Zápisnica zo 72. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,
konaného 17. septembra 2015 vo Zvolene
Prítomní:
• Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
• prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
• Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.
• doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
• doc. Mária Heinzová, ArtD.
• prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
• doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
• doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.
• prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
• prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
• prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
• Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
• prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
• prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
• doc. Mgr. art. Matúš Oľha, PhD.
• prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.
• prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
• prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
• prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
• Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
• prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
• prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
• doc. RNDr. János Tóth, PhD.
• prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Ospravedlnení:
• doc. Samuel Abrahám, PhD.
• Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
• prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
• prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
• prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
• prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
• doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
• prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Hostia:
• Marek Cipel
• prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc.
• Ing. Pavel Ondek
• doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
• Mgr. Emília Stecíková
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) viedol prezident prof. Ing. Rudolf
Kropil, CSc. Privítal prítomných členov SRK a hostí. Osobitne ospravedlnil neprítomných členov
a následne predstavil nových členov, ktorí sa na rokovaní zúčastnili prvýkrát:
• doc. Mária Heinzová, ArtD.; rektorka Vysokej školy múzických umení v Bratislave
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•
•
•

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.; rektor Technickej univerzity v Košiciach
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.; rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD. ; rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania
ISM Slovakia v Prešove.

V úvode prezident SRK vysvetlil procedurálne záležitosti. K 17. 9. 2015 má SRK 20 členov z verejných,
3 členov zo štátnych a 10 členov zo súkromných vysokých škôl. Spolu je to 33 členov. Poverení
výkonom funkcie rektora boli pozvaní na SRK ako hostia bez práva hlasovať, ale ospravedlnili sa.
Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK má každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy jeden hlas.
Rektorom súkromných vysokých škôl prislúcha jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu
súkromných vysokých škôl. Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „MŠVVaŠ SR“) je na Slovensku 13 súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne
hlasy. SRK má k 17. 9. 2015 spolu 26 členov s hlasovacím právom.
SRK je schopná sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK s hlasovacím
právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka je splnená. Na začiatku rokovania
boli prítomní 18 rektori verejných vysokých škôl, jeden rektor štátnej vysokej školy a 5 rektori
súkromných vysokých škôl. Spolu bolo prítomných 24 členov SRK.
Uznesenie SRK je platné, ak sa v hlasovaní vyjadrí kladne nadpolovičný počet všetkých členov SRK
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov.
Prítomní rektori súkromných vysokých škôl určili ako nositeľov kuriálnych hlasov pre 72. zasadnutie
SRK Dr. h. c. prof. Ing. Vieru Cibákovú, CSc., Dr. h. c. doc. PaedDr. Mareka Storošku, PhD. a prof. PhDr.
Ericha Petláka, CSc. Po určení nositeľov kuriálnych hlasov bolo na rokovaní prítomných celkom 22
členov SRK s hlasovacím právom. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná.
Za overovateľov zápisnice zo 72. zasadnutia prezident SRK navrhol prof. Stanislava Stankociho, akad.
mal. a prof. PhDr. Ericha Petláka, CSc.
 Overovatelia zápisnice zo 72. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov (21 hlasov za
návrh, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti).
Prezident SRK navrhol doplniť za tretieho člena volebnej a mandátovej komisia Brig. gen. doc. Ing.
Borisa Ďurkecha, CSc.
 Člen volebnej a mandátovej komisie bol schválený potrebným počtom hlasov (21 hlasov za
návrh, 1 sa zdržal hlasovania, nikto nebol proti).
Komisia pre 72. zasadnutie SRK pracovala v zložení:
Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Členovia: Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. a doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Prezident SRK navrhol členov návrhovej komisie pre 72. zasadnutie SRK - prof. doc. JUDr. Mareka
Šmida, PhD., doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. a prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc.
 Členovia návrhovej komisie pre 72. zasadnutie SRK boli schválení väčšinou hlasov
(19 hlasov za návrh, 3 sa zdržali hlasovania, nikto nebol proti).
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil na schválenie návrh programu 72. zasadnutia SRK, ktorý bol členom SRK
zaslaný spolu s pozvánkou.

