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Zápisnica  
zo 79. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie,  

13. decembra 2016 v Nitre 
 

Prítomní: 

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

 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. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.  

 doc. Mária Heinzová, ArtD. 

 prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. 

 prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.  

 prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

 prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

 prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

 doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 

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

 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. 

 doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. 

 prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. 

 doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. 

 prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. 

 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. 

 prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. 

 prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.  

 prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. 

 doc. RNDr. János Tóth, PhD.  

 prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. 
 
Ospravedlnení: 

 doc. Samuel Abrahám, PhD.  

 Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 

 prof. MUDr. Marián Karvaj, PhD.  

 prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. 

 Dr. h. c. doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.  

 prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
 

Hostia: 

 PhDr. Anna Čekanová, PhD., podpredsedníčka Rady vysokých škôl SR  

 Mgr. Jozef Jurkovič, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR  

 doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na 
Slovensku   

 doc. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD., poverený výkonom funkcie rektora Dubnického 
technologického inštitútu v Dubnici nad Váhom 

 Bc. Balint Lóvasz, predseda Študentskej rady vysokých škôl  

http://radavs.sk/index.php/predsednictvo-rvs/zoznam-clenov-prvs/407-cekanova-anna-phdr
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 prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda pracovnej komisie zriadenej na Ministerstve školstva, 
vedy, výskumu a športu SR k zavedeniu systému RAE/REF na slovenských vysokých školách 
a prorektor Univerzity Komenského v Bratislave 

 prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc., poverený výkonom funkcie rektora Vysokej školy Danubius  

 prof. PhDr. Gabriela Petrová, CSc., členka Akreditačnej komisie  

 prof. Ing. Peter Plavčan, PhD., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl SR 

 prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a dekan Fakulty 
prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 

 
Rokovanie Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) viedol prezident prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
(prezident SRK). 
 
Prezident SRK privítal prítomných členov SRK a hostí. Osobitne privítal rektora Stredoeurópskej vysokej 
školy v Skalici doc. RNDr. Ing. Jozefa Minďaša, PhD., ktorý bol do funkcie rektora vymenovaný  
9. novembra 2016. Ospravedlnil neprítomných členov, ktorí informovali o dôvodoch svojej neúčasti ako 
aj pozvaných hostí, ktorí sa nemohli zúčastniť na zasadnutí.  
 
Podľa webového sídla Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) 
a podľa informácií poskytnutých členmi SRK k 13. 12. 2016 má SRK 20 členov z verejných, 3 členov zo 
štátnych a 8 členov zo súkromných vysokých škôl. SRK má spolu 31 členov. Poverení výkonom funkcie 
rektora boli pozvaní na zasadnutie ako hostia bez práva hlasovať. 
 
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 MŠVVaŠ SR je na Slovensku ku dňu rokovania 12 
súkromných vysokých škôl. Z toho vyplývajú 3 kuriálne hlasy rektorov súkromných vysokých škôl. SRK 
má 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 19 rektori verejných vysokých škôl, traja rektori štátnych vysokých 
škôl a dvaja 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 s hlasovacím právom.  
 
Prítomní rektori súkromných vysokých škôl sa stali nositeľmi kuriálnych hlasov a to menovite prof. Ing. 
Edita Hekelová, PhD. a doc. RNDr. Ing. Jozef Minďaš, PhD. Po určení nositeľov kuriálnych hlasov bolo 
na rokovaní prítomných celkom 24 členov SRK s hlasovacím právom. SRK bola počas celého rokovania 
uznášaniaschopná. 

 
Za overovateľov zápisnice zo 79. zasadnutia prezident SRK navrhol prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, 
CSc. a prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Protinávrh nebol predložený a prezident SRK dal hlasovať o návrhu. 

 Overovatelia zápisnice zo 79. zasadnutia SRK boli schválení väčšinou hlasov 
(23 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 1 sa zdržal hlasovania). 

