolského prostredia, budovanie kultúry kvality a zvýšenie 

jeho konkurencieschopnosti. 

V auguste 2021 na 102. zasadnutí členovia SRK trvali na požiadavke hľadať rovnováhu medzi 

akademickými právami a slobodami a efektívnym riadením vysokých škôl a ich súčastí. Podľa 

SRK išlo o spoločnú úlohu akademickej obce s rezortnými partnermi, ktorá mala byť prijatá 

so zodpovednosťou a s ohľadom na národné potreby, ale aj na vývoj vo 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 v Európskom 

výskumnom priestore, digitálny a zelený prechod sú vážnymi podnetmi pre nasledujúce roky. 

SRK preto opätovne vyzvala MŠVVaŠ SR, aby pripravilo návrh konkrétnych systémových 

zmien a to nielen legislatívnych, ale aj ekonomických, ktoré by riešili kľúčové problémy 

slovenského vysokého školstva.  

V reakcii na zverejnenie návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy v medzirezortnom 

pripomienkovom konaní („MPK“) s číslom LP/2021/596 (22. októbra – 12. novembra 2021) 

zvolal prezident SRK Rudolf Kropil na podnet viacerých členov SRK zasadnutie rozšíreného 

prezídia SRK za účasti zástupcov SRK v kontaktnej skupine. Na zasadnutí bolo konštatované, 

že do MPK predložený návrh úprav vysokoškolskej legislatívy nezodpovedá obsahu ani 

výsledkom rokovaní v kontaktnej skupine. MŠVVaŠ SR malo využiť kontaktnú skupinu ako 

zásterku na presadzovanie svojich politických zámerov. S takýmto prístupom sa zástupcovia 

SRK v kontaktnej skupine nevedeli stotožniť a rozhodli sa ďalej na stretnutiach 

nezúčastňovať. Konštatovali, že vedenie ministerstva vedome podsúvalo verejnosti 

nepravdivé informácie, a preto stratilo ich dôveru. Z tohto dôvodu spolu s ostatnými 

reprezentáciami vysokých škôl odporučili obrátiť sa priamo predsedu vlády SR.  
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Na základe predchádzajúcich udalostí prezídium SRK zvolalo na 28. októbra 2021 tlačovú 

konferenciu, na ktorú pozvalo aj ostatné reprezentácie vysokých škôl. Tlačová konferencia sa 

konala ešte pred samotným 103. zasadnutím SRK na Univerzite Komenského v Bratislave. 

Zúčastnili sa na nej prezident SRK Rudolf Kropil, rektor Univerzity Komenského v Bratislave 

Marek Števček, predseda RVŠ SR Martin Putala, predseda ŠRVŠ Filip Šuran a 

podpredsedníčka Klubu dekanov Viera Peterková, ako aj ďalší členovia prezídia SRK, SRK 

a akademickej obce. Predstavitelia reprezentácií vysokých škôl vo svojich prejavoch odmietli 

predložený návrh novely zákona o vysokých školách. Uviedli, že v návrhu bolo viacero 

ustanovení, ktoré mali byť v rozpore so zachovaním samosprávneho riadenia a autonómie 

vysokých škôl.  

 
Obr. 8/ Tlačová konferencia, 28. 10. 2021 na Univerzite Komenského v Bratislave. Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
Zástupcovia akademickej obce konkretizovali kľúčové problémy slovenského vysokého 

školstva - dlhodobé podfinancovanie vysokých škôl, vysokoškolského vzdelávania, ale aj 

výskumu a vývoja, neuspokojivý technický i estetický stav vysokoškolskej infraštruktúry 

vrátane objektov pre vzdelávanie, výskum, či pre potreby študentov, nevyhovujúce servisné 

zázemie pre služby študentom a zamestnancom a masívny odchod mladých ľudí za štúdiom 

do zahraničia. 
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Prezident SRK Rudolf Kropil pri tejto príležitosti uviedol: „Podstatu reformy vysokého školstva 

vidím vo zvyšovaní kvality vzdelávania prostredníctvom akreditačných štandardov a 

masívnejším zavadzaním európskych a svetových vedeckých poznatkov do výučby, ako aj 

zavádzaním vlastných výstupov vedy a inovácií pedagogických pracovníkov, ktorí predstavujú 

personálne zabezpečenie profilu študijných programov. Toto však nie je možné bez navýšenia 

finančných prostriedkov do vysokého školstva. Len takto je možné zastaviť odchod mladých 

ľudí zo Slovenska. Vysoké školstvo by mala byť aj premiérska téma.“ 

 
Obr. 9/ Tlačová konferencia, 28. 10. 2021 na Univerzite Komenského v Bratislave. Prvý rad zľava: Viera Peterková (Klub 
dekanov), Martin Putala (RVŠ SR), Rudolf Kropil, Marek Števček (SRK), Filip Šuran (ŠRVŠ), René Bílik a Oliver Moravčík (SRK). 
Druhý rad zľava: Eduard Burda (Klub dekanov), Libor Vozár, Lucia Kurilovská, Jozef Habánik, Tomáš Lengyelfalusy (SRK). 
Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
Počas tlačovej konferencie sa hovorilo o znižovaní rozpočtu vysokých škôl v roku 2022 o viac 

ako 27 mil. EUR a v roku 2021 o 18 mil. EUR. Prítomní informovali zástupcov médií, že na 

vysokých školách začala zásadná reforma súvisiaca so zabezpečovaním kvality 

vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie, pri ktorej sa vysoké školy 

mali viac otvárať externému prostrediu a reflektovať potreby slovenskej spoločnosti. Ale túto 

skutočnú reformu sprevádzajú reštriktívne finančné podmienky. 
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Uznesenia prijaté na 103. zasadnutí SRK 28. októbra 2021 potvrdili odmietnutie návrhu novely 

zákona o vysokých školách väčšinou členov SRK. Tí zopakovali požiadavku na stiahnutie 

novely z medzirezortného pripomienkového konania a vyzvali na jej zásadne prepracovanie 

podľa požiadaviek akademickej obce. Podľa SRK mohli plánované reformy riadenia vysokých 

škôl v rámci Plánu obnovy a odolnosti priniesť potrebné systémové zmeny, len ak by sa 

vykonali zodpovedne a v úzkej spolupráci so všetkými partnermi vrátane akademickej obce, 

ale pri dodržaní autonómie vysokých škôl.  

 
Obr. 10/ 103. zasadnutie SRK 28. 10. 2021 na Univerzite Komenského v Bratislave. Autor: Mária Čikešová, ISRK. 

 
SRK označila postup predstaviteľov MŠVVaŠ SR pri príprave novely vysokoškolského zákona 

za porušenie partnerskej spolupráce, nakoľko diskusia a ani závery z kontaktnej skupiny 

neboli zaznamenané v akejkoľvek písomnej podobe a neboli ani použité vo finálnom návrhu 

novely predloženej do MPK. Týmto postupom bola narušená nielen dôvera medzi obomi 

stranami, ale aj porušený zákon o vysokých školách, ktorý vyslovene uvádza, že minister z 

vlastného podnetu alebo na požiadanie niektorej reprezentácie vysokých škôl „prerokúva aj 

ďalšie návrhy a opatrenia, ktoré sa vysokých škôl významne dotýkajú“ (§107 ods. 2 zákona 

č. 131/2002 Z. z.). Preto sa SRK obrátila na predsedu vlády SR so žiadosťou o diskusiu s 

akademickou obcou a riešenie problémov spojených s reformou vysokého školstva.  

Napriek postupu MŠVVaŠ SR sa členovia SRK uzniesli, že do 5. novembra 2021 predložia 

k návrhu LP/2021/596 pripomienky. Tie boli spracované vnútornou pracovnou skupinou 
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a predložené na korešpondenčné hlasovanie členom SRK. Schválené znenie vyjadrenia SRK 

a konkrétne pripomienky boli zaslané v rámci legislatívneho procesu predkladateľovi. 

Principiálne pripomienky SRK sa týkali zachovania samosprávneho riadenia vysokých škôl a 

ich fakúlt a riešenia kľúčových problémov vysokého školstva na Slovensku, spomedzi ktorých 

SRK ako najpálčivejšie označila: 

a. dlhodobé podfinancovanie vysokých škôl, vysokoškolského vzdelávania, ale aj 

výskumu a vývoja, 

b. neuspokojivý technický i estetický stav vysokoškolskej infraštruktúry, 

c. masívny odchod mladých ľudí za štúdiom do zahraničia. 

Vo svojom vyjadrení SRK zopakovala argument o spoločných základných hodnotách 

európskych univerzít. Akademickú samosprávu označila za zdroj profesionálneho prístupu k 

výkonu celého rozsahu činností vysokých škôl a súčasne za garanciu politickej neutrality, 

ktorá mala byť nevyhnutným predpokladom pre slobodu kritického myslenia o svete a jeho 

vedeckého skúmania. Podľa SRK by mali byť tieto hodnoty základom všetkých aktivít 

univerzity. Nezávislosť vysokých škôl by mala byť uznávaná a chránená vládami a 

spoločnosťou vo všeobecnosti a energicky obhajovaná samotnými inštitúciami Samosprávne 

riadenie vysokých škôl a akademické slobody boli princípmi, ktoré musela SRK chrániť.  

Vo svojom vyjadrení SRK žiadala MŠVVaŠ SR: 

a. zachovať samosprávny charakter vysokých škôl, zaviesť legislatívnu dereguláciu 

vnútorných mechanizmov podľa rozhodnutí samotných vysokých škôl v súlade s 

princípom akademickej samosprávy, 

b. ponechať priamo v zákone definíciu orgánov akademickej samosprávy nielen pre 

vysokú školu ako celok, ale aj pre fakulty a zachovať samosprávne orgány fakulty, 

c. zachovať kompetencie orgánov akademickej samosprávy nielen na úrovni vysokej 

školy, ale aj fakulty a neprenášať tieto kompetencie na iné orgány, 

d. zachovať súčasný stav štruktúry a kompetencií správnej rady, 

e. ponechať súčasné postavenie kvestora, 

f. ponechať súčasné ustanovenia o voľbe kandidáta na rektora a odvolaní rektora, 

rozšíriť jeho kompetencie smerom k dekanom, 

g. neoddeľovať akreditáciu habilitačného a inauguračného konania, minimálne kritériá 

na obsadzovanie miest vysokoškolských učiteľov a funkčných miest profesorov a 

docentov ponechať v kompetencii vysokej školy s prihliadnutím na akreditačné 

štandardy, 

h. zabezpečiť transparentné a objektívne financovanie vysokých škôl merateľnými a 

vopred zverejnenými kritériám, 
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i. zachovať súčasnú podobu reprezentácií a ich kompetencie. 

SRK tiež apelovala na predkladateľa, aby zvážil vhodnosť načasovania predložených návrhov 

novelizácie vysokoškolského zákona, pretože budú zasahovať do prebiehajúceho procesu 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie. 

Keďže neboli známe dopady tohto procesu na sektor vysokých škôl, SRK žiadala, aby sa 

pravidlá nemenili. Ako závažnejšie SRK vo svojom vyjadrení uviedla reštriktívne finančné 

podmienky, ktoré tento proces sprevádzali. Tieto by podľa rektoriek a rektorov mohli mať 

negatívny dopad na slovenské verejné vysoké školstvo. 

SRK pozitívne hodnotila len niektoré čiastočné návrhy zmien, ako bolo zjednotenie 

štandardnej dĺžky štúdia študijných programov v dennej a v externej forme na prvom stupni, 

druhom stupni a  študijných programov spájajúcich prvý stupeň a druhý stupeň. Pričom však 

bolo konštatované, že SRK už v roku 2012 (62. zasadnutie SRK, 24. júla 2012 v Bratislave) 

nesúhlasila s návrhom MŠVVaŠ SR predĺžiť externé štúdium na vysokých školách. 

Predstavitelia reprezentácií vysokých škôl vrátane SRK žiadali stiahnuť novelu 

vysokoškolského zákona z legislatívneho procesu a výrazne prepracovať. Obrátili sa tiež na 

predsedu vlády SR so žiadosťou o diskusiu s akademickou obcou a riešenie problémov 

spojených s reformou vysokého školstva. Diskusia o novele vysokoškolského zákona sa však 

preniesla na pôdu Národnej rady SR („NR SR“) a pod patronát predsedu Výboru NR SR pre 

vzdelávanie, vedu, mládež a šport („Výbor NR SR pre VVMŠ“) Richarda Vašečku, ktorý 

poskytol predstaviteľom akademickej obce priestor na ďalšiu diskusiu s poslancami za účasti 

predstaviteľov MŠVVaŠ SR a zástupcov Úradu vlády SR, ale aj členov vlády SR.  