Návrh programu:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
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2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 71. zasadnutia SRK
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 18. mája 2015
4. Výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl SR
5. Aktualizácia pracovných komisií SRK
6. Rôzne
K predloženému návrhu neboli pripomienky a ani návrhy na doplnenie. Členovia SRK schválili návrh
programu rokovania jednomyseľne.
Schválený program 72. zasadnutia SRK
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 71. zasadnutia SRK
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 18. mája 2015
4. Výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl SR
5. Aktualizácia pracovných komisií SRK
6. Rôzne
K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 71. zasadnutia SRK
Prítomní vzali na vedomie zápisnicu zo 71. zasadnutia SRK 18. -19. 5. 2015 v Banskej Bystrici bez
pripomienok.
Na zasadnutie prišiel doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. Spolu bolo prítomných 25 členov SRK. Počet
členov s právom hlasovať sa nezmenil (22 hlasov).
Prezident SRK prof. R. Kropil podal ústnu informáciu o plnení záverov a uznesení SRK. Písomná
informácia bola zverejnená na intranete SRK.

Uznesenie č. 1 zo 71. zasadnutia SRK
SRK požaduje, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v roku 2015
pripravilo metodiku rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy (VVŠ) v záujme vytvorenia predpokladov
pre strategické riadenie VVŠ, zvyšovanie kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti, ktorá bude
stabilná a bude platiť dlhšie časové obdobie, minimálne 3 roky, a bude schválená aj s rozdelením
dotácie pre jednotlivé VVŠ do konca roka 2015 tak, aby VVŠ neboli v rozpočtovom provizóriu.
Zároveň SRK požaduje navyšovať prostriedky do rozpočtu VVŠ pre potreby základnej udržateľnosti v
medziročnom náraste o 5 %, aby sa slovenské VVŠ v relatívnych hodnotách priblížili k výške
financovania vysokých škôl v krajinách V4, teda minimálne o 20 mil. EUR ročne.
K uzneseniu č. 1 – prezídium SRK konštatovalo, že oficiálnu odpoveď k záverom a uzneseniam
zo 71. zasadnutia MŠVVaŠ SR nezaslalo. Vzhľadom na to, prezident SRK informoval o návrhu prezídia
SRK opätovne zaslať znenie uznesenia ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len
„ministrovi školstva“), ako aj predsedovi vlády SR a podpredsedovi vlády SR a ministrovi financií SR
(ďalej len „ministrovi financií“).
 SRK jednomyseľne schválila zaslať znenie uznesenia predsedovi vlády SR, ministrovi
školstva, vedy, výskumu a športu SR a ministrovi financií SR.
(22 hlasov za návrh, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal).