 
Prezident SRK navrhol ako členov návrhovej komisie pre 79. 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 a prezident SRK dal hlasovať o svojom návrhu. 
 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO5IzZ0fPQAhWGuhoKHfebBhUQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Ffphil.uniba.sk%2Fkatedry-a-odborne-pracoviska%2Fkatedra-filozofie-a-dejin-filozofie%2Fclenovia-katedry%2Fprof-phdr-emil-visnovsky-phd%2F&usg=AFQjCNF5uhwcUVe21Jc_a5TNvwVKnb9lTg&bvm=bv.141320020,d.d2s
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 Návrhová komisia pre 79. zasadnutie SRK bola schválená väčšinou hlasov 
(22 hlasov za návrh, nikto nebol proti, 2 sa zdržali hlasovania). 

 
Prezident SRK informoval o zložení návrhovej a mandátovej komisie: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. 
(predseda), doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (člen) a doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. (člen). Vzhľadom na 
potvrdenie účasti na zasadnutí prof. JUDr. Jánom Svákom, DrSc., prezident rozhodol o doplnení komisie 
ad hoc počas zasadnutia v prípade neúčasti predsedu komisie.  
 
K bodu 1 – Schválenie programu zasadnutia 
Prezident SRK predložil na schválenie upravený návrh programu 79. zasadnutia SRK: 
1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2. Koncepčný dokument Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, 

Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva) 
3. Príprava zavedenia systému hodnotenia výskumnej činnosti vysokých škôl implementáciou 

systému RAE/REF 
4. Rozpis dotácií verejným vysokým školám na rok 2017 
5. Informácia o zápisnici a o uzneseniach zo 78. zasadnutia SRK (14. októbra 2016 v Trnave) 
6. Správa prezídia SRK za obdobie od 14. októbra 2016 
7. Rôzne 
 
Prítomní členovia nemali námietky k návrhu a prezident SRK dal hlasovať o návrhu programu 
zasadnutia. 

 Program 79. zasadnutia SRK bol schválený jednomyseľne. 
 
Následne prezident SRK predložil ešte jednu zmenu v programe, aby SRK bola najprv oboznámená 
s návrhom zavedenia systému hodnotenia výskumnej a umeleckej činnosti ako bodom 2. Prítomní 
členovia nemali námietky k zmene schváleného programu a podporili návrh.  

 
Schválený program 79. zasadnutia SRK 

1. Schválenie návrhu programu zasadnutia 
2. Príprava zavedenia systému hodnotenia výskumnej činnosti vysokých škôl implementáciou 

systému RAE/REF 
3. Koncepčný dokument Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania, 

Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva) 
4. Rozpis dotácií verejným vysokým školám na rok 2017 
5. Informácia o zápisnici a o uzneseniach zo 78. zasadnutia SRK (14. októbra 2016 v Trnave) 
6. Správa prezídia SRK za obdobie od 14. októbra 2016 
7. Rôzne 
 
K bodu 2 - Príprava zavedenia systému hodnotenia výskumnej činnosti vysokých škôl 
implementáciou systému RAE/REF 
Prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., predseda pracovnej komisie zriadenej na zavedenie systému RAE/REF 
na slovenských vysokých školách a prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, informoval 
o prebiehajúcej diskusii a príprave systému na hodnotenie výsledkov výskumnej a umeleckej činnosti 
na vysokých školách pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ 
SR“). Systém bude kombinovať hodnotenie odborníkmi „peer review“ a scientometrické údaje 
s rešpektovaním osobitostí pre prírodné, lekárske a technické odbory, ďalej pre spoločenské a 
behaviorálne vedy, ako aj pre humanitné vedy a osobitne pre umelecké a umenovedné odbory. 
Hodnotenie by sa malo konať v šesťročných cykloch, malo by predchádzať inštitucionálnej akreditácii, 
ktorá by využívala výstupy hodnotenia.  
 
Na zasadnutie SRK prišiel minister školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Peter Plavčan, PhD. 
Prezident SRK informoval ministra o prebiehajúcom zasadnutí a odovzdal slovo hostiteľovi prof. RNDr. 
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Ľubomírovi Zelenickému, CSc., ktorý privítal hostí a členov na pôde Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre.  
 