Zástupcovia SRK sa spolu s ďalšími predstaviteľmi reprezentácií vysokých škôl a MŠVVaŠ 

SR zúčastnili na mimoriadnej 42. schôdzi Výboru NR SR pre VVMŠ 4. novembra 2021. Na 

pozvanie predsedu výboru Richarda Vašečku sa za SRK zúčastnili Rudolf Kropil, Libor Vozár, 

Marek Števček a René Bílik. Jediným bodom programu bola informácia o návrhu vecného 

zamerania úpravy vnútorného systému riadenia vysokých škôl v návrhu novelizácie zákona o 

vysokých školách. Prezident SRK Rudolf Kropil vo svojom vstupe zdôraznil najmä 

samosprávnosť vysokých škôl ako princíp, ktorý bol akceptovaný a chránený v zahraničí a 

ktorý chcela SRK zachovať. Uviedol, že v predloženom návrhu zmien boli aj niektoré pozitíva 

ako zosúladenie dĺžky denného a externého štúdia. Avšak aj viacero ustanovení, ktoré boli v 

rozpore so zachovaním samosprávneho riadenia a autonómie vysokých škôl. Podľa 

zástupcov SRK by podstatou reformy vysokého školstva malo byť zvyšovanie kvality 

vzdelávania a skvalitnenie vysokoškolskej infraštruktúry pre súčasných a budúcich študentov. 

Zástupcovia SRK zdôraznili, že každá reforma by mala byť zavádzaná s finančným krytím. 
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Obr. 11/ 42. zasadnutie Výboru NR SR pre VVMŠ 4. 11. 2021 v NR SR. Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
Dve reprezentácie vysokých škôl - RVŠ SR a ŠRVŠ spolu s Univerzitou Komenského 

v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave v reakcii na pretrvávajúce 

rozpory s MŠVVaŠ SR zorganizovali tzv. „Zodpovedný protest za slobodné univerzity!“, ktorý 

sa uskutočnil 16. novembra 2021 v Bratislave. Členovia SRK v korešpondenčnom hlasovaní 

odmietli participovať na proteste ako spoluorganizátori. Avšak na podnet prezídia SRK 

v ďalšom hlasovaní súhlasili s vyjadrením podpory protestu. Podpora bola zdôvodnená 

faktom, že MŠVVaŠ SR navrhovalo obmedziť samosprávne riadenie vysokých škôl a ich 

autonómiu, avšak neriešilo kľúčové problémy vysokého školstva. Ďalším dôvodom bola už 

prebiehajúca reforma vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie a 

plánované ďalšie zmeny, ktoré sa mali vykonať v reštriktívnych finančných podmienkach. 

Na Námestí slobody v Bratislave zaznelo 16. novembra 2021 viacero príhovorov zástupcov 

akademickej obce - predsedu ŠRVŠ Filipa Šurana, predsedu RVŠ Martina Putalu, rektora 

Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Števčeka, zástupkyne študentov Trnavskej 

univerzity v Trnave. Na proteste vystúpil aj prezident SRK Rudolf Kropil, ktorý zdôraznil 

potrebu lepšieho financovania vysokých škôl, ktoré by malo byť porovnateľné s krajinami 

vyspelej Európy a sveta. 
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V rámci legislatívneho procesu LP/2021/596 sa 18. novembra 2021 konalo na MŠVVaŠ SR 

rozporové konanie. Za jedným stolom sa stretli zástupcovia SRK, RVŠ SR a ŠRVŠ a úradníci 

MŠVVaŠ SR. Za SRK sa zúčastnili členovia pracovnej komisie René Bílik, Rudolf Kropil a 

Marek Števček. Rozporové konanie za ministerstvo viedol riaditeľ Odboru stratégií a koncepcií 

vedy, výskumu a vysokých škôl Martinom Kanovský, ktorý mal podľa vlastných slov limitovaný 

mandát. Z tohto dôvodu zástupcovia SRK konštatovali sklamanie nad chýbajúcou možnosťou 

diskutovať o konkrétnych návrhoch zmien, ktorými sa navrhujú obmedzenia samosprávneho 

riadenia a ktorá im bola predkladateľom mediálne prisľúbená. Po ukončení samotného 

rozporového konania pozval zástupcov SRK na diskusiu štátny tajomník Ľudovít Paulis, ktorý 

dodatočne sľúbil niektoré, ale nie zásadné, ústupky pre zachovanie samosprávneho riadenia 

vysokých škôl a fakúlt.  

 
Obr. 12/ Rokovanie Strategickej rady Plánu obnovy a odolnosti SR s rektormi, zástupcami študentov aj ministerstvom školstva, 
23. 11. 2021 na Úrade vlády SR. Zľava: Zuzana Hozlárová  a Filip Šuran zo ŠRVŠ, Martin Putala z RVŠ SR, Libor Vozár z SRK, 
Marek Števček a Oliver Moravčík ako zástupcovia Zodpovedného protestu. Autor: Úrad vlády SR. 

 
Úrad vlády SR reagoval na novembrový protest a na list predsedov všetkých troch 

reprezentácií, ktorí žiadali predsedu vlády SR o stretnutie. Úrad vlády SR zorganizoval v rámci 

rokovania strategickej rady Plánu obnovy a odolnosti SR diskusiu s rektormi, zástupcami 

študentov aj ministerstvom školstva, ktorá sa konala 23. novembra 2021. Za SRK sa na nej 

zúčastnili viceprezident SRK Libor Vozár a člen SRK Marek Števček. Stretnutie však 

neprinieslo riešenie napätej situácie.  
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Vzhľadom na pretrvávajúci odmietavý postoj časti akademickej obce sa konali ďalšie 

neformálne stretnutia a diskusie politikov s predstaviteľmi reprezentácií a ďalšími členmi 

akademickej obce. Legislatívny proces sa posunul predložením návrhu novelizácie na 

rokovanie vlády SR. Členovia SRK obdržali nové znenie novely vysokoškolského zákona 

vychádzajúce z medzirezortného pripomienkového konania 8. decembra 2021 po pracovnej 

dobe. Mediálna prezentácia nového návrhu štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR sa konala na 

druhý deň ráno.  

Nové znenie novely, ktoré bolo predložené na rokovanie vlády SR však bolo odlišné od návrhu 

predloženého do legislatívneho procesu. V návrhu pribudli ustanovenia na podporu 

internacionalizácie vysokých škôl, či na postihovanie akademického podvodu. Uvedené 

doplnenia boli navrhované študentskou reprezentáciou. Naopak zásadné pripomienky SRK 

týkajúce sa inštitucionálnej autonómie a samosprávneho riadenia vysokých škôl, ktorými 

rektorky a rektori žiadali zachovať súčasné samosprávne orgány a ich kompetencie, neboli 

akceptované. MŠVVaŠ SR trvalo na presune viacerých zásadných kompetencií 

z kolektívneho samosprávneho orgánu na správnu radu, ktorá mala získať vplyv na finančnú, 

organizačnú, personálnu a v konečnom dôsledku aj na akademickú samosprávu. V danom 

čase už bol známy návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022. Prezident SRK 

Rudolf Kropil preto v reakcii na predstavené nové znenie novely 10. decembra 2021 uviedol: 

„Akékoľvek reformy nie je možné realizovať bez finančnej podpory. Preto je otázna 

zmysluplnosť a cieľ vlády SR krátiť rozpočet vysokých škôl v roku 2022 o ďalších viac ako 27 

mil. eur. Osobitne upozorňujem na pretrvávajúce nedostatočné platové ohodnotenie 

zamestnancov rezortu školstva, osobitne vysokých škôl, ktoré je nekonkurencieschopné v 

porovnaní s okolitými krajinami, či priemerom." 

O návrhu novelizácie vysokoškolskej legislatívy z 8. decembra 2021 rokovala širšia pracovná 

skupina SRK 13. decembra 2021. Výstupom z jej rokovania bol návrh vyjadrenia pre 

prezídium SRK, ktoré bolo následne schválené väčšinou hlasov členov prezídia SRK. Vo 

vyjadrení prezídium SRK konštatovalo, že vzhľadom na ponechanie ustanovení, ktoré 

obmedzujú inštitucionálnu autonómiu a samosprávne riadenie vysokých škôl, naďalej 

nesúhlasilo s predloženým návrhom novelizácie zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v uvedených ustanoveniach. Prezídium SRK 

vytrvalo žiadalo zachovať princíp inštitucionálnej autonómie a samosprávneho riadenia 

vysokých škôl.  

Podľa prezídia SRK zmeny navrhované predkladateľom mali znížiť nielen finančnú autonómiu 

vysokých škôl, ale aj organizačnú, personálnu a akademickú autonómiu v porovnaní so 

súčasným stavom. Navrhované ustanovenia týkajúce sa voľby kandidáta na rektora a 

odvolania rektora, ustanovenia výberu a odvolania dekana, zloženia správnej rady, 
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ustanovenia výkonnostných zmlúv a navrhované zmeny v kompetenciách univerzitných 

akademických senátov a správnych rád neposkytovali garanciu, že vysoké školy nebudú 

politicky ovládnuté. Prezídium SRK tiež zásadne nesúhlasilo, aby na rektora mohla 

kandidovať osoba bez relevantnej skúsenosti v akademickom prostredí. Predložený návrh tak 

neplnil deklarovaný cieľ, ktorým mala byť vyššia efektívnosť riadenia a posilnenie 

manažmentu vysokých škôl. 

K predloženému novému zneniu malo prezídium SRK aj viaceré výhrady súvisiace s 

prepracovanými a doplnenými zmenami, ktoré neboli predmetom verzie predloženej do 

medzirezortného pripomienkového konania. Prezídium SRK konštatovalo odmietnutie 

spôsobu prípravy a prezentácie novelizácie vysokoškolskej legislatívy. Hoci SRK opakovane 

deklarovala záujem o spoluprácu, nemohla súhlasiť s krokmi, ktoré vyvolávali neistotu a 

pochybnosti v akademickej obci. Prezídium SRK žiadalo, aby riadenie procesu novelizácie 

vysokoškolskej legislatívy bolo vedené tak, aby nemalo negatívny dopad na aktuálne 

prebiehajúce procesy zabezpečovania kvality a tak verejné vysoké školy neboli 

destabilizované a rozvrátené. 

Prezídium SRK pozitívne hodnotilo ustanovenia na podporu internacionalizácie vysokých 

škôl, na obmedzenie plagiátorstva v akademickom prostredí, ktoré spolu so zjednotením 

štandardnej dĺžky štúdia, možnosťou fakultatívneho školného za štúdium v cudzom jazyku pre 

domácich študentov a bezplatného štúdia zahraničných štipendistov boli v prospech 

zatraktívnenia vysokých škôl. 

V stanovisku prezídium SRK konštatovalo, že nedostatkom súčasného riadenia vysokého 

školstva na vládnej úrovni bola nedostatočná finančná podpora. Akékoľvek reformy nebolo 

možné realizovať bez financií, preto prezídium SRK žiadalo vládu SR a poslancov NR SR 

prehodnotiť navrhované krátenie dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké školy v roku 

2022 o viac ako 27 mil. eur. Osobitne upozornilo na pretrvávajúce nedostatočné platové 

ohodnotenie zamestnancov rezortu školstva, osobitne vysokých škôl, ktoré nebolo 

nekonkurencieschopné v porovnaní s okolitými krajinami, či priemerom EÚ a OECD a na 

aktuálny nárast nákladov na energie a na prevádzku. Aj nezávislá svetová organizácia OECD 

konštatovala, že vysokoškolský sektor v SR bol podfinancovaný. Dlhodobé podfinancovanie 

sektora, zníženie financií v roku 2021 a návrh na ďalšie zníženie v roku 2022 spojené 

s ohlasovanými  zmenami metodiky financovania, ktorej princípy neboli v danom čase SRK 

známe, mohli viesť k absolútnemu rozkladu verejného vysokého školstva. Riešením zlepšenia 

situácie v slovenskom vysokoškolskom sektore neboli len prostriedky navrhované v rámci 

Plánu obnovy a odolnosti SR, ale najmä dostatočné finančné prostriedky z národných zdrojov.  
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Zároveň pokračovala diskusia s poslancami NR SR a členmi vlády SR. 15. decembra 2021 

sa na podnet predsedu výboru NR SR pre VVMŠ Richarda Vašečku konalo neformálne 

stretnutie poslancov so zástupcami akademickej obce a za účasti ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, štátneho tajomníka Ľudovíta Paulisa a riaditeľa 

Odboru stratégií a koncepcií vedy, výskumu a vysokých škôl Martina Kanovského. Na stretnutí 

sa zúčastnila aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a 

informatizáciu SR Veronika Remišová, štátni tajomníci ministerstiev a zástupcovia Úradu 

vlády SR.  