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. navrhol zjednodušiť dikciu úvodnej vety. Prezídium SRK
prehodnotí dikciu uznesenia pri formulácii listu.
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K uzneseniu č. 2 - prezident SRK informoval o plnení. V rámci diskusie nevystúpil žiaden
z členov SRK.
K uzneseniu č. 3 - prezident SRK informoval o plnení. Následne vystúpil predseda
Akreditačnej komisie (ďalej len „AK“) prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. s informáciou , že Mons. prof.
ThDr. Marian Šuráb, PhD. sa vzdal členstva v AK k 31. 8. 2015.
K uzneseniu č. 4 – prezident SRK konštatoval, že zatiaľ neprišla odpoveď z ministerstva
školstva k uzneseniu. Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol opakovane zaslať
text uznesenia. Prezident SRK navrhol zaslať aj podpredsedovi vlády SR pre investície. V diskusii prof.
MVDr. Jana Mojžišová, PhD. navrhla nahradiť slovo „odporúča“ slovom „žiada“. Prof. Ing. Robert
Redhammer, PhD. navrhol uviesť adresátov ako MŠVVaŠ SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo
vnútra SR. Prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. navrhol novú formuláciu úvodnej vety „Aby vysoké školy SR
dokázali plniť poslanie v oblasti vedy SRK opakovane žiada ... „ .Viacerí členovia SRK potvrdili, že
európska legislatíva umožňuje vyňať grantové schémy z verejného obstarávania.
 Aby vysoké školy SR dokázali plniť poslanie v oblasti vedy, výskumu a inovácií, SRK žiada
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo
vnútra SR v súvislosti s procesom verejného obstarávania:
a) zvýšiť dolnú hranicu podlimitných zákaziek bežne dostupného tovaru, služieb a prác
aspoň na limit 10 000 €;
b) prehodnotiť povinné subjekty, ktoré musia elektronický kontraktačný systém (EKS)
využívať;
c) pre verejné vysoké školy uzákoniť právo využívať EKS, ale nie povinnosť;
d) z procesu verejného obstarávania vyňať obstarávanie potravín s krátkou dobou
trvanlivosti;
e) zo zákona o verejnom obstarávaní vyňať povinnosť obstarávať nákup tovarov,
služieb a prác zo zdrojov, ktoré verejné vysoké školy získavajú podnikateľskou
činnosťou a vedeckovýskumnou činnosťou z grantových schém.
SRK jednomyseľne schválila zaslanie uznesenia MŠVVaŠ SR, MF SR a MV SR
(22 hlasov za návrh, nikto nebol proti a nikto sa nezdržal).
K uzneseniu č. 5 - prezident SRK informoval o predchádzajúcich krokoch prezídia SRK riešiť
korekcie čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. SRK nedostala odpoveď na svoje
uznesenie zaslané MŠVVaŠ SR. Preto sa prezídium SRK na zasadnutí 24. 8. 2015 v Trnave pripravilo
list adresovaný predsedovi vlády SR. Úrad vlády SR odstúpil list na vybavenie MŠVVaŠ SR. Na
dnešnom zasadnutí 17. 9. 2015 sa prezídium SRK dohodlo na ďalších krokoch, okrem iného aj na
žiadosti o osobné stretnutie s predsedom vlády. Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, CSc.
informoval členov SRK o obsahu listu č. 63/2015 predsedovi vlády SR z 24. 8. 2015 a požiadal
prítomných, aby sa vyjadrili k jeho zneniu a v prípade súhlasného stanoviska poverili prezídium SRK
rokovať o korekciách k čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.
 SRK zobrala na vedomie znenie listu prezídia SRK č. 63/2015 z 24. 8. 2015 o korekciách k
čerpaniu prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a poverila prezídium SRK zastupovať
SRK na rokovaní s predsedom vlády SR.
SRK jednomyseľne schválila uznesenie (22 hlasov za návrh, nikto nebol proti a nikto sa
nezdržal).
K uzneseniu č. 6 - prezident SRK informoval o konaní pracovného stretnutia 10. 6. 2015
v Banskej Bystrici.
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K uzneseniu č. 7 - SRK nedostala odpoveď na uznesenie z MŠVVaŠ SR. SRK sa preto obráti
priamo na autora vyhlášky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie
budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, ktorým
je Ministerstvo zdravotníctva SR a požiada o výnimku pre vysokoškolské internáty. Prezident SRK
navrhol poveriť viceprezidenta SRK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. uvedenou agendou v SRK.
 SRK poverila viceprezidenta SRK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. zastupovaním pri
rokovaniach s Ministerstvom zdravotníctva SR vo veci udelenia výnimky pre vysokoškolské
internáty vo vyhláške č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné
prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na
ubytovacie zariadenia.
SRK jednomyseľne schválila mandát viceprezidentovi SRK (22 hlasov za návrh, nikto nebol
proti a nikto sa nezdržal).
K uzneseniu č. 8 a uzneseniu č. 9 – prezident konštatoval ich priebežné plnenie.
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 18.-19. 5. 2015
Generálna sekretárka SRK informovala o aktivitách prezídia za uvedené obdobie. Písomná informácia
bola zverejnená na intranete SRK. Informovala o potrebe schváliť nomináciu na člena Rady ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami (ďalej
len „Rada ministra“), pretože nominant SRK sa v priebehu leta vzdal členstva.
Prezident SRK navrhol prof. Ing. Ervina Lumnitzera, PhD. – prorektora Technickej univerzity
v Košiciach za člena Rady ministra.
 SRK nominovala prof. Ing. Ervina Lumnitzera, PhD., prorektora Technickej univerzity
v Košiciach, za člena Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia
študentov so špecifickými potrebami.
SRK jednomyseľne schválila nomináciu (22 hlasov za návrh, nikto nebol proti a nikto sa
nezdržal).
Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od 19. 5. 2015
bez pripomienok.
V diskusii členovia SRK konštatovali nespokojnosť so zlým mediálnym obrazom slovenského
vysokého školstva a absenciou komunikácie s MŠVVaŠ SR. Niektorí členovia SRK navrhli, aby SRK
angažovala PR agentúru, ktorá by zastupovala SRK v komunikácii s médiami. Viceprezident SRK prof.
RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol zorganizovať verejné zasadnutie SRK. Dr. h. c. doc. Ing. Jozef
Matúš, CSc. navrhol spoluprácu orgánov reprezentácie vysokých škôl. Prezident SRK poukázal na
existujúcu úzku spoluprácu SRK s Radou vysokých škôl SR (ďalej len „RVŠ“), Študentskou radou
vysokých škôl SR (ďalej len „ŠRVŠ“) a Asociáciou doktorandov Slovenska (ďalej len „ADS“). Upozornil
aj na častý nekorektný postoj niektorých médií k dianiu na vysokých školách. Dr. h. c. prof. Ing. Peter
Bielik, PhD. navrhol, aby SRK investovala do právneho poradenstva pre blížiace sa súdne spory
ohľadne korekcií. Tento návrh prezídium SRK odmietlo, keďže ide o politický problém. Prípady na
jednotlivých školách sa odlišujú, spoločné majú len jedno a to, že ide o politickú otázku. Prezident
SRK vyzval vysoké školy, aby sa vo veci korekcií obrátili priamo na viceprezidenta SRK prof. doc. JUDr.
Mareka Šmida, PhD.
K bodu 4 - Výsledky komplexnej akreditácie 22 vysokých škôl SR
Predseda AK prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. zhodnotil 1. kolo komplexných akreditácií (ďalej len „KA“),
v ktorom bolo hodnotených 22 vysokých škôl (19 verejných, 1 štátna a 2 súkromné vysoké školy).
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Informoval o priebehu, zisteniach a výsledku KA, ktoré boli aj medializované. Vyzdvihol výsledky
siedmich univerzít - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita Komenského v Bratislave,
Technická univerzita v Košiciach, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene.
Päť univerzít nesplnilo niektoré z kritérií KZU 1, KZU 2 a KZU 3 a majú rok na nápravu. Kritérium KZU 1
nesplnila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, KZU 2 nesplnili Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku a Vysoká škola manažmentu
v Trenčíne, ktorá však neusilovala o začlenenie medzi univerzitné vysoké školy. Kritérium KZU 3
nesplnili Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre a Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
Pozitíva KA podľa predsedu AK sú v porovnaní s predchádzajúcou KA vo výraznom posune v úrovni
publikačnej činnosti, vzdelávacej činnosti, kladne ocenil zavedenie impakt faktoru, výrazne sa zníži
počet detašovaných pracovísk zo 120 na cca 20.
KA ukázala ako negatíva vysokého školstva vysoký vekový priemer pedagógov, vysoký počet
„lietajúcich“ profesorov, garantov, nedostatočnú publikačnú činnosť akademikov a doktorandov,
v roku 2013 bolo publikovaných veľa monografií, desiatky vyšli v Čechách, Maďarsku, Poľsku, objavila
sa konferenčná turistika. Najväčšou slabinou je nedostatočná publikačná činnosť doktorandov.
Na margo zlého mediálneho obrazu o vysokých školách poznamenal, že médiá neinformovali ani
o projekte špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku a zatiaľ nemá ani reakciu
predsedu vlády SR na list, v ktorom ho informoval o výsledku projektu.
Prezident SRK pripomenul, že k dnešnému dňu nebola publikovaná zápisnica z rokovania AK v Trnave.
Doterajší priebeh KA zhodnotil pozitívne, až 16 vysokých škôl patrí do najvyššej univerzitnej
kategórie. Narástla kvalita publikačnej činnosti, zaviedol sa impakt faktor. SRK komplexne zhodnotí
KA až po ukončení procesu KA na všetkých vysokých školách. Zároveň otvoril diskusiu k postupu
vysokých škôl, ktoré dostali rok na nápravu zistených nedostatkov.
Predseda AK informoval, že 58-stranovú zápisnicu z rokovania podpísal 16. 9. 2015, bude zverejnená
na webovom sídle AK s prílohami. Dodal, že vyjadrenia AK majú odporúčací charakter, konečné
rozhodnutie prislúcha ministrovi školstva.
V diskusii viacerí členovia SRK vyjadrili potrebu prezentovať pozitívne stránky KA verejnosti.
Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. upozornil na potrebu posilniť právomoci vedenia
univerzít, ktoré dnes nemôžu zasahovať do kvality publikácií, kritérií habilitácií a pod. na fakultách.
Odporučil diskutovať o novelizácii vysokoškolského zákona. Pozitívne zhodnotil včlenenie
Salzburských princípov do KA pre hodnotenie doktorandov. Prezident SRK považuje novelizáciu
v tomto volebnom období za nereálnu. Treba sa pripraviť na nové legislatívne zmeny po voľbách do
Národnej rady SR. V rámci KA považuje za potrebné poznať kritériá KA, navrhol začať koncepčnú
debatu o ďalších 6 rokoch akreditačného cyklu s ministerstvom a AK. Prof. MVDr. Jana Mojžišová,
PhD. sa zaujímala o postoj AK k medzinárodným akreditáciám vysokých škôl, ktoré vychovávajú
absolventov v regulovaných povolaniach. Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. pozitívne hodnotil projekt
špičkových tímov.
Z rokovania odišiel prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD. Počet členov s právom hlasovať sa znížil na 21.
O slovo požiadal Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na
Slovensku (ďalej len „OZPŠaV“). Predseda zväzu vo svojom vystúpení informoval o kolektívnom