Prezident SRK otvoril diskusiu k bodu 2, v ktorej vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. PhDr. Emil 
Višňovský, PhD., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. Ing. 
Stanislav Kmeť, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD. a prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.  
 
V diskusii bolo potvrdené, že systém hodnotenia výskumnej a umeleckej činnosti je súčasťou 
plánovanej reformy „Učiace sa Slovensko“. Hodnotené výstupy budú najprv overované na základe 
scientometrie, v súčasnosti sa diskutuje o technických podmienkach návrhu, dôležitou súčasťou 
projektu je zachovať medzinárodné benchmarky. Doterajšie výstupy hodnotenia výskumu v rámci 
komplexnej akreditácie  neboli súmerateľné. Výstupy hodnotenia musia mať finančný dopad na vysoké 
školy. Model musí podporovať objektívne hodnotenie s ohľadom na univerzitu ako homogénny celok.  
Náklady na navrhovaný systém budú výrazne vyššie ako v doterajších hodnoteniach. 
 
Zo zasadnutia odišiel prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. a počet členov sa znížil na 23 prítomných aj s 
právom hlasovať. 
 
K bodu 3 - Koncepčný dokument Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a 
vzdelávania, Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva) a k bodu 4 - Rozpis dotácií verejným vysokým 
školám na rok 2017 
Prezident SRK odovzdal slovo ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR prof. Ing. Petrovi 
Plavčanovi, PhD. („minister“), ktorý oboznámil členov SRK s aktuálnou situáciou v rezorte. Minister 
informoval o budúcoročnom rozpočte pre vysoké školy, ktorý bol schválený v Národnej rade SR 
a o možnom navýšení nad rámec schváleného rozpočtu v roku 2017 rozpočtovými opatreniami. Rezort 
školstva bude v roku 2017 podľa aktuálnych údajov hospodáriť s navýšeným rozpočtom oproti 
súčasnému roku o 206 mil. eur. V aktuálnom rozpočte je navýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 
24 mil. eur na tohtoročnú valorizáciu a 10 mil. eur na valorizáciu miezd pedagogických zamestnancov 
od 1. septembra 2017. Dodatočne sa očakáva 10 mil. eur, z ktorých bude 2,5 mil. eur vyčlenených na 
Fond na podporu vzdelávania a zvyšných 7,5 mil. eur pôjde na verejné vysoké školy. V priebehu roka 
bude rozpočtovým opatrením zvýšený aj rozpočet Agentúry na podporu vedy a výskumu o 10 mil. eur. 
Minister ďalej informoval o aktuálnom plnení úloh v oblasti pripravovanej reformy vzdelávania a o 
nultom akčnom pláne k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania 2017 s úlohami už aj na 
rok 2017.  
 
Prezident SRK otvoril diskusiu k bodu 3, v ktorej vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. RNDr. 
Karol Mičieta, PhD., doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. Ing. 
Stanislav Kmeť, PhD., Bc. Bálint Lovász, Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a prof. Ing. Peter 
Plavčan, PhD.  
 