 
Obr. 13/ Zasadnutie Výboru NR SR pre VVMŠ 15. 12. 2021 v budove Úradu vlády SR. Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
Na pozvanie organizátora zastupovali akademickú obec prezident SRK Rudolf Kropil, 

predseda RVŠ SR Martin Putala, predseda ŠRVŠ Filip Šuran a ďalší zástupcovia 

reprezentácií a akademickej obce. Cieľom stretnutia bolo podľa slov Richarda Vašečku 

vyriešiť rozpory a diskutovať o konkrétnych ustanoveniach týkajúcich sa prebiehajúcej 

novelizácie vysokoškolskej legislatívy. Prezident SRK Rudolf Kropil na stretnutí predstavil 

vyjadrenie prezídia SRK zo 14. decembra 2021. Zdôraznil principiálnu požiadavku zachovať 

inštitucionálnu autonómiu a samosprávne riadenie vysokých škôl. Za najväčší problém návrhu 
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označil konštrukciu a kompetencie správnej rady. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave 

Marek Števček informoval poslancov o ďalších zásadných výhradách akademickej obce. 

Na stretnutí sa mala viesť diskusia o možných kompromisných riešeniach v zásadných 

postojoch MŠVVaŠ SR a reprezentácií vysokých škôl. Avšak ani toto stretnutie neprinieslo 

dohodu medzi predkladateľom a akademickou obcou. Richard Vašečka prisľúbil vytvoriť 

priestor pre ďalšie spoločné stretnutie počas procesu schvaľovania návrhu v NR SR.  

Návrh novelizácie vysokoškolskej legislatívy bol zaradený do programu rokovania vlády SR 

22. decembra 2021. Vláda schválila návrh s pripomienkami legislatívnej rady, následne bola 

novela zaslaná na schválenie do NR SR. Ďalšie stretnutia a diskusia o novelizácii sa konali 

v roku 2022.  

Plán obnovy a odolnosti SR 

Keďže boli reforma riadenia a financovania vysokých škôl začlenené ako míľniky do Plánu 

obnovy a odolnosti SR („RRF“), SRK venovala zvýšenú pozornosť predmetnému návrhu. V 

uznesení z 97. zasadnutia SRK  jednomyseľne vyjadrila zásadný nesúhlas s mediálne 

prezentovaným návrhom MF SR na prerozdelenie prostriedkov v rámci RRF v časti 

„Vzdelávanie“. Sumu navrhnutú na financovanie reforiem vysokého školstva v objeme 

približne 200 mil. eur označila za kriticky nedostatočnú a z hľadiska investičných stimulov do 

rozvoja vysokého školstva za demotivujúcu. SRK vyzvala vtedajšieho predsedu vlády SR 

Igora Matoviča a ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby sa zasadili za významné 

navýšenie objemu financií pre vysoké školy. Bez razantného navýšenia financií sa podľa 

rektorov malo slovenské vysoké školstvo ocitnúť v ešte väčšej izolácii v porovnaní 

s významnými vysokými školami v zahraničí. Dôsledkom malo byť prehĺbenie odlivu 

slovenských študentov a mladých vedcov do zahraničia. SRK tiež upozornila, že zvyšovanie 

financií z európskych zdrojov by nemalo byť sprevádzané znižovaním zdrojov zo štátneho 

rozpočtu.  

V tlačovej správe „SRK vyzýva ministerstvo k väčšej dôvere vo vysoké školy“ označili rektorky 

a rektori finančné prostriedky z RRF za poslednú reálnu šancu zvrátiť negatívnu trajektóriu, 

na ktorej sa slovenské vysoké školstvo v ostatných desaťročiach ocitlo. Dôvodmi mali byť 

okrem iného často len deklarovaná politická podpora vysokoškolskému vzdelaniu a výskumu, 

negatívny marketing a kritická finančná poddimenzovanosť personálnej i materiálnej 

infraštruktúry vysokých škôl. 

SRK predkladala svoje výhrady k návrhu RRF aj počas 98. zasadnutia, ktoré sa konalo 18. 

marca 2021. Podľa SRK nebol deklarovaný dlhodobý cieľ komponentu 8. (vysoké školy) 

dostatočný. Navrhované investície do vysokého školstva mali byť nedostatočné vzhľadom na 
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historický dlh Slovenska v sektoroch vzdelávania a vedy a výskumu. SRK považovala za 

neprijateľný nepomer v investíciách do infraštruktúry vysokého školstva ako súčasti verejnej 

infraštruktúry a do budov v súkromnom vlastníctve fyzických osôb. Financie do školstva, vedy 

a výskumu označila za investície do budúcnosti krajiny a jej obyvateľov. Ak „ďalší rozvoj SR 

závisí od ľudského kapitálu a vytvorenia inovačného prostredia“ (návrh RRF, 2021) podľa 

SRK by bolo potrebné reformy a investície prehodnotiť aj v ďalších komponentoch a v 

prospech vysokého školstva, vedy, výskumu a inovácií. 

 
Obr. 14/ Rudolf Kropil, prezident SRK počas rozhovoru s novinármi, 4. 11. 2021 v  NR SR. Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
V rámci implementácie reformných krokov SRK žiadala pokračovať v dialógu s 

predkladateľom najmä o zmene financovania vysokých škôl, o nastavení a cieľoch systému 

periodického hodnotenia vedeckého a umeleckého výkonu a ďalšej tvorivej činnosti, o zmene 

riadenia a koncentrácii excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít. SRK upozornila, že 

navrhovaný „Nový prístup k akreditácii vysokoškolského vzdelávania“ nebol nový reformný 

prvok, ale aktuálne prebiehajúci proces. 

S cieľom vytvárať konkurenčné prostredie v medzinárodnom meradle SRK navrhla doplniť do 

časti o koncentrácií excelentných vzdelávacích a výskumných kapacít zriadenie „cestovnej 
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mapy“ konzorcií vysokých škôl. Opatrenie malo byť úzko prepojené s ambíciou budovať 

inovačné centrá a klastre v komponente 9. Veda, výskum a inovácie. 

SRK vyjadrila nesúhlas s postupom MF SR, ktoré neprizvalo dve reprezentácie vysokých škôl 

vrátane SRK k rokovaniu za okrúhly stolom konanom 15. marca 2021. SRK predložila 

zásadné a obyčajné pripomienky k RRF v rámci medzirezortného pripomienkového konania, 

avšak predkladateľ neprizval SRK do rozporového konania. 

Zmena v postavení SRK v rámci RRF nastala koncom roka 2021, keď bol jej predstaviteľ 

začlenený do Rady vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR a pozvaný na rokovanie v roku 

2022. 

Financovanie vysokých škôl 

K výške finančných prostriedkov pre verejné vysoké školy v roku 2022 v rámci pripravovaného 

návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024 vydali predstavitelia reprezentácií 

vysokých škôl spoločné vyhlásenie 14. októbra 2021. Potvrdili, že podporia reformy, ktorých 

cieľom bude zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania, vedeckej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti, zlepšenie riadenia vysokých škôl začlenením manažérskych princípov pri 

zachovaní akademickej samosprávy. Navrhovaný pokles rozpočtu pre verejné vysoké školy 

na rok 2022 o viac ako 27 mil. eur, ktorý mal nasledovať po poklese vo výške 18 mil. eur 

v roku 2021, by však nevytvoril podmienky pre realizáciu reforiem, ale ohrozil by nielen kvalitu 

poskytovaného vzdelávania, výskum, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ale už aj samotnú 

existenciu verejných vysokých škôl. 

28. októbra 2021 v uznesení zo 103. zasadnutia SRK rektorky a rektori upozornili MŠVVaŠ 

SR, vládu SR a verejnosť o prebiehajúcej zásadnej reforme v zabezpečovaní kvality 

vysokoškolského vzdelávania podľa nového systému akreditácie na vysokých školách. 

V tomto procese sa vysoké školy museli viac otvoriť externému prostrediu a reflektovať  

potreby slovenskej spoločnosti. Hoci dopady tohto procesu na sektor vysokých škôl ešte 

neboli známe, napriek tomu sa v procese mali meniť pravidlá. Podľa SRK však bolo ešte 

závažnejšie, že celý proces bol sprevádzaný reštriktívnymi finančnými podmienkami. 

V diskusii o návrhu rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2022 rezonovalo na SRK 

sklamanie z navrhovaného poklesu, ktoré nasledovalo po prepade v roku 2021, spolu v 

rozsahu viac ako 45 mil. eur. SRK upozornila, že takýto pokles by nielen ohrozil doterajšiu 

kvalitu poskytovaného vzdelávania, výskumu, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, ale už aj 

samotnú existenciu verejných vysokých škôl.  

Čo bolo rovnako závažné, k poklesu dotácií zo štátneho rozpočtu sa pridali ďalšie finančné 

ohrozenia súvisiace s rastom cien energií, pohonných hmôt, infláciou. Podľa SRK sa týkali 
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tých vysokých škôl, ktoré budú musieť začať verejné obstarávania na dodávateľov energií v 

roku 2022. 

SRK tiež žiadala MŠVVaŠ SR predložiť písomný návrh metodiky financovania verejných 

vysokých škôl a návrh rozpočtu na rok 2022 v čo najskoršom možnom termíne. Oba návrhy 

však boli predložené reprezentáciám vysokých škôl až 22. decembra 2021. Reprezentácie 

vysokých škôl sa mali k návrhom vyjadriť do 14. januára 2022.  

V priebehu roku 2021 SRK na zasadnutí prezídia, pléna a s partnermi rokovala o návrhoch 

zmien dotýkajúcich sa Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a Slovenskej akadémie vied 

(„VEGA“) a vyjadrila sa za jej zachovanie ako mimoriadneho dôležitého vnútorného 

grantového systému podpory základného výskumu podporujúceho špičkové vedecké tímy, 

ako aj  začínajúcich výskumníkov. Prezident SRK Rudolf Kropil v tlačovej správe z 96. 

zasadnutia SRK konaného 4. februára 2021 uviedol: „Pred Slovenskom je výzva radikálne 

zvýšiť financovanie základného a aplikovaného výskumu z národných zdrojov. VEGA je 

funkčný nástroj na podporu súťaže o finančné prostriedky a jej rozpočet by mal byť výrazne 

navýšený.“  

V neskoršom vyjadrení k ministerskému návrhu transformácie VEGA a Kultúrnej a edukačnej 

grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

(„KEGA") zo dňa 17. februára 2021 SRK odporučila MŠVVaŠ SR prehodnotiť zámer a žiadala 

zachovať doterajší spôsob fungovania agentúr. SRK označila VEGA a KEGA za významné 

nástroje podpory základného výskumu, edukačného a umeleckého výskumu na verejných 

vysokých školách súťažným spôsobom. Podľa vyjadrenia SRK minimálna administratívna 

úspora štátnych zdrojov nebola natoľko vážnym dôvodom, aby mohla byť ohrozená funkčnosť 

tohto systému. Predložené varianty transformácie grantových agentúr nemali byť podľa SRK 

optimálne. 

Naopak SRK označila za výrazný nedostatok grantového systému jeho podfinancovanie 

a najmä v kontexte stále sa opakujúcich politických deklarácií o budovaní znalostnej 

ekonomiky. Navrhla prerozdeľovanie vyšších a početnejších grantov súťažným spôsobom a 

na princípe excelentnosti pre špičkové tímy a osobitne pre začínajúcich výskumníkov (tzv. 

starting grants). Výsledky slovenského výskumu by tak boli viditeľnejšie aj laickej verejnosti. 

Zároveň by bola podporená konkurencieschopnosť slovenských výskumníkov aj v európskych 

programoch založených na kritériu excelentnosti. Bola totiž preukázaná súvislosť medzi 

úspešnosťou v európskom súťažnom financovaní (rámcové programy EÚ pre výskum a 

inovácie ako Horizon 2020) a výškou podpory vedy, výskumu a inovácií z národných zdrojov. 

Ta však bola v slovenských podmienkach dlhodobo nedostatočná (v roku 2019 na úrovni 0,83 

% HDP) (zdroj Eurostat). SRK odporučila MŠVVaŠ SR ďalšiu optimalizáciu jednotlivých 
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procesov, vrátane objektivizácie hodnotenia projektov a posilnenie prvku podpory mladých 

výskumníkov v rámci súťažného financovania výskumu.  

