Zápisnica zo 77. riadneho zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,
8. júla 2016 v Bratislave

Prítomní:
 Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
 Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
 prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
 prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech Didi
 doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
 doc. Mária Heinzová, ArtD.
 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
 doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
 prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
 prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.
 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
 doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
 Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc.
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.
 prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
 prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
 doc. RNDr. János Tóth, PhD.

Ospravedlnení:
 doc. Samuel Abrahám, PhD.
 Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
 prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.
 prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
 prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.
 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc.
 Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.
 prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Hostia:
 Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR („MŠVVaŠ SR“)
 prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc., predseda Akreditačnej komisie („AK“)
 doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., poverený výkonom funkcie rektora Dubnického
technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom
 Ballint Lóvasz, tajomník Študentskej rady vysokých škôl („ŠRVŠ“)
 doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl („RVŠ“)
 Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD., člen správnej rady Asociácie doktorandov Slovenska („ADS“)

Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „SRK“) viedol prezident prof. Ing. Rudolf Kropil,
CSc. Prezident SRK informoval o dôvodoch neúčasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra
Plavčana na zasadnutí. Prezident SRK ďalej privítal prítomných členov SRK a hostí.
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K 8. 7. 2016 mala SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých
škôl. Spolu mala SRK 31 členov. Poverení výkonom funkcie rektora boli pozvaní na zasadnutie ako
hostia bez práva hlasovať, zúčastnil sa doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD.

Pre potreby hlasovania podľa štatútu SRK mal každý rektor verejnej a štátnej vysokej školy jeden hlas.
Rektorom súkromných vysokých škôl prislúchal jeden kuriálny hlas za každú aj začatú päticu
súkromných vysokých škôl. Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(ďalej len „MŠVVŠ SR“) bolo na Slovensku ku dňu rokovania 12 súkromných vysokých škôl. Z toho
vyplývali 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých škôl. SRK mala ku dňu rokovania 26 členov
s hlasovacím právom.

SRK je schopná sa uznášať, ak je na zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov SRK
s hlasovacím právom, t. j. min. 14 členov s hlasovacím právom. Táto podmienka bola splnená. Na
začiatku rokovania boli prítomní 17 rektori verejných vysokých škôl, jedna rektorka štátnej vysokej
školy a traja rektori súkromných vysokých škôl. Spolu bolo prítomných 21 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 s hlasovacím právom.
Prítomní traja rektori súkromných vysokých škôl sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov a to menovite
Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc., prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. a prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Po
určení nositeľov kuriálnych hlasov bolo na rokovaní prítomných celkom 21 členov SRK s hlasovacím
právom. SRK bola počas celého rokovania uznášaniaschopná.
Za overovateľov zápisnice zo 77. zasadnutia prezident SRK navrhol doc. JUDr. Luciu Kurilovskú, PhD.
a prof. Stanislava Stankociho, akad. mal. Protinávrh nebol predložený a prezident SRK dal hlasovať
o návrhu.
 Overovatelia zápisnice zo 77. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov
(20 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 1 sa zdržal hlasovania).

Prezident SRK navrhol ako členov návrhovej komisie pre 77. zasadnutie SRK
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD., prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.,
prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Nikto nepredložil iný
návrh. Prezident SRK dal hlasovať o návrhu.
 Návrhová komisia bola schválená väčšinou hlasov
(20 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 1 sa zdržal hlasovania).

Prezident SRK navrhol doplniť za neprítomného tretieho člena volebnej a mandátovej komisie
prof. Ing. Stanislava Kmeťa, CSc. Protinávrh nebol predložený a prezident SRK dal hlasovať o celej
volebnej a mandátovej komisii v nasledujúcom zložení: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (predseda),
doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (člen) a prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. (člen).
 Volebná a mandátová komisia bola schválená jednomyseľne.
Na zasadnutie prišiel prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. a počet členov s hlasovacím právom sa zvýšil na 22.