Diskutujúci upozornili, že návrh metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu pre verejné vysoké 
školy na rok 2017 nepokrýva tohtoročné valorizácie miezd pedagogických zamestnancov. Z navýšenia 
v rozpočte na rok 2017 získa 2,5 mil. eur Fond na podporu vzdelávania, o ktoré sa budú môcť uchádzať 
aj mladí vedeckí zamestnanci do 35 rokov, čo pozitívne hodnotí Odborový zväz pracovníkov školstva 
a vedy na Slovensku („OZPŠaV“). Podpredseda OZPŠaV doc. Ing. Miroslav Habán, PhD. informoval 
o dôvodoch, pre ktoré zväz nepodpísal kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa. Minister ubezpečil 
prítomných, že prostriedky na valorizáciu miezd k 1. septembru 2017 sú na rezorte vyčlenené 
a valorizácia miezd pedagogických zamestnancov je ďalej plánovaná k 1. januáru v rokoch 2018 až 
2020. Rektori ocenili predloženie návrhu metodiky rozpisu dotácie relatívne skoro oproti 
predchádzajúcim rokom. Dodali však, že prostriedky určené pre vysoké školy opäť pokrývajú náklady 
na základný chod, ale negarantujú investície do infraštruktúry a rozvoja. Členovia SRK žiadali, aby 
k rokovaniam školskej štvorpartity o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa boli pozývaní predstavitelia 
SRK, ktorí zastupujú zamestnávateľov v sektore vysokých škôl. Navýšenie v rozpočte vysokých škôl 
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v roku 2016 oproti roku 2015 bolo výrazné, dosiahlo skoro požadovaných 60 mil. eur., ale priemerná 
úroveň financovania vysokého školstva oproti priemeru krajín OECD alebo EÚ 28 je stále nízka. Niektorí 
diskutujúci ocenili zámer diferencovať financovanie vysokých škôl podľa kvality výstupov a rýchlu 
reakciu na tzv. Beallov zoznam. K aplikácii zoznamu sa objavili aj negatívne reakcie. Prezident SRK 
poukázal na odporúčanie Slovenskej asociácie knižníc, ktorá podporuje tzv. Beallove kritériá na 
identifikáciu predátorských vydavateľov. Naopak, zatiaľ nebol splnený prísľub vlády SR poskytnúť 
vysokým školám prostriedky na rekonštrukciu ubytovacích zariadení, ku ktorému SRK prijala uznesenie 
na 74. mimoriadnom zasadnutí 14. januára 2016 v Bratislave. Predstaviteľ študentov ocenil posilnenie 
Fondu na podporu vzdelávania, ale konštatoval neplnenie požiadaviek deklarácie z februára 2016. 
Negatívom ostáva stále zatvorené čerpanie štrukturálnych fondov pre výskum a inovácie. Podmienkou 
začatia čerpania je prijatie ex ante dokumentov, ktoré prebehne na zasadnutí Rady vlády na podporu 
vedy, techniky a inovácií 15. decembra 2016.  
 
Poradcovia ministra školstva, vedy, výskumu a športu prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., doc. RNDr. Milan 
Ftáčnik, CSc. a prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. predstavili dokument Učiace sa Slovensko a jeho ciele 
pre vysoké školstvo. Dokument bol ešte v procese prípravy predložený na diskusiu odbornej verejnosti. 
V rámci vysokého školstva autori deklarovali záujem vypracovať koncepciu na základe aktuálnych 
európskych trendov a dokumentov v oblasti zabezpečovania kvality a Bolonského procesu. Bližšie 
priblížili otázku zabezpečovania kvality, revízie sústavy študijných odborov, profesionálne bakalárske 
vzdelávanie, tretiu misiu vysokých škôl v rámci regiónu.   
 
Prezident SRK otvoril diskusiu, v ktorej vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. doc. JUDr. Marek 
Šmid, PhD., prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol 
Sovák, PhD., Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., prof. PhDr. Gabriela 
Petrová, CSc., prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD., Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, PhD., doc. RNDr. Milan 
Ftáčnik, CSc., prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. a prof. Ing. Peter Plavčan, PhD.  
 