Ďalšie aktivity SRK 

Zabezpečovanie kvality 

V rámci svojich kompetencií nadobudnutých zákonom o zabezpečovaní kvality vo vysokom 

školstve (č. 269/2018 Z. z.) SRK rozhodla na svojom 96. zasadnutí konanom 4. februára 2021 

o nominácii popredného slovenského jazykovedca prof. PaedDr. Vladimíra Patráša, CSc. do 

výkonnej rady SAAVŠ. Išlo o druhé funkčné obdobie nominanta SRK. 

Rokovanie s predsedom vlády SR 

Dňa 7. júna 2021 sa členovia prezídia SRK Rudolf Kropil, Lucia Kurilovská, Tomáš 

Lengyelfalusy a Libor Vozár  zúčastnili na rokovaní za okrúhlym stolom, ktoré zvolal predseda 

vlády SR Eduard Heger. Na rokovaní sa zúčastnila aj časť členov predsedníctva SAV na čele 

s jej predsedom. Hlavnou témou okrúhleho stola boli možnosti užšej spolupráce premiéra s 

SRK a SAV. 

Rokovanie bolo podľa prezidenta SRK Rudolfa Kropila konštruktívne a otvorené, gro diskusie 

bolo venované vysokému školstvu. Premiér v zmysle výstupov útvaru Hodnoty za peniaze 

žiadal efektívne fungovanie vysokých škôl, podporu vybraných študijných odborov, návrat 

študentov a prilákanie zahraničných akademikov. Zástupcovia SRK prezentovali stanovisko 

SRK k legislatívnym zmenám a revíziu priorít SRK na rok 2021 - 2025 z mája 2021, ktoré 

podložili štatistickými údajmi o financovaní vysokoškolského vzdelávania, ale aj výskumu a 

vývoja na Slovensku podľa OECD a Eurostatu. Prezident SRK upozornil, že akákoľvek 

reforma vysokého školstva sa nemôže koncentrovať na jednu štruktúru alebo proces, ako je 

tomu dnes pri voľbe rektorov. Štát by mal v prvom rade venovať pozornosť kvalite 

poskytovaného vzdelávania, výskumných a umeleckých činností a podmienkam, v ktorých 

študenti študujú a žijú a zamestnanci vysokých škôl pracujú. Prítomní zástupcovia SRK a SAV 

tiež hovorili o prebiehajúcej užšej spolupráci zameranej na koncentráciu ako napr. projekt 

dvoch najväčších bratislavských univerzít a SAV. Zástupcovia SRK však doplnili, že štát 

nesmie zabúdať na odstraňovanie rozdielov medzi regiónmi, pričom kvalitné vysoké školstvo 

je jedným z nástrojov ich rozvoja. 

Vzhľadom na existujúce finančné limity zadefinované vo vládnom návrhu rozpočtu verejnej 

správy na roky 2021 až 2023 predseda vlády SR prisľúbil zástupcom SRK prehodnotiť 

navrhovanú výšku dotácií zo štátneho rozpočtu na vysoké školy. Z vedy a výskumu chcel 
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spraviť „premiérsku tému.“ SRK v tejto súvislosti žiadala vládu SR o financovanie vysokého 

školstva, ktoré by bolo porovnateľné s ostatnými krajinami V4. 

Prítomní sa zhodli na potrebe pravidelných stretnutí, ktoré by sa z podnetu predsedu vlády 

SR mali konať kvartálne. Avšak žiadne ďalšie stretnutie sa v rovnakom formáte v roku 2021 

už nekonalo.  

Vysokoškolská legislatíva 

Členovia SRK majú možnosť písomne pripomienkovať predkladané legislatívne návrhy, ktoré 

sa dotýkajú akademického života a prezentovať svoje stanoviská priamo na zasadnutiach. 

SRK postupuje rovnako pri vybavovaní návrhov na nominácie, o ktoré ju požiadajú partnerské 

inštitúcie a organizácie, resp. o vlastné nominačné konanie. V priebehu roka 2021 sa členovia 

SRK mali možnosť vyjadriť sa týmto spôsobom k nasledujúcim návrhom: 

• Pripomienkovanie návrhu stratégie "EUA vision for Europe's universities in 2030"; 

• Pripomienkovanie návrhu Slovenskej stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú 

špecializáciu pre roky 2021 – 2027 („RIS3 2021+“) na úrovni Rady vlády pre vedu, 

techniku a inovácie, jej pracovnej skupiny pre RIS3 a v rámci LP/2021/529; 

• Pripomienkovanie návrhu SAAVŠ na zmenu štandardov pre študijný program; 

• Návrh vyjadrenia SRK k transformácii VEGA/KEGA; 

• Pripomienkovanie LP/2021/112 - Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky; 

• Pripomienkovanie návrhu „Ciele legislatívneho zámeru novely zákona o vysokých 

školách“; 

• Vyjadrenie k LP/2021/227 - Návrh na odňatie štátneho súhlasu na pôsobenie súkromnej 

vysokej školy Stredoeurópska vysoká škola v Skalici; 

• Pripomienkovanie návrhu Národného akčného plánu v oblasti externého zabezpečovania 

kvality vysokých škôl - Slovenská republika; 

• Pripomienkovanie LP/2021/193 - Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 – 

2028 a Akčný plán pre otvorenú vedu na roky 2021 – 2022; 

• Pripomienkovanie LP/2021/233 - Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

• Pripomienkovanie LP/2021/271 - Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky 

Jozefa Habánika a Dušana Jarjabka na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 

269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a 

doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

https://www.srk.sk/images/intranet/Pripomienkove_konania/2020_Pripomienkove_konania/Universities_2030_Vision_draft_Dec_2020_for_comments_to_Council.docx
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• Pripomienkovanie LP/2021/134 - Návrh opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného 

na akademický rok 2022/2023; 

• Pripomienkovanie návrhu Národnej stratégie duševného vlastníctva; 

• Pripomienkovanie LP/2021/596 - Zákon, 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; 

• Pripomienkovanie LP/2021/720 - Akčný plán koordinácie boja proti hybridným hrozbám 

na roky 2022 až 2024; 

• Vyhlásenie mimoriadnej všeobecnej výzvy na podporu letných škôl v roku 2021 na 

kompenzáciu negatívnych dopadov vo vysokoškolskom vzdelávaní v aktuálnom akad. 

roku; 

• Podnety na nové členstvá SR v medzinárodných organizáciách a výskumných 

infraštruktúrach v rámci medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce; 

Nominácie a zastupovanie v komisiách, výboroch a radách 

V roku 2021 boli navrhnutí a/alebo pôsobili zástupcovia a nominanti SRK v nasledujúcich 

domácich a zahraničných komisiách, výboroch a radách (v abecednom poradí): 

• Agenda korekcií súvisiacich s čerpaním zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ v pôsobnosti 

SRK – expert SRK Marek Šmid; 

• Cena za vedu a techniku - nominácie členov SRK; 

• Dozorná rada Fondu na podporu vzdelávania - člen SRK Vladimír Hiadlovský; 

• EUA ‘Research Policy Working Group’ – člen SRK Roman Boča; 

• EUA expertná skupina ‘Innovation Ecosystems’ – člen SRK Stanislav Kmeť; 

• EUA expertná skupina ‘Science 2.0/Open science’ – expert SRK Dušan Meško;  

• Hodnotiaca komisia pre posudzovanie podnetov na udelenie štátnej ceny Alexandra 

Dubčeka – viceprezident SRK Libor Vozár; 

• Hodnotiaca komisia Študentská osobnosť 2020/2021: experti nominovaní členmi SRK 

(elektrotechnika, priemyselné technológie - Alena Pietriková z TUKE, hutníctvo, 

strojárstvo, energetika - Ervin Lumnitzer z TUKE, informatika a matematicko-fyzikálne 

vedy - Radko Mesiar zo STUBA, lekárske vedy - Mária Mareková z UPJŠ, farmácia - 

Pavel Mučaji z UNIBA, prírodné vedy, chémia - Peter Fedor z UNIBA, stavebníctvo, 

architektúra - Jarmila Húsenicová zo STUBA, poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo - 

Zdenka Gálová z SPU, filozofia, politológia, teológia - Viera Bilasová z UNIPO, kultúra a 

umenie - Daniel Buranovský z VŠMU, ekonómia - Zuzana Juhászová z EUBA, šport - 

Marián Vanderka z UNIBA a právo - Dagmar Lantajová z TRUNI); 
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• Hodnotiaca komisie Ceny SRK za umenie: experti nominovaní členmi SRK (predseda 

Marcel Benčík z VŠVU, členovia expert TUZVO René Baďura a expert VŠMU Peter 

Čanecký); 

• Hospodársky a sociálny výbor SR - prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Komisia na posúdenie žiadostí o dotáciu na úhradu nákladov spojených s organizáciou 

medzinárodnej vedeckej konferencie študentov (ŠVOČ) – viceprezident SRK Ferdinand 

Daňo; 

• Komisia pre morálne oceňovanie pri príležitosti Dňa učiteľov v roku 2021 -  prezident SRK 

Rudolf Kropil; 

• Komisia pre morálne oceňovanie žiakov a študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa 

študentstva v roku 2021 – viceprezident SRK Ferdinand Daňo; 

• Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku - viceprezident 

SRK Libor Vozár; 

• Komisia pre program FIS SOFIA - viceprezident SRK Libor Vozár; 

• Komisia pri Monitorovacom výbore pre OP Ľudské zdroje pre PO 1 Vzdelávanie - člen 

SRK Jozef Jandačka; 

• Komisia v rámci pripravovanej výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej 

akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie na rok 2021 – člen SRK Jozef Habánik; 

• Monitorovací výbor operačného programu Integrovaná infraštruktúra - prezident SRK 

Rudolf Kropil; 

• Národná výberová komisia programu CEEPUS pri SAIA – experti nominovaní členmi SRK 

(Lenka Lackóová z SPU, Andrej Šoltész z STUBA); 

• Národný monitorovací výbor pre EŠIF – člen SRK Pavol Sovák; 

• Odborné rady Agentúry na podporu výskumu a vývoja - nominácie domácich a 

zahraničných odborníkov členmi SRK; 

• Porota celoslovenskej súťaže Veľvyslanectvo mladých – viceprezident SRK Ferdinand 

Daňo; 

• Pracovná skupina  na prípravu zákona o celoživotnom vzdelávaní – expert TUZVO Erik 

Selecký; 

• Pracovná skupina na prípravu Národnej stratégie duševného vlastníctva – prezident SRK 

Rudolf Kropil; 

• Pracovná skupina pre informovanie a komunikáciu PO 2021 - 2027 – viceprezident SRK 

Libor Vozár; 

• Pracovná skupina pre otvorenú vedu na Slovensku – člen SRK Pavol Sovák;  

• Pracovné skupiny zriadené Radou pre európsku vednú politiku v SR - pre rámcový 

program EÚ pre výskum a inovácie – expert UNIBA Jozef Masarik, pre medzinárodnú 
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spoluprácu a výskumné infraštruktúry – expertka SPU Adriana Kolesárová, pre synergie 

medzi rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie a kohéznou politikou – expert 

STUBA Maximilián Strémy; 

• Pracovná skupina k stratégii celoživotného vzdelávania – generálna sekretárka Mária 

Čikešová; 

• Predsedníctvo Agentúry pre podporu výskumu a vývoja – expert SPU Marián Brestič; 

• Rada ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov zo 

špecifickými potrebami – expert TUKE Ervin Lumnitzer; 

• Rada pre európsku vednú politiku v SR – prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Rada solidarity a rozvoja SR - prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Rada vlády pre Plán obnovy a odolnosti SR – prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Rada vlády SR pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj - prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu – prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Rada vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 - 2027 - prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie - prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Rada Výskumnej agentúry - prezident SRK Rudolf Kropil; 

• Riadiaci výbor IS SOFIA - viceprezident SRK Libor Vozár; 

• Riadiaci výbor PO 9-12 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – viceprezident 

SRK Libor Vozár; 

• Slovenská komisia UNESCO – expert SRK Marek Šmid; 

• Slovenská národná komisia pre spoluprácu SR s IIASA: expert TNUNI Dušan Galusek; 

• Spoločný monitorovací výbor programu Interreg V - A SK – CZ – expert TUZVO Jaroslav 

Šálka (náhradníčka: Tatiana Bojňanská); 

• Stála komisia Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 -  

prezident SRK Rudolf Kropil a člen SRK Stanislav Kmeť; 

• Štátna cena Alexandra Dubčeka – nominácie členov SRK a prezídia SRK; 

• Ústredná maturitná komisia – člen SRK Pavol Sovák; 

• Výberová komisia Národného štipendijného programu pri SAIA – expertka UKF Zdenka 

Gadušová, expertka EUBA Jana Péliová, expert UPJŠ Marcel Dolobáč, experti UNIZA 

Peter Brída a Dušan Pudiš, expert STU Michal Kvasnica, expert TNUNI Ján Krmela, 

experti UNIBA Erika Halášová, Marianna Kováčová a, Ľubomír Tomáška; 

• Výberová komisia pre sektor vysokoškolského vzdelávania (Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia 

mobilita jednotlivcov/ Kľúčová akcia 2 Strategické partnerstvá) – generálna sekretárka  

Mária Čikešová;  

• Výberová komisia programu CEEPUS so zameraním na technické vedy – experti 

nominovaní členmi SRK (Jozef Majerík z TUAD a Lenka Lackóová z SPU); 
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• Výkonná rada Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo – nominanti SRK 

René Matlovič z UNIPO a Vladimír Patráš z UMB.  