vyjednávaní pre rok 2016 a požiadavkách združenia vysokých škôl týkajúcich sa legislatívnych zmien a
najmä zvýšenia financií pre kvalitný chod vysokých škôl adresovaných MŠVVaŠ SR.
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K bodu 5 - Aktualizácia pracovných komisií SRK
Prezident SRK informoval o zámere aktualizovať personálne zloženie pracovných komisií SRK. Ku
každej komisii predložil návrh prezídia SRK na jej aktualizáciu. Zároveň sa každý z prítomných mohol
vyjadriť svoj záujem pracovať v komisii podľa svojho profesijného zamerania.
Pracovná komisia pre ekonomické záležitosti
Predseda: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
Členovia: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.; doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.; prof. RNDr. Karol
Mičieta, PhD.; prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.; prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
Pracovná komisia SRK pre riadenie ďalšej prevádzky FIS na verejných vysokých školách
Predsedníčka: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
Členovia: prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.; prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
Pracovná komisia SRK pre výskum
Predseda: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
Členovia: Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.; prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.; prof. Stanislav
Stankoci, akad. mal.; prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
Pracovná komisia SRK pre vzdelávanie
Predseda: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Členovia: Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.; prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.; doc. Ing. Jozef
Habánik, PhD.; prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.; prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Právna pracovná komisia SRK
Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Členovia: doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.; prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
Pracovná komisia SRK pre šport
Predseda: Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
Členovia: Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., prof. JUDr. Ján Svák, CSc., doc. RNDr. János Tóth,
PhD.
Volebná/mandátová komisia SRK
Predseda: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Členovia: Brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc.; doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
Z rokovania odišli doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. a doc. RNDr. János Tóth, PhD. Počet členov s právom
hlasovať sa znížil na 19.
K bodu 6 - Rôzne
Prezident SRK informoval o požiadavke MŠVVaŠ SR spoplatniť vysokým školám prístup k externým
databázam. Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. odmietol takýto návrh a žiadal, aby sa
táto povinnosť neprenášala do rozpočtu vysokých škôl. Prezident SRK informoval o liste predsedníčky
Slovenskej asociácie knižníc PhDr. Daniely Džuganovej vo veci zabezpečenia finančných zdrojov zo
štátneho rozpočtu na nákup scientometrických EIZ (WoS a SCOPUS). Prezident SRK požiadal členov
SRK o mandát pre prezídiu SRK rokovať o zabezpečení finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na
nákup scientometrických EIZ.
 SRK poverila prezídium SRK rokovať o zabezpečení finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu
na nákup scientometrických EIZ (WoS a SCOPUS).
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SRK jednomyseľne schválila mandát prezídiu SRK (19 hlasov za návrh, nikto nebol proti
a nikto sa nezdržal).
Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. informoval o svojom odchode z funkcie rektora a poďakoval sa
prítomným za doterajšiu spoluprácu.
Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. otvoril otázku zmeny štatútu SRK a zrušenia kuriálnych hlasov, ktorý
označil za prežitok. Prezident SRK súhlasí s otvorením diskusie o procedurálnych záležitostiach SRK.
Odporúča ich otvoriť po prerokovaní s prezídiom na niektorom z nasledujúcich zasadnutí SRK. Prof.
PhDr. Erich Petlák, CSc. sa pripojil do diskusie k uvedenej téme. Ďalej navrhol organizovať
konferenciu o súčasnom stave vysokého školstva. Do debaty sa zapojili aj ďalší členovia SRK.
Prezident SRK upozornil, že SRK môže zorganizovať konferenciu, ale musí to byť tretia strana, ktorá
zhodnotí slovenské vysoké školy. SRK sa bude ku KA vyjadrovať až po ukončení celého procesu.
Z rokovania odišiel Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. Počet členov s právom hlasovať sa znížil na 18.
Doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda RVŠ, ocenil doterajšiu spoluprácu oboch reprezentácií
a chce na ňu nadviazať. Zdôraznil, že aj Rade VŠ výrazne chýba komunikácia s ministerstvom školstva.
Prezident SRK informoval o pripravovanom spoločnom zasadnutí SRK a Českej konferencie rektorov,
ktorá sa bude konať 3. - 4. 12. 2015 v Bratislave.
Generálna sekretárka informovala o Cene SRK za umenie a termíne na zaslanie návrhov na
ocenených a na hodnotiteľov, ktorým je 30. 9. 2015.
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom a hosťom za účasť na zasadnutí. Termín
a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne prostredníctvom sekretariátu.