V diskusii členovia SRK žiadali zapracovať do koncepčného dokumentu východiská a systematické 
kroky. Ciele sú síce nespochybniteľné, ale absentujú priority. Súčasná formulácia cieľov vyvoláva 
v akademickej obci napätie. V návrhu chýba analýza súčasného stavu alebo SWOT analýza vysokého 
školstva a analýza potrieb slovenskej spoločnosti. Naopak poradcovia ministra považujú návrh za 
dostatočný, analýza a plánované kroky budú doplnené až po pripomienkovom konaní. Na úrovni SRK 
mohli členovia a osoby poverené výkonom funkcie rektora zaslať svoje pripomienky na sekretariát SRK, 
ktorý ich sumarizoval pre prezídium, ale diskusia medzi členmi sa zatiaľ nekonala. Členovia SRK žiadali 
samostatné rokovanie, na ktorom budú diskutovať o jednotlivých cieľoch. Na rokovaniach rezortu je 
SRK zastupovaná členmi prezídia, ktorí upozornili, že ich pripomienky a stanoviská neboli vždy 
reflektované. Ako negatíva návrhu boli spomenuté otvorenie akademického priestoru pre potenciálnu 
nekvalitu uvoľnením podmienok na miesta profesorov a docentov, zavedenie numerus clausus a 
spoplatnenia štúdia. Súčasná legislatíva definuje bakalárske štúdium, umožňuje zamestnávanie 
odborníkov z praxe a zo zahraničia. Naopak návrh nerieši odchod veľkej časti populácie mladých ľudí 
na celé štúdium do zahraničia, ako aj predĺženie externého štúdia, ktoré sa ukázalo v praxi ako 
nevhodné. Návrh neberie do úvahy situáciu v okolitých krajinách, najmä V4 a neuvažuje o dopadoch 
na vysoké školy práve v súvislosti s konkurenciou v regióne. Koncepciu treba posudzovať v rámci 
celého školstva, od základných po vysoké školy. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR reagoval 
na vznesené pripomienky. Upozornil na časovú dimenziu reformy, ktorá musí byť schválená na vláde 
SR v máji - júni 2017.  
 
Na zasadnutie prišiel prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. a stal sa nositeľom tretieho kuriálneho hlasu rektorov 
súkromných vysokých škôl. Počet členov sa zvýšil na 24 prítomných aj s právom hlasovať. 
 
Prezident SRK po dohode s členmi SRK navrhol termín budúceho zasadnutia SRK na 12. a 13. januára 
2017 s čím aklamačne súhlasili všetci prítomní členovia SRK.  Hlavnou témou rokovania bude diskusia 
o cieľoch Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania pre vysoké školy.  

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO5IzZ0fPQAhWGuhoKHfebBhUQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Ffphil.uniba.sk%2Fkatedry-a-odborne-pracoviska%2Fkatedra-filozofie-a-dejin-filozofie%2Fclenovia-katedry%2Fprof-phdr-emil-visnovsky-phd%2F&usg=AFQjCNF5uhwcUVe21Jc_a5TNvwVKnb9lTg&bvm=bv.141320020,d.d2s
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO5IzZ0fPQAhWGuhoKHfebBhUQFggYMAA&url=https%3A%2F%2Ffphil.uniba.sk%2Fkatedry-a-odborne-pracoviska%2Fkatedra-filozofie-a-dejin-filozofie%2Fclenovia-katedry%2Fprof-phdr-emil-visnovsky-phd%2F&usg=AFQjCNF5uhwcUVe21Jc_a5TNvwVKnb9lTg&bvm=bv.141320020,d.d2s
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Prezident SRK sa v mene členov SRK poďakoval ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a jeho 
poradcom za účasť na rokovaní ako aj hosťom, ktorí následne odišli z rokovania SRK.  
 
Prezident SRK predložil list predsedu Slovenskej asociácie univerzitného športu PaedDr. Júliusa 
Dubovského, ktorý žiada otvoriť diskusiu s MŠVVaŠ SR v súvislosti s krátením rozpočtu SAUŠ pre rok 
2017 a navýšenie dotácie pre vysokoškolské telovýchovné jednoty a kluby na verejných vysokých 
školách, ktoré štartujú v najvyšších slovenských kolektívnych súťažiach – extraligové tímy. Členovia SRK 
súhlasili s podporou univerzitného športu a upozornili na ohrozenie financovania univerziád. 
Generálny riaditeľ Mgr. Jozef Jurkovič potvrdil, že v novom zákone o športe chýba univerzitný šport 
(univerziády), jeho financovanie je možné podporiť cez špecifiká. Prezident SRK požiadal návrhovú 
komisiu, aby pripravila uznesenie v predmetnom duchu.  
 