K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia
Prezident SRK predložil na schválenie nasledujúci návrh programu 77. zasadnutia SRK, ktorý bol členom
SRK zaslaný spolu s pozvánkou:
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia
2. Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 76. zasadnutia SRK (30. mája 2016 vo Zvolene)
3. Správa prezídia SRK za obdobie od 30. mája 2016
4. Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
5. Procesy zabezpečovania kvality na vysokých školách – diskusia
6. Rôzne
2

Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. navrhol doplniť rokovanie o bod Plnenie
Programového vyhlásenia vlády SR za vysoké školstvo. Prezident SRK navrhol doplniť tému do bodu 6
Rôzne. Navrhovateľ vyjadril súhlas s postupom. Prítomní členovia nemali námietky k návrhu a
prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu zasadnutia.
 Program 77. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Schválený program 77. zasadnutia SRK
Schválenie návrhu programu zasadnutia
Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 76. zasadnutia SRK (30. mája 2016 vo Zvolene)
Správa prezídia SRK za obdobie od 30. mája 2016
Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
Procesy zabezpečovania kvality na vysokých školách – diskusia
Rôzne

Na zasadnutie prišiel Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR. Prezident
SRK privítal hosťa a vysvetlil dôvod neúčasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na rokovaní.
Skonštatoval, že účasť ministra na rokovaniach SRK považuje za dôležitú v záujme rozvoja spolupráce
a koordinácie aktivít v procese zvyšovania kvality vysokoškolského vzdelávania a s ním súvisiacich
pripravovaných legislatívnych zmien.
K bodu 2 - Informácia o zápisnici a uzneseniach zo 76. zasadnutia SRK (30. mája 2016 vo Zvolene)
Generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová informovala o zápisnici zo 76. zasadnutia SRK a plnení
prijatých uznesení zo 76. zasadnutia SRK a zasadnutia prezídia SRK (28. júna 2016 v Bratislave).
Prítomní členovia nemali pripomienky k predloženým dokumentom. Prezident SRK dal hlasovať
o zápisnici zo 76. zasadnutia SRK a informácii o plnení uznesení.
 Zápisnica zo 76. zasadnutia SRK a informácia o plnení uznesení boli schválené jednomyseľne.
Uznesenie č. 1
Slovenská rektorská konferencia schválila zápisnicu zo 76. zasadnutia SRK konaného dňa
30. mája 2016 vo Zvolene a informáciu o plnení prijatých uznesení.
K bodu 3 - Správa prezídia SRK za obdobie od 30. mája 2016
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. informoval o činnosti prezídia od 30. mája 2016. Predložené
informácie doplnili členovia prezídia SRK.

Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od
30. mája 2016 bez pripomienok.

K bodu 4 - Návrh na vymenovanie členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR
Predseda právnej komisie SRK - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predložil stanovisko právnej komisie
k postupu MŠVVaŠ SR pri navrhovaní členov Akreditačnej komisie. Vznik funkcie člena (treba odlíšiť
od výkonu funkcie člena Akreditačnej komisie ako je upravená v § 81 ods. 6 zákona) Akreditačnej
komisie je upravený v § 81 ods. 2 a § 107 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tejto zákonnej úpravy vzniká
funkcia člena Akreditačnej komisie vymenovaním vládou SR na návrh ministra školstva, vedy, výskumu
na športu SR po vyjadrení orgánov reprezentácie vysokých škôl, vrátane Slovenskej rektorskej
konferencie, z významných osobností z vysokých škôl, odborných a vedeckých ustanovizní.
Procesný postup je upravený obyčajovým právom ako prameňom slovenského právneho poriadku,
podľa ktorého minister školstva, vedy, výskumu a športu SR požiada najmä rektorov vysokých škôl
o návrh kandidátov na funkciu člena Akreditačnej komisie a z nich potom vyberie jedného, o ktorého
legitimite sa vyjadrujú orgány reprezentácie vysokých škôl. Výber kandidátov na funkciu člena
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Akreditačnej komisie je založený na princípe právneho štátu v konkretizácii na čl. 30 ods. 4 Ústavy
Slovenskej republiky, podľa ktorého majú občania za rovnakých podmienok prístup k voleným
funkciám a iným verejným funkciám. Akékoľvek obmedzenie prístupu k verejným funkciám je
protiústavné.
V tomto zmysle list ministra školstva č. 2016-13989/16253:1-15A0 zo dňa 19. 4. 2016 („Taktiež treba
pri podávaní návrhov zohľadniť, že podľa § 81 ods. 6 zákona je funkcia člena komisie nezlučiteľná
s funkciou rektora, prorektora, dekana a prodekana, a preto nie je možné akceptovať návrhy
uvedených funkcionárov (aj v prípade ak ich funkcia má zaniknúť napr. k 31. 8. 2016)“), ktorým
obmedzil prístup k verejnej funkcii kandidáta na člena Akreditačnej komisie a tým ohrozil čl. 30 ods. 4
Ústavy Slovenskej republiky, javí prvky diskriminácie.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD,
prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia, ktoré schvaľuje stanovisko právnej komisie SRK
k procesu navrhovania členov AK.
 Uznesenie, ktoré schvaľuje stanovisko právnej komisie SRK k procesu navrhovania členov AK
bolo schválené jednomyseľne. Stanovisko právnej komisie SRK je v prílohe č. 2 zápisnice.

Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia odporúča ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v procesnom
postupe vymenúvania členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR („Akreditačná komisia“)
odlíšiť navrhovanie za člena Akreditačnej komisie od vzniku funkcie člena Akreditačnej komisie a upraviť
súčasnú prax tak, aby nebol obmedzený prístup k verejnej funkcii osobám, ktoré spĺňajú odborné
a morálne podmienky členstva v Akreditačnej komisii vrátane funkcionárov vysokých škôl.
Prezident SRK oboznámil prítomných s listami ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s návrhmi
na členov Akreditačnej komisie č. 2016-15872/21629:1-15A0 zo dňa 6. mája 2016 a č.
2016-13989/28661:40-15A0 zo dňa 1. júla 2016. Požiadal rektorov vysokých škôl, ktorí návrhy
predložili, aby predstavili kandidátov. Prítomní rektori, ktorí podali návrhy na členov AK, predstavili
kandidátov. Prezident SRK informoval o kandidátovi v prípade, že rektor predmetnej univerzity nebol
prítomný na zasadnutí. Následne prezident SRK odovzdal slovo predsedovi volebnej a mandátovej
komisie SRK prof. JUDr. Jánovi Svákovi, DrSc., aby viedol hlasovanie o vyjadrení sa k návrhom ministra
školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Zápisnica volebnej a mandátovej komisie SRK z hlasovania o vyjadrení k návrhom ministra je súčasťou
zápisnice zo 77. zasadnutia SRK. Podľa štatútu SRK hlasuje o personálnych otázkach tajne.

Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na
vymenovanie Dr. h. c. Ing. Milana Cagalu, CSc., prof. Ladislava Čarného, akad. mal., prof. PhDr. Marcely
Gbúrovej, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Richarda Hindlsa, CSc., prof. Ing. Vladimíra Nečasa, PhD. a prof. PhDr.
Gabriely Petrovej, CSc. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na
vymenovanie prof. JUDr. Ivana Šimovčeka, CSc. a prof. RSDr. Štefana Volnera, CSc. za členov
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
K bodu 5 – Procesy zabezpečovania kvality na vysokých školách – diskusia
Generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ SR Mgr. Jozef Jurkovič informoval o aktuálnom stave
rozpracovania konkrétnych úloh vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR na rok 2016. Pre
každý okruh úloh, vrátane procesov zabezpečenia kvality vysokoškolského vzdelávania, budú zriadené
pracovné skupiny, kde by mali mať účasť aj orgány reprezentácie vysokých škôl. V rámci návrhu na
zmeny procesu akreditácie je cieľom ministerstva splniť odporúčania ENQA (European Association for
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Quality Assurance in Higher Education) a vyriešiť postavenie AK v rámci členstva v ENQA. Minister
poveril svoj tím poradcov, aby vypracovali Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý má
byť predložený na medzirezortné pripomienkové konanie v 4. Q 2016. V júli 2016 MŠVVaŠ SR plánuje
zvolať organizačno-technické stretnutia pracovných skupín k verejnému obstarávaniu a hodnoteniu
výskumu RAE/REF. Nedávno sa konalo na ministerstve stretnutie k internacionalizácii štúdia.
Doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. ako predseda pracovnej komisie SRK pre vzdelávanie zastupuje SRK
v Koordinačnej komisii pre revíziu sústavy študijných odborov („ŠO“). Členov SRK informoval
o doterajšom priebehu zasadnutí koordinačnej komisie s tým, že by potreboval poznať kolektívny
názor SRK pre svoje pôsobenie v nej. Pre ďalší postup práce na revízii Sústavy ŠO je potrebné zo strany
MŠVVaŠ SR špecifikovať vecný zámer novely zákona o vysokých školách pre oblasť zabezpečovania
kvality, ktorá úzko súvisí s revíziou Sústavy ŠO. Mgr. Jozef Jurkovič argumentoval, že zámer chce
MŠVVaŠ SR pripraviť v spolupráci s orgánmi reprezentácie vysokých škôl. Na základe diskusie na
zasadnutí SRK generálny riaditeľ Mgr. Jozef Jurkovič vyjadril názor, že predpokladá pozastavenie
procesu revízie sústavy ŠO, kým nebudú známe procesy zabezpečovania kvality. Pripomenul, že na
MŠVVaŠ SR sú stále predkladané návrhy na zmeny a doplnenia Sústavy ŠO a požiadal SRK o súhlas
s pozastavením konania.
V diskusii vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD, Mgr. Jozef Jurkovič,
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.,
prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD. prof. Stanislav Stankoci, akad. maliar, prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. informoval o záujme médií o jeho názor k vyjadreniu ministra školstva,
vedy, výskumu a športu SR o zámere presadiť zrušenie titulu profesor a docent ako podmienky pre
garantovanie študijných programov v rámci zmeny pravidiel o akreditácii. Na základe toho požiadal
členov SRK o vyjadrenie k tejto problematike. Mgr. Jozef Jurkovič informoval, že cieľom návrhu na
zmenu súčasného systému docentov a profesorov je rozšírenie prístupu významných odborníkov
z praxe aj zo zahraničia na funkčné miesta docentov a profesorov.
Členovia SRK upozornili na nejasnosti, ktoré vznikajú pri revízii Sústavy ŠO a pri terminológii z oblasti
zabezpečovania kvality. Členovia SRK podporili požiadavku prezídia SRK poznať vecný zámer novely
zákona pre oblasť zabezpečovania kvality, na základe ktorého budú ďalej pokračovať jednotlivé
procesy. Taktiež odmietli zrušenie titulov profesora a docenta.

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. upozornil, že popri procesoch zabezpečovania kvality
vysokoškolského vzdelávania, by sa MŠVVaŠ SR mohlo venovať riešeniu tém, ktoré sú časovo aj
procesne menej náročné ako novela zákona o vysokých školách. Ide napr. o posilnenie právomoci
manažmentu vysokých škôl, väčšiu prestupnosť medzi vysokými školami, počty študentov z pohľadu
ich uplatniteľnosti v praxi a iné.
Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. poďakoval rektorovi Univerzity Komenského v Bratislave za organizáciu
podujatia European Research Council Day na Slovensku a predsedovi Akreditačnej komisie za
spustenie 2. kola projektu Špičkových vedeckých tímov na vysokých školách na Slovensku.
Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia za zachovanie funkčných miest docentov a profesorov
v národnom vysokoškolskom sektore.
 Uznesenie za zachovanie funkčných miest docentov a profesorov bolo schválené
jednomyseľne.

Uznesenie č. 4
Slovenská rektorská konferencia v súvislosti s medializovanými informáciami jednomyseľne
odsúhlasila, že je za zachovanie funkčných miest docentov a profesorov s kvalifikačným predpokladom
vedecko-pedagogických titulov získaných na základe habilitačných konaní a vymenovacích konaní za
profesora. Platný zákon o vysokých školách umožňuje uzavrieť pracovný pomer s významným
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odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa bez vedecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo
„docent“.

Prezident SRK dal hlasovať o návrhu uznesenia k predloženiu vecného zámeru MŠVVaŠ SR
k legislatívnym zmenám v oblasti zabezpečovania kvality.
 Uznesenie za predloženie vecného zámeru MŠVVaŠ SR k legislatívnym zmenám v oblasti
zabezpečovania kvality bolo schválené jednomyseľne.