Podpora študentov a doktorandov 

Od roku 2012 SRK udeľuje Cenu SRK za umenie študentom alebo absolventom 

vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného 

a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci nadnárodný, resp. 

národný význam. Cieľom ceny je prispieť k zviditeľneniu umeleckej činnosti vykonávanej na 

vysokých školách v SR a propagácii takejto činnosti. Cena sa podľa štatútu udeľuje počas 

Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Ide o finančné ocenenie, ktoré SRK dáva 

z mimorozpočtových zdrojov. Udelenie Ceny SRK za umenie sa riadi jej štatútom a udeľuje 

sa každoročne počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. 

 
Obr. 15/ Odovzdávanie Ceny SRK za umenie 2021, 12. 11. 2021 na SRK. Zľava: Mária Heinzová, Ladislav Palkovič, Rudolf Kropil. 
Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
Prezident SRK Rudolf Kropil udelil Cenu za umenie 2021 študentovi Vysokej školy múzických 

umení v Bratislave Ladislavovi Palkovičovi. Ladislav Palkovič bol ocenený za umelecké 

výkony na národných i medzinárodných interpretačných súťažiach v hre na klavíri. Cenu mu 
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odovzdal  prezident SRK za prítomnosti rektorky VŠMU Márie Heinzovej 12. novembra 2021 

v priestoroch SRK.  

Ďalšou aktivitou, ktorú SRK podporuje, je Študentská osobnosť Slovenska. Ide o národnú 

súťaž mladých talentovaných ľudí - študentov prvého, druhého a tretieho stupňa 

vysokoškolského štúdia organizovanú Junior Chamber International Slovakia („JCI Slovakia“). 

Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako 

aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa 

doma aj v zahraničí. Viac informácií o projekte je zverejnených na webovom sídle 

http://studentskaosobnost.sk. 17. ročník súťaže "Študentská osobnosť Slovenska" 

zorganizovala JCI Slovakia pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a odbornou 

garanciou SRK a SAV. V 13 kategóriách boli ocenení mladí odborníci pôsobiaci na 

slovenských vysokých školách a SAV. Absolútny víťaz súťaže "Študentská osobnosť 

Slovenska" v akademickom roku 2020/21 bude vyhlásený ako prekvapenie na prezenčnom 

vyhodnotení súťaže až 8. apríla 2022. 

Zahraničné aktivity SRK 

Štatút SRK určuje rozsah postavenia a úlohy konferencie ako jednej z reprezentácií vysokých 

škôl. Okrem iného je úlohou SRK nadväzovať a udržiavať kontakty so zahraničnými 

partnermi, rektorskými konferenciami iných krajín, inými združeniami rektorov vysokých škôl, 

ako aj s Európskou asociáciou univerzít („European University Association“, „EUA“). 

SRK je riadnym kolektívnym členom EUA, v ktorej reprezentuje slovenské vysoké školy. SRK 

má tak právo účasti na zasadnutiach výboru a valnom zhromaždení, má možnosť delegovať 

nominantov do pracovných skupín a patrí k zakladajúcim členom združenia. EUA vytvára 

prostredie na diskusiu o vysokoškolských politikách na európskej úrovni, na výmenu 

skúseností a príkladov dobrej praxe, poskytuje informácie o najnovšom dianí a participuje na 

formovaní vysokoškolského sektora. Združuje národné rektorské konferencie, univerzity 

a vysoké školy, ako aj iné akademické organizácie. V súčasnosti sú jej členmi univerzity 

a národné rektorské konferencie zo 48 krajín.  

Individuálnymi členmi EUA môžu byť univerzity a vysoké školy, ktoré o to požiadajú a ich 

členstvo schváli výbor EUA. V roku 2021 malo v EUA 17 slovenských vysokých škôl plné 

členstvo a 1 vysoká škola pridružené členstvo. Z členstva v EUA vyplývajú výhody, ale aj 

povinnosti. Jednou z nich je poskytovanie údajov pre analýzy, štatistiky, dotazníky 

a stanoviská EUA.  

Prezident SRK, resp. ním poverený zástupca a generálna sekretárka sa zúčastňovali na 

zasadnutiach výboru EUA, valnom zhromaždení a ďalších podujatiach. V roku 2021 sa všetky 

http://studentskaosobnost.sk/
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podujatia EUA konali z dôvodu pandémie spôsobenej ochorením Covid-19 výlučne dištančne. 

V prípade účasti zástupcov SRK na zasadnutiach orgánov EUA, jej pracovných skupinách 

alebo na zasadnutiach generálnych sekretárov národných rektorských konferencií, boli na 

intranete SRK zverejnené správy a dokumentácia. Záznamy z konferenčných podujatí sú 

zverejnené na Youtube https://www.youtube.com/c/EuropeanUniversityAssociationEUA.  

Prehľad vybraných EUA podujatí organizovaných v roku 2021 s účasťou zástupcov SRK: 

• Webinár EUA-CDE "Artificial intelligence, data management and the digital world of 

doctoral education", 21. 1. 2021 (VTC) - generálna sekretárka Mária Čikešová; 

• Zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií združených 

v EUA, 22. 1. 2021 (VTC) - generálna sekretárka Mária Čikešová; 

• Zasadnutie EUA expertnej skupiny ‘Science 2.0/Open science’, 19. 1. 2021 (VTC) – 

expert SRK Dušan Meško;  

• Zasadnutie výboru EUA, 29. 1. 2021 (VTC) – viceprezident SRK Libor Vozár a generálna 

sekretárka Mária Čikešová; 

• Zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií združených 

v EUA, 24. 3. 2021 (VTC) - generálna sekretárka Mária Čikešová; 

• Zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií združených 

v EUA, 19. 4. 2021 (VTC) - generálna sekretárka Mária Čikešová; 

• Zasadnutie výboru EUA, 29. 4. 2021 (VTC) – viceprezident SRK Libor Vozár a generálna 

sekretárka Mária Čikešová; 

• Zasadnutie valného zhromaždenia EUA, 30. 4. 2021 (VTC) – viceprezident SRK Libor 

Vozár; 

• Zasadnutie EUA expertnej skupiny ‘Science 2.0/Open science’, 1. 6. 2021 (VTC) – expert 

SRK Dušan Meško;  

• Zasadnutie  EUA expertnej skupiny ‘Innovation Ecosystems’, 6. 7. 2021 (VTC) – člen SRK 

Stanislav Kmeť; 

• Zasadnutie EUA ‘Research Policy Working Group’, 15. 10. 2021 (VTC) – člen SRK Roman 

Boča; 

• Zasadnutie generálnych sekretárov národných rektorských konferencií združených 

v EUA, 22. 10. 2021 (VTC) - generálna sekretárka Mária Čikešová; 

• Zasadnutie EUA expertnej skupiny ‘Science 2.0/Open science’, 8. 10. 2021 (VTC) – 

expert SRK Dušan Meško;  

• Zasadnutie výboru EUA, 29. 10. 2021 (VTC) – viceprezident SRK Libor Vozár a generálna 

sekretárka Mária Čikešová. 
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Januárové zasadnutie výboru EUA sa venovalo príprave stratégie EUA do roku 2030. K 

prvému návrhu SRK predložila pripomienky členov, z ktorých viaceré  EUA zapracovala do 

druhej verzie textu. Finálna podoba vízie bola zverejnená vo februári 2021 s názvom 

„Univerzity bez múrov. Vízia do roku 2030“. Dokument bol založený na globálnych témach 

ako agenda udržateľnosti OSN 2030, digitálna transformácia, geopolitická situácia a globálne 

napätie a dopad Covid-19. Práve kvôli týmto témam a zásadným výzvam by mali európske 

univerzity podľa EUA zostať pevne zakorenené vo svojich základných hodnotách, za ktoré 

boli označené akademické slobody, inštitucionálna autonómia a vedecká integrita. 

EUA ponúkla „Univerzity bez múrov“ ako podporu, ako sprievodcu pre lídrov univerzít a 

akademickú obec pri inštitucionálnom plánovaní. Dokument bol prezentovaný ako "destilácia 

názorov mnohých odborníkov a zainteresovaných strán o tom, ako by európske univerzity 

mohli v nasledujúcich rokoch najlepšie slúžiť spoločnosti." Išlo o jasnú víziu pre univerzity a 

vypracovanú univerzitami o tom, ako sa chcú v tomto desaťročí rozvíjať, formovať a reagovať 

na existujúce výzvy. Cieľom EUA bolo poskytnúť inšpiráciu a podporu európskym univerzitám 

a zároveň vyzvať spoločenských partnerov, aby spojili svoje sily v prospech lepšej budúcnosti 

a politikov, aby zabezpečili univerzitám adekvátne rámcové podmienky. Výzvy definované 

EUA, ale aj spôsob, akým majú univerzity reagovať, si budú vyžadovať koncentráciu 

finančných a personálnych zdrojov. Obzvlášť v SR, kde všetky univerzity majú menej ako 20 

tis. študentov, teda podľa medzinárodnej Carnegieho kvalifikácie sú to malé univerzity. 

Nasledujúcich 10 rokov bude transformačných pre európske univerzity v každom ohľade. 

Finálnu podobu vízie SRK preložila do slovenského jazyka a bola zverejnená na webových 

sídlach EUA a SRK (www.eua.be a www.srk.sk). V nadväznosti na prijatie vízie pre 

univerzitný sektor predstavila EUA v septembri 2021 možné scenáre jej naplnenia. Dokument 

"Cesty do budúcnosti. Pokračovanie univerzít bez múrov – vízia do roku 2030” bol pomôckou 

pre individuálne vysoké školy a univerzity v Európe, ktoré sa chceli prispôsobovať 

požiadavkám spoločnosti, zamestnávateľov a študentov v súčasnosti, ako aj v blízkej 

budúcnosti.  

Na výbore EUA 29. januára 2021 sa viedla tiež vnútorná diskusia o podmienkach a štruktúre 

členstva v EUA, o mandátoch pracovných skupín s cieľom zlepšiť spoluprácu s národnými 

rektorskými konferenciami. Diskutovalo sa o ministerskej konferencii konanej v rámci 

Bolonského procesu v Ríme a o Brexite. Bola uzatvorená kampaň na podporu navýšenia 

rozpočtov programov Horizont Európa a Erasmus+ v novom programovacom období MFF 

2021 – 2027 #EUinvestInKnowledge, ktorú EUA začala v roku 2016 a SRK na nej 

participovala.  

Rozpočet programu Horizont Európa bol navýšený o 4 miliardy eur na 84,9 miliárd eur (v 

cenách 2018). Nový program Erasmus + mal schválený rozpočet vo výške 23,4 miliárd eur 
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(navýšenie o 1,7 miliardy eur). Toto navýšenie však bolo sporné, pretože išlo o prostriedky z 

pokút za hospodársku súťaž, ktoré Komisia len predpokladala vyzbierať. SRK v tejto súvislosti 

očakávala zvýšenie záujmu slovenských univerzít o participáciu na programe Horizont 

Európa, pretože Európska komisia nepovolila financovanie základného výskumu z EŠIF. 

Slovenské univerzity by sa mohli uchádzať o projekty vo výzvach Horizon Europe napr. 

v programe "widening" s 3,3 % podielom na rozpočte, ktorý bol navrhnutým na pomoc 

výskumným ústavom a univerzitám v menej výkonných regiónoch.  SRK však trvalo apelovala 

na vládu SR, aby navýšila  rozpočty na vedu, výskum a inovácie aj z verejných národných 

zdrojov. V súvislosti s podporou vysokých škôl EUA začala monitorovať aj návrh programu 

Next Generation EU, ktorého súčasťou boli národné plány obnovy a odolnosti. 