Prezident SRK otvoril diskusiu k bodu 4, v ktorej vystúpili: prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., prof. Stanislav 
Stankoci, akad. mal., Mgr. Jozef Jurkovič, prof. RNDr. Pavol Sovák, PhD., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, 
PhD., prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., Bc. Bálint Lovász a PhDr. 
Anna Čekanová, PhD., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD 
 
V rámci diskusie členovia SRK upozornili na nesúlad údajov v niektorých tabuľkách rozpisu dotácie na 
rok 2017 a odporučili ich overenie. Údaje z Centrálneho registra evidencie umeleckej činnosti 
(„CREUČ“) za roky 2013 – 2014 nie sú doteraz verifikované, čo bude mať zásadný dopad na umelecké 
odbory. Rektori vysokých škôl umeleckého zamerania navrhujú, aby metodika zohľadňovala osobitne  
múzické a dramatické odbory a osobitne vizuálne odbory. Verifikácia údajov v CREUČ závisí od 
verifikátorov, ktorými sú odborníci z praxe. Metodika na rok 2017 zavádza pojem kvartil pre 
hodnotenie publikačnej činnosti, diskusia sa zamerala na koncept skupín a podskupín a prípadnú 
zmenu váh, ale zavedenie konceptu je do vnútra vysokých škôl problematické. Viacerí prítomní 
pozitívne hodnotili snahu zaviesť rozdiel medzi publikáciami. Negatívom je nedostatočný časový 
priestor na posúdenie dopadu nového kritéria. Pre niektorých členov SRK je neistá dôveryhodnosť tzv. 
Beallovho zoznamu, hoci Slovenská asociácie knižníc pre SRK potvrdila akceptovateľnosť tzv. 
Beallových kritérií na identifikáciu predátorských vydavateľov. Diskutovalo sa o počte slovenských 
spoluautorov, motivačných štipendiách a zvýšení koeficientu pre odbor právo a kanonické právo. 
Metodika má nielen zachovať dosiahnutú kvalitu, ale aj podporiť a stimulovať zvyšovanie kvality. 
Členovia SRK opakovane konštatovali, že tohtoročná valorizácia na úrovni 10 % nie je v reálnych číslach 
zahrnutá v rozpise dotácie, čo spôsobí deficit zdrojov vysokých škôl. Zástupcovia partnerských 
organizácii apelovali na plnenie deklarácie z februára 2016.  
 
Zo zasadnutia odišiel prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. Počet členov sa znížil na 23 prítomných s právom 
hlasovať. 
 
K bodu 5 - Informácia o zápisnici o uzneseniach zo 78. zasadnutia SRK (14. októbra 2016 v Trnave) 
Prezident SRK predložil zápisnicu zo 78. zasadnutia SRK (14. októbra 2016 v Trnave) a k prijatým 
uzneseniam predložil list podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Turčányho s 
odpoveďou na uznesenie č. 4 zo 78. zasadnutia SRK. 
 
Prítomní členovia nemali pripomienky k zápisnici zo 78. zasadnutia SRK. Prezident SRK dal hlasovať o 
zápisnici zo 78. zasadnutia SRK a informácii o plnení uznesení. 

 Zápisnica zo 78. zasadnutia SRK bola schválená jednomyseľne. 
 
K bodu 6 - Správa prezídia SRK za obdobie od 14. októbra 2016 
Prezident SRK informoval o písomnej správe o činnosti prezídia SRK od 14. októbra 2016, ktorá bola 
predložená k zasadnutiu.  
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Záver 
Slovenská rektorská konferencia zobrala na vedomie Správu prezídia SRK za obdobie od  
14. októbra 2016 bez pripomienok. 
 
K bodu 7 - Rôzne 
Prezident SRK predložil pre informáciu list prezidentky Asociácie univerzít tretieho veku na Slovensku 
a prezidenta Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie, ktorý sa týka koncepčného 
dokumentu Učiace sa Slovensko, list rektorky Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach o medzinárodnej evaluácii a akreditácii univerzity, list predsedníčky Slovenskej asociácie 
knižníc k problematike predátorských vydavateľstiev a tzv. Beallovým kritériám 
(https://scholarlyoa.files.wordpress.com/2015/01/criteria-2015.pdf). Všetky listy budú publikované 
na intranete SRK v rámci 79. zasadnutia SRK.  
 