Uznesenie č. 5
Slovenská rektorská konferencia v rámci prípravy procesu revízie Sústavy študijných odborov
vysokoškolského vzdelávania SR a návrhov na legislatívne zmeny v oblasti vysokého školstva odporučila
prezidentovi SRK požiadať ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o predloženie „Vecného zámeru
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k legislatívnym zmenám v oblasti zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania“. SRK považuje vecný zámer za východiskový materiál pre ďalšiu
diskusiu akademickej obce o kvalitatívnych zmenách vo vysokoškolskom sektore.

K bodu 6 - Rôzne
Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. informoval o liste predsedu Odborového zväzu pracovníkov
školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) z 23. júna 2016, ktorým požiadal rektorov hľadať možnosti na
zvýšenie tarifných platov zamestnancov pre vedu a výskum, nepedagogických zamestnancov
a doktorandov od 1. septembra 2016 z vlastných zdrojov vysokých škôl. Členovia SRK potvrdili, že
obdŕžali list s rovnakým znením.
Viceprezident SRK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. informoval o záujme ruských univerzít o stretnutie
na úrovni rektorov prostredníctvom zastupiteľstva Ruskej federácie na Slovensku na tému vedecká
spolupráca a výmena osôb. Členovia SRK vítajú možnosť spoločného stretnutia.

Generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Mgr. Jozef Jurkovič informoval o vzniku konzorcia, ktoré chce
pokračovať v projekte AHELO. Projektový zámer ministerstvo zverejní v rámci medzirezortného
pripomienkového konania.
Viceprezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. informoval o aktuálnom stave riešenia korekcií a
poskytol odpovede riaditeľa Výskumnej agentúry na otázky ohľadne obmedzení pri predkladaní
projektov v prípade uloženia korekcií. Odpovede budú zverejnené na webovom sídle www.srk.sk na
podstránke 77. zasadnutia SRK v bode Rôzne.

V diskusii vystúpili: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.,
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., Mgr. Jozef Jurkovič.

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. sa zaujímal o fázovanie čerpania prostriedkov na projekty v rámci
štrukturálnych fondov EÚ, výzvy na podávanie špičkových kolektívov a termín poskytnutia prostriedkov
na rekonštrukciu internátov, o ktorých rokovalo prezídium SRK s predsedom vlády SR v decembri 2015
a vo februári 2016.

Rektori vysokých škôl upozornili na potrebu riešiť havarijný stav prístupu k databázam elektronických
informačných zdrojov. Zaujímali sa, ako bude ministerstvo riešiť financovanie vedy po r. 2020. Žiadali
otvoriť diskusiu o eGovernmente a povinnostiach, ktoré vyplývajú rektorom po spustení
elektronických schránok na budúcom zasadnutí SRK.
Prezident SRK navrhol, aby pre krátkosť času na rokovaní návrh uznesení zo 77. zasadnutia SRK
pripravila návrhová komisia pod vedením prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. Návrh uznesení bude
predložený členom SRK na schválenie per rollam elektronickou poštou.
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Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK a hosťom za účasť na zasadnutí. Termín
a miesto ďalšieho zasadnutia SRK budú oznámené priebežne.
Bratislava 8. júla 2016

Zapísala: Mgr. Mária Čikešová

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

Overovatelia:
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.

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

prof. Stanislav Stankoci, akad. maliar

..............................................................
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Uznesenia zo 77. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,
8. júla 2016 v Bratislave

Príloha č. 1

Uznesenie č. 1
Slovenská rektorská konferencia schválila zápisnicu zo 76. zasadnutia SRK konaného dňa
30. mája 2016 vo Zvolene a informáciu o plnení prijatých uznesení.

Záver
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od
30. mája 2016 bez pripomienok.