Na rokovaní výboru EUA sa ďalej diskutovalo s generálnym riaditeľom DG Výskum a inovácie 

Európskej komisie Jeanom-Ericom Paquetom o úlohe univerzít v novom Európskom 

výskumnom priestore („ERA“).  EUA k novej ERA vydala vlastný výstup „Perspektívy nového 

ERA podľa univerzitného sektora“. Z rokovania a z dokumentácie vyplynulo, že nová ERA sa 

bude venovať výskumníkom, ich kariére, hodnoteniu, ale aj spolupráci. Zároveň sa začalo 

zdôrazňovať prepojenie ERA a Európskeho vzdelávacieho priestoru („EEA“) a to 

prostredníctvom iniciatívy Európske univerzity.  

V januári 2021 EUA predstavila návrh prístupu k digitálne vylepšenému vzdelávaniu („Digitally 

enhanced learning & teaching“, DELT) na základe výsledkov prieskumu vykonaného medzi 

členmi v lete 2020. Ten sa zameral prevažne na situáciu vo vysokom školstve pred 

pandémiou spôsobenou ochorením Covid-19. EUA realizovala obdobný prieskum v roku 

2014, čo jej umožnilo sledovať vývoj a zmeny. Hlavné zistenia EUA potvrdili, že vysoké školy 

v celej Európe si začali osvojovať DELT. Prakticky všetky zapojené vysoké školy (368) 

deklarovali využívanie kombinovaného a online vzdelávania, čo v roku 2014 nebolo. V 

nadväznosti na Covid-19 (niekoľko otázok v prieskume) však vysoké školy situáciu často 

charakterizovali ako núdzovú. 

Aprílové rokovanie výboru EUA sa nieslo v znamení pripravovanej európskej transformačnej 

agendy vysokých škôl a diskusie s predstaviteľkou DG Education & Culture Sophiou 

Waterschoot. Príspevkom EUA k danej téme bola už spomínaná vízia „Univerzity bez múrov“, 

ktorá mala pozitívnu odozvu nielen medzi členmi, ale aj na Európskej komisii. Podpredseda 

komisie Margaritis Schinas chcel s EUA užšie spolupracovať na agende o poslaní univerzít, 

ohrození akademickej slobody a inštitucionálnej autonómie v rámci portfólia „Európsky 

spôsob života“. EUA tiež diskutovali o vízii univerzít s eurokomisárkou pre inováciu, výskum, 

kultúru, vzdelávanie a mládež Mariyou Gabriel. Transformačná agenda sa sústredila na 

aliancie Európske univerzity a v tejto súvislosti EUA realizovala analýzu ich riadenia „Riadiace 

modely aliancií Európskych univerzít. Vyvíjajúce sa modely univerzitného riadenia“.  
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Obr. 16/ Ilustračná fotografia zo zasadnutia výboru EUA, 29. 4. 2021, online. Autorka: Mária Čikešová, ISRK. 

 
Z ďalších prerokovaných tém najviac rezonovala na výbore EUA príprava zákona pre digitálne 

služby („Digital Services Act“), ktorý by mal mať dopad na inštitucionálne repozitáre vysokých 

škôl. Členovia výboru EUA sa tiež venovali zámeru Európskej komisie formulovať vlastnú 

zahraničnú politiku, ktorá sa mala dotýkať aj vysokých škôl. Európska komisia agendu verejne 

konzultovala ako „Výskum, inovácie, vzdelávanie a mladí ľudia – nový globálny prístup“. EUA 

v marci 2021 reagovala vlastnou pozíciou „Globálny prístup k výskumu, inováciám, 

vzdelávaniu a mládeži. Vklad EUA k oznámeniu Európskej komisie“. Oznámenia Komisie bolo 

zverejnené v máji 2021 ako „Globálny prístup k výskumu a inováciám“. Do politík zaviedlo 

nový princíp medzinárodnej spolupráce nazvaný „otvorená strategická autonómia“. 

Októbrové zasadnutie výboru EUA sa venovalo politickým témam EÚ vrátane transformačnej 

agendy, ktorá bola premenovaná na „Európsku stratégiu pre univerzity“ („European Strategy 

for University“, ES4U). Vo svojej prezentácii vedúci oddelenia Európske stratégie pre 

vysokoškolské vzdelávanie a výskum na francúzskom ministerstve vysokého školstva, 

výskumu a inovácií Siegfried Martin-Díaz informoval výbor EUA o prioritách nadchádzajúceho 

francúzskeho predsedníctva v Rade EÚ (1. polrok 2022). EUA tiež diskutovala o svojom 

operačnom pláne na rok 2022, o novej stratégii členstva a revízii štatútu.  

Vzhľadom na ťažkosti, ktoré sa vyskytli pri rokovaniach o pridružení Švajčiarska k Horizontu 

Európa, bolo navrhnuté, aby EUA vydala vyhlásenie na podporu rýchlej asociácie obdobne 

ako v prípade Spojeného kráľovstva. SRK podporila výzvu „Pridruženie Švajčiarska k 
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Horizontu Európa a Erasmus+. Ochrana našich spoločných príležitostí“. Témou rokovaní EUA 

boli aj možnosti spolupráce vo vzdelávaní a vede a výskume s britskými univerzitami.  

Na prelome rokov 2020/2021 sekretariát ISRK pre EUA aktualizoval údaje pre Public Funding 

Observatory (PFO) a spracoval dáta o dopade pandémie spôsobenej ochorením Covid-19 na 

financovanie vysokých škôl. Okrem toho sekretariát SRK poskytol údaje do  dotazníkového 

prieskumu v rámci projektu s účasťou EUA – Newlead o vodcovstve a zmenách v 

manažmente vysokých škôl. EUA tiež realizovala prieskumy medzi členmi k zelenej agende 

a projektu Newlead.  

Pri príležitosti 20. výročia založenia EUA zaslal prezident SRK Rudolf Kropil pozdravný list 

prezidentovi EUA Michaelovi Murphymu.  

V rámci EUA prebehla diskusia o podpore a participácii univerzít z Európy na európskej edícii 

online platformy The Conversation (https://theconversation.com). Zo slovenských univerzít 

záujem prejavila len Univerzita Komenského v Bratislave, ktorá následne viedla už separátne 

rokovania o podmienkach účasti.  

Ďalšia spolupráca 

V roka 2021 sa konalo online stretnutie platformy „Univerzity za osvetu“, ktorá vznikla v roku 

2018 a ktorej členmi sú národné rektorské konferencie Rakúska, Talianska, Nemecka, 

Poľska, Česka, Slovenska, Slovinska, Chorvátska a Srbska. Na dištančnom zasadnutí  

26. mája 2021 zastupovali SRK jej člen Stanislav Kmeť a generálna sekretárka Mária 

Čikešová. Jedným z výstupov bolo vyhlásenie viacerých rektorských konferencií o podpore 

demokracie v Európe, ktoré reagovalo na únos bieloruských občanov vládou tejto krajiny.  

Generálna sekretárka SRK Mária Čikešová participovala na webinári Nemeckej rektorskej 

konferencie "Enhancing Research Excellence at African Universities through European-

African Cooperation“ dňa 18. januára 2021, ktorý bol zameraný na podporu spolupráce 

európskych a afrických univerzít, ako aj na webinári "Special edition: V4 countries - university 

rankings and the Hungarian ranking experiences" dňa 8. apríla 2021, ktorý organizovali 

maďarskí partneri. 

V roku 2021 SRK upozornila akademickú obec a širokú verejnosť na prebiehajúcu 

Konferenciu o budúcnosti Európy, do ktorej sa mohli zapojiť a aktívne prispieť.  
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Hospodárenie – Inštitút SRK 
Slovenská rektorská konferencia je organizáciou, ktorá je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. 

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

orgánom reprezentácie vysokých škôl. Právnu a ekonomickú subjektivitu má Inštitút 

Slovenskej rektorskej konferencie („Inštitút SRK“) - občianske združenie, ktoré bolo zriadené 

na administratívu, organizačnú a ekonomickú podporu aktivít SRK po transformácii na orgán 

reprezentácie vysokých škôl. Stanovy Inštitútu SRK boli prijaté 28. októbra 2010 

a registrované na Ministerstve vnútra SR 3. decembra 2010. Piatu zmenu stanov združenia 

schválilo plénum dňa 30. januára 2019. Text stanov je k dispozícii na webovom sídle 

www.srk.sk v časti Inštitút SRK. Občianske združenie zabezpečuje výkon činnosti SRK najmä 

prevádzkou kancelárie sekretariátu, organizáciou podujatí, prípravou materiálov a analýz, 

realizáciou technického zabezpečenia internetovej prezentácie (webové sídlo www.srk.sk, 

sociálne médiá) atď.  

Kolektívne členstvo v občianskom združení Inštitút SRK je dobrovoľné, žiadosť o členstvo 

predkladá rektor príslušnej vysokej školy a potvrdzuje ju riaditeľ inštitútu. Vysoká škola, ktorá 

je kolektívnym členom, je v združení reprezentovaná rektorom alebo osobou poverenou 

výkonom funkcie rektora. Na konci roku 2021 mal Inštitút SRK 31 kolektívnych členov 

a štyroch individuálnych členov (prezident SRK a viceprezidenti SRK). 

Abecedný zoznam kolektívnych členov Inštitútu SRK, ktorých zastupuje rektor, resp. poverený 

výkonom funkcie rektora: 

• Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši  

• Akadémia Policajného zboru v Bratislave 

• Akadémia umení v Banskej Bystrici 

• Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 

• Ekonomická univerzita v Bratislave 

• Katolícka univerzita v Ružomberku  

• Paneurópska vysoká škola 

• Prešovská univerzity v Prešove 

• Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

• Slovenská technická univerzita v Bratislave 

• Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave  

• Technická univerzita v Košiciach 

• Technická univerzita vo Zvolene 

• Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 
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• Trnavská univerzita v Trnave  

• Univerzita  Komenského v Bratislave 

• Univerzita J. Selyeho v Komárne 

• Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

• Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 

• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

• Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

• Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 

• Vysoká  škola ekonómie a manažmentu v Bratislave 

• Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 

• Vysoká škola Danubius 

• Vysoká škola DTI 

• Vysoká škola manažmentu 

• Vysoká škola múzických umení v Bratislave 

• Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 

• Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave 

• Žilinská univerzita v Žiline 

Na 19. zasadnutí pléna ISRK 25. júna 2021 vo Zvolene bol na svoje druhé funkčné obdobie 

zvolený za riaditeľa občianskeho združenia Rudolf Kropil, ktorý je zároveň prezidentom SRK. 

Zástupcami riaditeľa Inštitútu SRK boli na uvedenom zasadnutí pléna na svoje druhé funkčné 

obdobie zvolení Lucia Kurilovská a  Libor Vozár, na svoje prvé funkčné obdobie Tomáš 

Lengyelfalusy. Zástupcovi riaditeľa Ferdinandovi Daňovi plynie prvé funkčné obdobie od roku 

2020. 

Kontrolným orgánom občianskeho združenia je dozorná rada ISRK. Dozorná rada najmä 

kontroluje hospodárenie združenia. Od 10. júla 2020 boli členmi dozornej rady Klaudia 

Halászová a Vladimír Hiadlovský, ktorý bol 27. apríla 2021 zvolený za jej predsedu. Od 21. 

apríla 2021 bola treťou členkou dozornej rady Edita Hekelová. 

Dňa 27. apríla 2021 sa konalo dištančné dozornej rady ISRK, na ktorom členovia rady 

skontrolovali hospodárenie ISRK za rok 2020 v súlade s čl. 7 ods. 4 písm. a) stanov - 

vyúčtovanie za rok 2020 a ročnú uzávierku za rok 2020. Dozorná rada ISRK jednomyseľne 

schválila výročnú správu o hospodárení za rok 2020 podľa č. 8 ods. 4 stanov, ktorá je 

súčasťou Výročnej správy za rok 2020. Dozorná rada ISRK odporúčala plénu ISRK schváliť 

Výročnú správu za rok 2020 vrátane výročnej správy o hospodárení združenia podľa čl. 5 ods. 

7 písm. d) a e) stanov.  
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Dozorná rada ISRK odporúčala plénu ISRK stanoviť členský príspevok na rok 2021 vo výške 

1 000,- eur (slovom jedentisíc eur). A taktiež odporúčala schváliť Návrh plánu činnosti a Návrh 

rozpočtu na rok 2021. 