Prezident SRK poveril viceprezidenta SRK a člena návrhovej komisie prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, 
PhD., aby vypracoval v spolupráci s ďalšími členmi komisie a členmi SRK návrh uznesení zo  
79. zasadnutia, ktoré budú predložené členom SRK na schválenie formou per rollam.  
 
Na záver sa prezident SRK poďakoval prítomným členom SRK a hosťom za účasť na zasadnutí, 
hostiteľovi rokovania za možnosť konať zasadnutie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.  
80. zasadnutie SRK sa bude konať 12. – 13. 1. 2017 na Táloch a spoluorganizátormi budú Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technická univerzita vo Zvolene.  
 
Nitra 13. decembra 2016 
 
Zapísala: Mgr. Mária Čikešová 
 

............................................................. 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 

prezident Slovenskej rektorskej konferencie 
 
Overovatelia: 
 
 
 
prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.     .............................................................. 
 
 
 
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.    .............................................................. 
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Príloha č. 1 
Uznesenia zo 79. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, 

13. decembra 2016 v Nitre 
 
Uznesenia boli schválené per rollam väčšinou členov SRK s hlasovacím právom dňa 15. decembra 2016. 
 

1) Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa oboznámila s návrhom Národného programu 
rozvoja výchovy a vzdelávania (Návrh cieľov v oblasti vysokého školstva). Oceňuje zámer 
MŠVVaŠ SR sústrediť pozornosť na kvalitu činnosti vysokých škôl na Slovensku a vykonať 
zásadné reformy v kľúčových oblastiach ich poslania. 
a) SRK konštatuje, že materiál neobsahuje aktuálne východiská, analýzu slabých a silných 

stránok vysokoškolského sektora, ani komplexné systémové riešenia na dosiahnutie 
určených cieľov. Žiadame, aby aplikovateľný dokument tohto druhu bol vypracovaný na 
základe hĺbkovej spoločenskej, ekonomickej a kultúrnej analýzy potrieb slovenskej 
spoločnosti na nasledujúce obdobie, vrátane zohľadnenia hodnoty dlhodobej akademickej 
kultúry v našom regióne, princípu univerzitnej autonómie a s rešpektovaním 
akademických práv a slobôd.  

b) SRK očakáva, že Národný program bude obsahovať práve takéto koncepčné a systémové 
predpoklady. Po jeho predložení na diskusiu, SRK požaduje vytvoriť dostatočný priestor na 
posúdenie a analýzu dokumentu zo strany orgánov reprezentácie vysokých škôl, ako aj 
uznávaných odborníkov z rôznych oblastí, vrátane tých, ktorí môžu relevantne posúdiť 
ekonomické, sociálne a akademické predpoklady a účinky navrhovaných reforiem. SRK je 
presvedčená, že spoločnými silami je možné dospieť k ucelenej, realistickej a progresívnej 
koncepcii rozvoja vysokého školstva.  

c) SRK sa nestotožňuje s viacerými kľúčovými bodmi predloženého materiálu. Charakterizujú 
ho nedostatky pri formulácii jednotlivých cieľov a absentujú v ňom konkrétne opatrenia a 
postupy, ktoré povedú k ich naplneniu a záruky ich realizácie. Viaceré navrhované ciele 
majú rôznorodé riešenia a treba vybrať tie, ktoré povedú ku skutočnému zvýšeniu kvality 
vysokého školstva na Slovensku.  

d) SRK žiada doplniť problematiku umeleckého vzdelávania, ktoré v návrhu úplne absentuje, 
pritom je súčasťou vysokoškolského sektora a má svoje významné miesto aj v slovenskej 
spoločnosti. 

e) SRK žiada podrobnejšie sa venovať problematike vedy, výskumu a inováciám, ktorá je 
v návrhu spracovaná nedostatočne. 

f) SRK považuje predložený materiál za tak dôležitý, že bude o ňom opätovne rokovať na 
zasadnutí v januári 2017 a vyjadrí sa k jednotlivým častiam a ku všetkým cieľom 
dokumentu. 