Uznesenie č. 2
Slovenská rektorská konferencia odporúča ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR v procesnom
postupe vymenúvania členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR („Akreditačná komisia“)
odlíšiť navrhovanie za člena Akreditačnej komisie od vzniku funkcie člena Akreditačnej komisie a upraviť
súčasnú prax tak, aby nebol obmedzený prístup k verejnej funkcii osobám, ktoré spĺňajú odborné
a morálne podmienky členstva v Akreditačnej komisii vrátane funkcionárov vysokých škôl.
Uznesenie č. 3
Slovenská rektorská konferencia súhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na
vymenovanie Dr. h. c. Ing. Milana Cagalu, CSc., prof. Ladislava Čarného, akad. mal., prof. PhDr. Marcely
Gbúrovej, CSc., Dr. h. c. prof. Ing. Richarda Hindlsa, CSc., prof. Ing. Vladimíra Nečasa, PhD. a prof. PhDr.
Gabriely Petrovej, CSc. za členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.
Slovenská rektorská konferencia nesúhlasí s návrhom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na
vymenovanie prof. JUDr. Ivana Šimovčeka, CSc. a prof. RSDr. Štefana Volnera, CSc. za členov
Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR.

Uznesenie č. 4
Slovenská rektorská konferencia v súvislosti s medializovanými informáciami jednomyseľne
odsúhlasila, že je za zachovanie funkčných miest docentov a profesorov s kvalifikačným predpokladom
vedecko-pedagogických titulov získaných na základe habilitačných konaní a vymenovacích konaní za
profesora. Platný zákon o vysokých školách umožňuje uzavrieť pracovný pomer s významným
odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa bez vedecko-pedagogického titulu „profesor“ alebo
„docent“.
Uznesenie č. 5
Slovenská rektorská konferencia v rámci prípravy procesu revízie Sústavy študijných odborov
vysokoškolského vzdelávania SR a návrhov na legislatívne zmeny v oblasti vysokého školstva odporučila
prezidentovi SRK požiadať ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR o predloženie „Vecného zámeru
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k legislatívnym zmenám v oblasti zabezpečovania
kvality vysokoškolského vzdelávania“. SRK považuje vecný zámer za východiskový materiál pre ďalšiu
diskusiu akademickej obce o kvalitatívnych zmenách vo vysokoškolskom sektore.

Bratislava 8. júla 2016

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

8

Stanovisko Právnej komisie SRK predložené na 77. zasadnutí SRK
(8. júla 2016 v Bratislave)

Príloha č. 2

Vznik funkcie člena (treba odlíšiť od výkonu funkcie člena Akreditačnej komisie upravenú v § 81 ods.
6) Akreditačnej komisie je upravený v § 81 ods. 2 a §107 ods.1 zákona č.131/2002 o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa tejto zákonnej úpravy
vzniká funkcia člena Akreditačnej komisie vymenovaním vlády na návrh ministra školstva po vyjadrení
orgánov reprezentácie vysokých škôl, vrátane Slovenskej rektorskej konferencie z významných
osobností z vysokých škôl, odborných a vedeckých ustanovizní.

Procesný postup je upravený obyčajovým právom ako prameňom slovenského právneho poriadku,
podľa ktorého minister školstva požiada najmä rektorov vysokých škôl o návrh kandidátov na funkciu
člena Akreditačnej komisie a z nich potom vyberie jedného o ktorého legitimite sa vyjadrujú orgány
reprezentácie vysokých škôl. Výber kandidátov na funkciu člena Akreditačnej komisie je založený na
princípe právneho štátu v konkretizácii na čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú
občania za rovnakých podmienok prístup k voleným funkciám a iným verejným funkciám. Akékoľvek
obmedzenie prístupu k verejným funkciám je protiústavné.
V tomto zmysle list ministra školstva č.: 2016-13989/16253:1-15A0 zo dňa 19. 4. 2016 („Taktiež treba
pri podávaní návrhov zohľadniť, že podľa § 81 ods. 6 zákona je funkcia člena komisie nezlučiteľná
s funkciou rektora, prorektora, dekana a prodekana, a preto nie je možné akceptovať návrhy
uvedených funkcionárov ( aj v prípade ak ich funkcia má zaniknúť napr. k 31.8.2016)“), ktorým
obmedzil prístup k verejnej funkcii kandidáta na člena Akreditačnej komisie a tým ohrozil čl. 30 ods. 4
Ústavy Slovenskej republiky.
Predkladá: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (predseda Právnej komisie SRK)
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