Vo Zvolene 17. 9. 2015
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

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

Overovatelia:

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

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

prof. Stanislav Stankoci, akad. maliar

..............................................................
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Uznesenia zo 72. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK),
konaného 17. septembra 2015 vo Zvolene
Uznesenie č. 1
SRK požaduje, aby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v roku 2015 pripravilo
metodiku rozpisu dotácií pre verejné vysoké školy (VVŠ) v záujme vytvorenia predpokladov pre strategické
riadenie VVŠ, zvyšovanie kvality vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti. SRK požaduje, aby metodika
bola stabilná s platnosťou na dlhšie časové obdobie, minimálne 3 roky. Zároveň SRK požaduje jej
schválenie aj s rozdelením dotácie pre jednotlivé VVŠ do konca roka 2015 tak, aby VVŠ neboli
v rozpočtovom provizóriu.
SRK tiež požaduje navyšovať prostriedky do rozpočtu VVŠ pre potreby základnej udržateľnosti
v medziročnom náraste o 5 %, aby sa slovenské VVŠ v relatívnych hodnotách priblížili k výške financovania
vysokých škôl v krajinách V4, teda minimálne o 20 mil. EUR ročne.
 SRK jednomyseľne schválila zaslať znenie uznesenia predsedovi vlády SR, ministrovi školstva, vedy,
výskumu a športu SR a ministrovi financií SR.
Uznesenie č. 2
Aby vysoké školy SR dokázali plniť poslanie v oblasti vedy, výskumu a inovácií SRK žiada Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s
procesom verejného obstarávania:
a) zvýšiť dolnú hranicu podlimitných zákaziek bežne dostupného tovaru, služieb a prác aspoň na limit
10 000 €,
b) prehodnotiť povinné subjekty, ktoré musia elektronický kontraktačný systém (EKS) využívať,
c) pre verejné vysoké školy uzákoniť právo využívať EKS, ale nie povinnosť,
d) z procesu verejného obstarávania vyňať obstarávanie potravín s krátkou dobou trvanlivosti,
e) zo zákona o verejnom obstarávaní vyňať povinnosť obstarávať nákup tovarov, služieb a prác zo
zdrojov, ktoré verejné vysoké školy získavajú podnikateľskou činnosťou a vedeckovýskumnou
činnosťou z grantových schém.
Uznesenie č. 3
SRK zobrala na vedomie znenie listu prezídia SRK č. 63/2015 z 24. 8. 2015 o korekciách k čerpaniu
prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ a poverila prezídium SRK zastupovať SRK na rokovaní
s predsedom vlády SR.
Uznesenie č. 4
SRK poverila viceprezidenta SRK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD. zastupovaním pri rokovaniach s
Ministerstvom zdravotníctva SR vo veci udelenia výnimky pre vysokoškolské internáty vo vyhláške
č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych
požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia.
Uznesenie č. 5
SRK nominovala prof. Ing. Ervina Lumnitzera, PhD. – prorektora Technickej univerzity v Košiciach za člena
Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami.
Uznesenie č. 6
SRK poverila prezídium SRK rokovať o zabezpečení finančných zdrojov zo štátneho rozpočtu na nákup
scientometrických EIZ (WoS a SCOPUS).

Vo Zvolene 17. septembra 2015

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