Plénum ISRK rokovalo o hospodárení dňa 25. júna 2021 vo Zvolene,  zápisnica zo zasadnutia 

pléna ISRK bola zverejnená na intranete SRK. Na zasadnutí pléna ISRK boli prerokované a 

schválené: 

• Návrh plánu činnosti na rok 2021 (vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. 

b) štatútu SRK na kalendárny rok a schvaľuje plénum ISRK podľa čl. 5 ods. 7 písm. 

d) stanov ISRK); 

• Návrh rozpočtu na rok 2021 (vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. b) 

štatútu SRK a schvaľuje plénom ISRK podľa čl. 5 ods. 7 písm. e) stanov ISRK); 

• Návrh plánu riadnych zasadnutí na rok 2021 (vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 

ods. 4 písm. b) štatútu SRK); 

• Návrh výročnej správy za rok 2020 (schvaľuje plénum ISRK podľa čl. 5 ods. 7 písm. 

d) stanov ISRK a ktorý má nasledujúce časti: 

o ročnú správu o hospodárení ISRK podľa čl. 5 ods. 7 písm. s) stanov ISRK 

(návrh vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. b) štatútu SRK a 

pred predložením plénu ISRK ju musí schváliť dozorná rada ISRK podľa čl. 8 

ods. 4 stanov ISRK); 

o správu o činnosti (návrh vypracúva prezídium SRK podľa čl. 7 ods. 4 písm. 

b) štatútu SRK); 

o ročná správa o hospodárení podľa čl. 5 ods. 7 písm. e) stanov ISRK, správa 

o hospodárení podľa čl. 7 ods. 4 písm. b) štatútu SRK a výročná správa o 

hospodárení podľa čl. 8 ods. 4 stanov ISRK sú podľa smernice ISRK totožné 

dokumenty. 
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Vyúčtovanie výnosov a nákladov Inštitútu SRK   

ISRK sa v súvislosti s financovaním svojej činnosti riadi pokynmi na zúčtovanie finančných 

vzťahov a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ISRK vedie účtovníctvo 

v systéme podvojného účtovníctva upraveného opatrením MF SR, ktorým sa ustanovuje 

účtovná osnova a postupy účtovania pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné 

nezárobkové organizácie v znení neskorších predpisov. Jednotlivé platby sú podložené 

výpismi z banky, žiadosťami o refundácie, faktúrami a príkazmi na úhradu, ktoré sú uložené 

na sekretariáte ISRK. Všetky platby realizované v hotovosti sú evidované v pokladničnej knihe 

za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2021, ktorá je uložená na sekretariáte ISRK. 

Zakúpený materiál a majetok je uložený na sekretariáte ISRK. 

Činnosť SRK bola v roku 2021 podporená MŠVVaŠ SR poskytnutím finančných prostriedkov 

podľa § 102 ods. 2 písm. p) a § 107 ods. 7 zákona o vysokých školách. Finančne sa na 

zabezpečení ISRK podieľajú aj jej členovia – vysoké školy, členskými príspevkami.  

Vyúčtovanie dotácie za rok 2021 

Dotačná zmluva na rok 2021 č. 0436/2021 bola uzatvorená medzi MŠVVaŠ SR a ISRK dňa 

9. júla  2021. Dotáciu mohol ISRK čerpať do 31. decembra 2021. V roku 2021 neboli na účtoch 

ISRK, na ktorých bola postupne vedená dotácia, pripísané žiadne výnosy.  

Prezident SRK a riaditeľ ISRK Rudolf Kropil predložil vyúčtovanie poskytnutých finančných 

prostriedkov na činnosť SRK za rok 2021 príslušnej sekcii MŠVVaŠ SR listom č. 1/2022 zo 

dňa 7. januára 2022. Poskytnuté finančné prostriedky boli v roku 2021 vyčerpané v plnej 

výške. Vyčerpané prostriedky z dotácie boli využité účelne a hospodárne v súlade so 

zmluvou, ich použitie je evidované v účtovnej evidencii. MŠVVaŠ SR s vyúčtovaním dotácie 

za rok 2021 súhlasilo listom č. 2022/11254:3-D2801 zaslaným dňa 21. januára 2022.  

Výdavky SRK hradené z finančných prostriedkov poskytnutých  
v roku 2021 

Čerpanie za 
rok 2021 

(eur) 

I. 600 Bežné výdavky, z toho: 66 400,07 

1. 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 35 402,98 

2. 620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 554,18 

3. 630 Tovary a služby, v tom: 12 207,91 

3a) 631 Cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné) 1 873,62 

3b) 632 Energie, voda a komunikácie 0,00 

3c) 633 Materiál (výpočtová technika, všeobecný materiál, knihy, časopisy 
 a pod.) 

668,84 
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3d) 636 Nájomné za nájom 5 990,40 

3e) 637 Služby (konferencie, služby, stravné lístky, dohody, poplatky, 
 stravovanie, provízia,  dane, dohody, IT, ...) 

3 675,05 

4. 640 Bežné transfery, v tom: 6 235,00 

4a) 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (členské 
 príspevky, nemocenské dávky,...) 

500,00 

4b) 649 Transfery do zahraničia (medzinárodnej organizácii) 5 735,00 

Tab. č. 1 Výnosy a náklady ISRK v roku 2021 z finančných prostriedkov na činnosť SRK 

Vyúčtovanie všetkých výnosov a nákladov Inštitútu SRK za rok 2021 

Okrem dotácie hospodári ISRK aj s vlastnými prostriedkami, ktoré pochádzajú z členských 

príspevkov. Výška členského príspevku pre kolektívnych členov na rok 2021 bola schválená 

členmi na mimoriadnom zasadnutí pléna ISRK, ktoré sa konalo 25. júna 2021 vo Zvolene vo 

výške 1 000,- eur. Účtovný príjem za členské príspevky za rok 2021 bol vo výške 31 000,- 

eur. 

Podľa účtovnej uzávierky predstavovali celkové výnosy ISRK v roku 2021 sumu vo výške 

97 400,00 eur, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 2. 

 

VÝNOSY (eur) 

Úroky 0,00 

Prijaté členské príspevky 31 000,00 

Poskytnuté finančné prostriedky na činnosť SRK z MŠVVaŠ SR 66 400,00 

Výnosy celkom  97 400,00 

Tab. č. 2 Výnosy ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2021 

Celkové náklady Inštitútu SRK podľa účtovnej závierky boli v roku 2021 vo výške 

84 110,64 eur. Ide o náklady, ktoré boli uhradené z poskytnutých finančných prostriedkov, 

členských príspevkov a vlastných fondov. Podrobnejší rozpis nákladov je uvedený 

v nasledujúcej tabuľke č. 3. 

Náklady 2021 
Dotácia 

(eur) 
Členské 

(eur) 
Spolu 
(eur) 

600 Bežné výdavky, z toho: 

   610 Mzdy, platy, služobné pomery a ostatné osobné 
vyrovnania 35 402,98 7 493,38 42 896,36 

   620 Poistné a príspevok do poisťovní 12 554,18 2 544,20 15 098,38 

   630 Tovary a služby, v tom: 12 207,91 7 672,99 19 880,90 

          631 Cestovné náhrady  1 873,62 584,77 2 458,39 
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          632 Energie, voda, komunikácie (poštovné, telefón) 0,00 778,24 778,24 

          633 Materiál (výpočtová technika, všeobecný materiál, 
interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, softvér, 
reprezentačné) 668,84 485,74 1 154,58 

         634 Dopravné 0,00 0,00 0,00 

         635 Rutinná a štandardná údržba 0,00 203,89 203,89 

         636 Nájomné za nájom 5 990,40 1 287,53 7 277,93 

         637 Služby (konferencie, porady, semináre, sympózia, 
účastnícke poplatky, všeobecné služby , vizitky,  RTVS, služby IT, 
notárske služby, právne služby, stravné lístky, dohody, poplatky za 
vedenie účtov, ...) 3 675,05 4 332,82 8 007,87 

   640 Bežné transfery 6 235,00 0,00 6 235,00 

  642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým 
osobám, v tom: 500,00 0,00 500,00 

                   642 006 členské národným organizáciám-HSV SR   500,00 0,00 500,00 

                   642 015 na nemocenské dávky 0,00 0,00 0,00 

           649 Transfery do zahraničia, v tom: 5 735,00 0,00 5 735,00 

                   649 003 medzinárodným organizáciám  5 735,00 0,00 5 735,00 

NÁKLADY celkom 66 400,07 17 710,57 84 110,64 
Tab. č. 3 Náklady ISRK podľa účtovnej závierky v roku 2021 

Členské príspevky zahraničným a domácim organizáciám v roku 2021: 

• uhradený členský príspevok v EUA v sume 5 735,- eur; 

• uhradený členský príspevok v HSV SR v sume 500,- eur.  

ISRK v roku 2021 nepodnikal a nemal žiadne výnosy podliehajúce dani z príjmu 

v zdaňovacom období. Na základe účtovnej závierky bol výsledok hospodárenia ISRK za 

obdobie roku 2021 vo výške 13 289,36 eur. 

Prehľadnú informáciu o účtovnom zostatku na jednotlivých bankových účtoch a v pokladnici 

ISRK k 31. decembru 2021 predkladá nasledujúca tabuľka č. 4. Ide o zostatok z členských 

príspevkov a úrokov za predchádzajúce obdobie. 

Zdroj 
Celková hodnota 

(eur) 

Pokladnica 152,27 

Prima Banka 977,20 

Tatra banka 80 999,37 

VÚB banka 109 369,01 

Peniaze na ceste 5 000,00 

Celkový súčet 196 497,85 
Tab. č. 4 Zostatky na účtoch a v pokladnici ISRK k 31. decembru 2021 
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Výnosy akumulované vo fonde na účtoch ISRK v predchádzajúcich rokoch budú použité na 

financovanie aktivít SRK a chod ISRK v nasledujúcom období. 
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Sekretariát  
Na sekretariáte ISRK pracovali v priebehu roka 2021 dve zamestnankyne v trvalom 

pracovnom pomere (generálna sekretárka a  ekonómka s miestom výkonu práce v Bratislave) 

a tri zamestnankyne na skrátený pracovný úväzok (s miestom výkonu práce vo Zvolene).  

Zamestnanci Inštitútu SRK: 

 

Mgr. Mária Čikešová, PhD. 

Generálna sekretárka 

Tel. (0)903 232351 

srk@srk.sk 

 

Ing. Iveta Hlavatá 

Ekonómka 

Tel. (0)910 720 123 

sekretariat@srk.sk 

 

 

Ing. Ľubica Benková 

Tel. (0)45 520 61 03 

media@srk.sk 

  

 

 

Zlatica Ťapušíková 

Tel. (0)45 520 61 03 

rektor@tuzvo.sk 

 

Michaela Kolláriková 

Tel. (0)45 520 61 03 

kollarikova@tuzvo.sk 

  

Informácie o SRK a Inštitúte SRK 
Slovenská rektorská konferencia a Inštitút SRK 

Panenská 29 
811 03 Bratislava 

Tel. +421 903 232351 

Email srk@srk.sk 

www.srk.sk 
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Výročná správa Slovenskej rektorskej konferencie a Inštitútu SRK za rok 2021 bola schválená 

per rollam členmi pléna Inštitútu SRK dňa 17. októbra 2022. 

 
 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie a 

riaditeľ Inštitútu SRK 
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Príloha 1 
Chronologický prehľad udalostí v roku 2021 

1. 18. 1. 2021 seminar “Enhancing Research Excellence through European-African 

Cooperation” – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

2. 19. 1. 2021 EUA Expert Group on Science 2.0. & Open Science (VTC) – za SRK: prof. MUDr. 

Dušan Meško; 

3. 21. 1. 2021 webinár EUA-CDE "Artificial intelligence, data management and the digital world 

of doctoral education" (VTC) - za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

4. 22. 1. 2021 zasadnutie generálnych sekretárov NRK v rámci EUA (VTC) - za SRK: Mgr. Mária 

Čikešová, PhD. ; 

5. 25. 1. 2021 stretnutie predsedov SRK, RVŠ a ŠRVŠ (VTC); 

6. 26. 1. 2021 slávnostné vymenovanie rektorov prezidentkou SR; 

7. 4. 2. 2021 96. zasadnutie SRK (VTC); 

8. 23. 2. 2021 97. zasadnutie SRK, Bratislava; 

9. 2. 3. 2021 pracovné rokovanie na MŠVVaŠ SR – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD.; 

10. 5. 3. 2021 stretnutie akademickej expertnej skupiny s MŠVVaŠ SR k novelizácii VŠ zákona - 

za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. JUDr. 

Marek Števček, PhD.; 

11. 15. 3. 2021 okrúhly tematický stôl k návrhu Plánu obnovy a odolnosti SR (VTC) – za SRK: Dr. 

h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

12. 16. 3. 2021 mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia ŠRVŠ (VTC) – za SRK: Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

13. 18. 3. 2021 mimoriadne plenárne zasadnutie Rady vysokých škôl SR (VTC) – za SRK: Dr. h. 

c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

14. 18. 3. 2021 98. zasadnutie SRK (VTC); 

15. 22. 3. 2021 OECD medzinárodný vzdelávací seminár v rámci projektu “Zlepšovanie vysokého 

školstva na Slovensku” - Reformy v riadení a financovaní vysokoškolských inštitúcií: Lekcie z 

medzinárodnej skúsenosti – viacero členov SRK; 

16. 24. 3. 2021 Virtual SG Coffee Break – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

17. 25. 3. 2021 okrúhly stôl k Stratégii celoživotného vzdelávania - za SRK: Mgr. Mária Čikešová, 

PhD.; 

18. 7. 4. 2021 stretnutie s veľvyslancom Veľkej Británie k téme COP26 conference a the Race to 

Zero campaign – za SRK: doc. Ing. Branislav Olah, PhD.; 

19. 16. 4. 2021 stretnutie akademickej expertnej skupiny s MŠVVaŠ SR k novelizácii VŠ zákona 

- za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. JUDr. 

Marek Števček, PhD.; 

20. 20. 4. 2021 zasadnutie Rady vlády SR pre Európsku zelenú dohodu - za SRK: Dr. h. c. prof. 

Ing. Rudolf Kropil, PhD. a stretnutie na MŠVVaŠ SR - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD.; 

21. 21. 4. 2021 99. zasadnutie SRK (VTC); 

22. 21. 4. 2021 slávnostné vymenovanie rektorov prezidentkou SR - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD.; 
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23. 22. 4. 2021 vymenovanie profesorov v Prezidentskom paláci, BA - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD.; 

24. 27. 4. 2021 23. rokovanie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie – za SRK: Dr. h. c. 

prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

25. 29. 4. 2021 vymenovanie profesorov v Prezidentskom paláci, BA - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. 

Rudolf Kropil, PhD.; 

26. 29. 4. 2021 zasadnutie výboru EUA – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a Mgr. Mária 

Čikešová, PhD.; 

27. 30. 4. 2021 zasadnutie valného zhromaždenia EUA – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.; 

28. 4. 5. 2021 rokovanie Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 v Bratislave - za SRK: 

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.; 

29. 7. 5. 2021 zasadnutie PS EUA RPWG (VTC) – za SRK prof. Ing. Roman Boča, DrSc.; 

30. 10. 5. 2021 stretnutie k Národnému akčnému plánu v oblasti externého zabezpečovania 

kvality vysokých škôl (VTC) – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a Mgr. Mária Čikešová, 

PhD.; 

31. 11. 5. 2021 100. zasadnutie SRK (VTC) ; 

32. 17. 5. 2021 Transformácia sektorových rád, validácia výsledkov neformálneho vzdelávania 

a informálneho učenia sa, mikrokvalifikácie a trasovanie absolventov – Stratégia 

celoživotného vzdelávania - za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

33. 19. 5. 2021 podujatie Race to Zero v Smoleniciach – za SRK: doc. Ing. Branislav Olah, PhD.; 

34. 26. 5. 2021 zasadnutie platformy Univerzity za osvetu (VTC) – za SRK: Dr. h. c. prof. h. c. 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc. a  Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

35. 28. 5. 2021 12. riadne rokovanie MV OP II (VTC) – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 

PhD.; 

36. 31.5.2021 51. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu RIS3 (kombinovane) – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.; 

37. 1. 6. 2021 zasadnutie PS EUA pre OS – za SRK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.; 

38. 7. 6. 2021 stretnutie prezídia SRK a časti predsedníctva SAV s predsedom vlády SR – za 

SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. 

Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.; 

39. 24. – 25. 6. 2021 Slávnostné zasadnutie SRK a 101. zasadnutie SRK, 19. zasadnutie pléna 

ISRK, Zvolen; 

40. 29. 6. 2021 24. ročník podujatia Vedec roka SR 2020 – za SRK: prof. Ing. Ferdinand Daňo, 
PhD.; 

41. 30. 6. 2021 úvodná verejná diskusia o kurikulárnej reforme Zmenu v školstve potrebujú hlavne 
deti v Bratislave – za SRK: prof. PaedDr. René Bílik, CSc.; 

42. 1. 7. 2021 Udeľovanie ocenenia Študentská osobnosť Slovenska 2019/20 – za SRK: prof. 
RNDr. Libor Vozár, CSc.; 

43. 8. 7. 2021 webinár „From principles to practices: Open Science at Europe’s universities“  - za 
SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

44. 12. 7. 2021 stretnutie pracovnej skupiny k príprave Národnej stratégie duševného vlastníctva 
v Banskej Bystrici – za SRK: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. ; 

45. 16. 7. 2021 53. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 
implementáciu RIS3 (VTC) – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 
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46. 16. 8. 2021 54. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 
implementáciu RIS3 – za SRK: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.; 

47. 18. 8. 2021 stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, hlavným hygienikom 
SR – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

48. 20. 8. 2021 rozhovor s riaditeľom EUA pre výskum (EUA R&I introductory call) – za SRK: Mgr. 
Mária Čikešová, PhD.; 

49. 24. 8. 2021 102. zasadnutie SRK, Bratislava; 

50. 30. 8. 2021 tlačová konferencia št. tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, hlavného hygienika SR a zástupcov reprezentácií VŠ – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD., 

51. 3. 9. 2021 II. stretnutia pracovnej skupiny pre prípravu Národnej stratégie duševného 
vlastníctva na ÚPV SR v Banskej Bystrici – za SRK: prof. Dr. Ing. Jaroslav Šálka (TUZVO); 

52. 7. 9. 2021 slávnostné vymenovanie rektorov prezidentkou SR - za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. 
Rudolf Kropil, PhD.; 

53. 8. 9. 2021 Fórum partnerov Slovenskej komisie UNESCO – za SRK: prof. doc. JUDr. Marek 
Šmid, PhD.; 

54. 8. 9. 2021 75. výročie Fulbrightovho programu – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

55. 10. 9. 2021 stretnutie kontaktnej skupiny na MŠVVaŠ SR – za SRK: zástupcovia SRK v  
kontaktnej skupine; 

56. 13. 9. 2021 9. zasadnutie Rady Výskumnej agentúry – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD.; 

57. 14. 9. 2021 zasadnutie Rady pre európsku vednú politiku v SR – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. 
Rudolf Kropil, PhD.; 

58. 17. 9. 2021 slávnostné otvorenie ak. roka spojené so slávnostným aktom inaugurácie rektora 
Univerzity J. Selyeho v Komárne a dekanov Fakulty ekonómie a informatiky a Reformovanej 
teologickej fakulty – za SRK: Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.; 

59. 21. 9. 2021 slávnostné odovzdávanie medzinárodnej ceny SAV – za SRK: Dr. h. c. prof. JUDr. 
Lucia Kurilovská, PhD.; 

60. 22. 9. 2021 55. zasadnutie Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 
implementáciu RIS3 v hybridnom  formáte – za SRK: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav 
Kmeť, DrSc.; 

61. 23. 9. 2921 webinár „Future of the European Graduate Tracking Initiative, EGTI“ – za SRK: 
prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. a Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

62. 27. 9. 2021 100. výročie narodenia A. Dubčeka - slávnostné odhalenie pamätníka  na 
Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, 
PhD.; 

63. 5. 10. 2021 rokovanie Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a Národný investičný plán VTC – 
za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

64. 7. – 8. 10. 2021 webinár “Inspireurope's outreach series” – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, 
PhD.; 

65. 8. 10. 2021 PS EUA pre OS (VTC) – za SRK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD.; 

66. 14. 10. 2021 spoločné vyhlásenie prezidenta SRK, predsedu RVŠ SR a predsedu ŠRVŠ 
k návrhu budúcoročného rozpočtu; 

67. 15. 10. 2021 PS EUA RPWG (VTC) – za SRK: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.; 

68. 19. – 20. 10. 2021 konferencia COINTT 2021 (VTC) – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 
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69. 20. 10. 2021 1. stretnutie expertnej skupiny pre prípravu zákona o rozvoji (VTC) – za SRK: 
Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; 

70. 21. 10. 2021 zasadnutie pléna VŠ a PRO OZPŠaV v Trenčianskych Tepliciach – za SRK: 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.; 

71. 22. 10. 2021 akademická slávnosť pri príležitosti 10. výročia založenia HUAJA – za SRK: Dr. 
h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; 

72. 22. 10. 2021 zasadnutie generálnych sekretárov v rámci EUA (VTC) – za SRK: Mgr. Mária 
Čikešová, PhD.; 

73. 25. 10. 2021 slávnostné zhromaždenie akademickej obce FF UK – za SRK: Dr. h. c. prof. 
JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; 

74. 25. 10. 2021 zasadnutie hodnotiacej komisie Ceny SRK za umenie (VTC); 

75. 28. 10. 2021 103. zasadnutie SRK, Bratislava; 

76. 29. 10. 2021 zasadnutie výboru EUA (VTC) – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. a Mgr. 
Mária Čikešová, PhD.;  

77. 3. 11. 2021 stretnutie OZPŠaV a partnerských reprezentatívnych organizácií pôsobiacich v 
regionálnom a vysokom školstve (VTC) – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

78. 4. 11. 2021 42. schôdza Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport – za SRK: Dr. 
h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. JUDr. Marek Števček, 
PhD., prof. PaedDr. René Bílik, CSc. a Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

79. 9. 11. 2021 zasadnutie pléna Rady vysokých škôl SR – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, 
CSc.; 

80. 9. 11. 2021 konferencia výboru STOA pri Európskom parlamente 'Academic freedom in 
Europe' VTC – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

81. 10. 11. 2021 verejné zhromaždenie akademickej obce Slovenskej technickej univerzity v 
Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

82. 10. 11. 2021 zasadnutie vnútornej pracovnej skupiny SRK k novelizácii VŠ zákona (VTC); 

83. 11. 11. 2021 zasadnutie Klubu dekanov fakúlt vysokých škôl SR v Trnave – za SRK: Dr. h. c. 
prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

84. 12. 11. 2021 odovzdávanie Ceny SRK za umenie 2021 – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD.; 

85. 12. 11. 2021 zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú 
spoluprácu medzi SR a Ruskou federáciou v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD.; 

86. 12. 11. 2021 56. zasadnutie Stálej komisie rady vlády pre VTI pre implementáciu RIS3 – SKS3 
v Bratislave – za SRK: Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc.; 

87. 16. 11. 2021 24. rokovanie Rady vlády SR pre VTI – za SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.; 

88. 16. 11. 2021 slávnostné vymenovanie profesorov prezidentkou SR - za SRK: Dr. h. c. prof. 
Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

89. 16. 11. 2021 „Zodpovedný protest“ – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.; 

90. 18. 11. 2021 EGTI peer learning event (Ecorys) – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

91. 18. 11. 2021 rozporové konanie v rámci LP/2021/596 – za SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf 
Kropil, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., prof. PaedDr. René Bílik, CSc. a Mgr. Mária 
Čikešová, PhD.; 

92. 23. 11. 2021 rokovanie s predsedom vlády v rámci Plánu obnovy a odolnosti v Bratislave – za 
SRK: prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., prof. JUDr. Marek Števček, PhD.; 
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93. 25. 11. 2021 záverečná správa projektu ISA, EK, OECD „Zlepšovanie VŠ vzdelávania v SR“ 
– za SRK: Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

94. 7. 12. 2021 zasadnutie Rady OZPŠaV na Slovensku (VTC) – za SRK: Mgr. Mária Čikešová, 
PhD.; 

95. 13. 12. 2021 zasadnutie vnútornej pracovnej skupiny SRK k novelizácii VŠ zákona VTC; 

96. 15. 12. 2021 neformálne stretnutie s poslancami NR SR a členmi vlády SR – za SRK: Dr. h. 
c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prof. JUDr. Marek Števček, PhD., Mgr. Mária Čikešová, PhD.; 

97. 15. 12. 2021 participatívne stretnutie k Metodike debarierizácie – za SRK: Mgr. Mária 
Čikešová, PhD.; 

98. 16. 12. 2021 mimoriadne rokovanie MV OP II (VTC) – za SRK: prof. Ing. Ferdinand Daňo, 
PhD.; 

99. 17. 12. 2021 vyhodnotenie Študentskej osobnosti Slovenska akad. r. 2020/21 (VTC) – za 
SRK: Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 