 
2) SRK súhlasí so zámerom objektívne posudzovať kvalitu vedeckých a umeleckých výstupov 

vysokých škôl podľa modifikovanej metodiky RAE/REF. Víta úsilie zaviesť systém hodnotenia 
výskumnej a tvorivej umeleckej činnosti s ohľadom na národné špecifiká pri zachovaní 
medzinárodných benchmarkov. SRK podporuje prenos výsledkov objektívneho hodnotenia do 
systému financovania vysokých škôl, aby bolo podporené lepšie financovanie excelentných a 
špičkových pracovísk, jednotlivcov a tímov a boli konkurencieschopní aj v medzinárodnom 
meradle. 

 
3) SRK žiada MŠVVaŠ SR a Odborový zväz pracovníkov školstva na Slovensku („OZPŠaV“) pozývať 

predstaviteľov SRK, ktorí zastupujú zamestnávateľov, na rokovania o kolektívnej zmluve 
vyššieho stupňa. 
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4) SRK žiada vládu SR zvyšovať financovanie vysokých škôl z verejných zdrojov každoročne o  
60 mil. eur (mimo EŠIF, sociálnej podpory študentov a valorizácie miezd) tak, aby bola 
zabezpečená úroveň kvality vzdelávania, vedeckovýskumnej, umeleckej a inej tvorivej činnosti 
na vysokých školách v súlade so sľubom vlády SR vyjadreným v „Programovom vyhlásení vlády 
SR na roky 2016 - 2020“, ktorá deklarovala „výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva“. 

 
5) SRK predkladá k návrhu metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám a rozpisu dotácií 

verejným vysokým školám zo štátneho rozpočtu na rok 2017 nasledujúce pripomienky: 
a) Navýšiť výšku dotácií v roku 2017 ešte o 10 percentnú valorizáciu tarifných platov 

pedagogickým zamestnancom, ktorá bola schválená v roku 2016. 
b) V bode (53) váha 90 % publikačných výstupov má zohľadňovať roky 2014 a 2015 podľa 

kritérií z Metodiky pre rok 2016. 
c) Prehodnotiť výpočet rozdelenia dotácie medzi skupiny odborov M1 až M4 podľa 

komplexnej akreditácie. Posúdiť rozdelenie oblastí výskumu v bode (53) do 6 množín (ako 
je to napr. v agentúre APVV). Hodnota jednej publikácie v rovnakom kvartile v jednotlivých 
skupinách by mala zodpovedať (v nepriamej úmere) publikačnej výdatnosti jednotlivých 
odborov podľa celosvetových štatistík.  

d) Nahradiť podmienku „KAP je viac ako 0,95“ podmienkou „KAP je viac ako 0,90 a zároveň 
KZV1 fakulty v danej oblasti výskumu je aspoň 3“. 

e) Realizovať verifikáciu údajov v umeleckej a publikačnej činnosti každoročne najneskôr do 
30. 6. nasledujúceho roku, aby údaje mohli byť použité pre rozpis dotácie pre verejné 
vysoké školy pre nasledujúci rok. Urýchlene doriešiť odvolania týkajúce sa predošlých 
rokov. Rozdeliť financie pre rozpis dotácií na umeleckú činnosť na dve časti – pre vysoké 
školy, na ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie v umeleckých študijných odboroch v oblasti 
dramatických a múzických umení a v oblasti vizuálnych umení. Rozdeliť financie podľa 
pomerného zastúpenia počtu tvorivých pracovníkov a interných doktorandov pôsobiacich 
v jednotlivých oblastiach umenia. 

f) Prehodnotiť započítavanie autorského podielu spoluautorov zo slovenských vysokých škôl 
pri prácach s nízkym počtom autorov za účelom podpory medzinárodnej spolupráce.  

g) Riešiť problém nízkeho koeficientu pre skupinu Kanonické právo a právo. Navrhujeme 
upraviť koeficient pre túto skupinu minimálne na hodnotu 1,3.  

 
6) SRK žiada MŠVVaŠ SR zvýšiť podporu univerzitného športu v roku 2017 pre vysokoškolské 

telovýchovné jednoty a kluby na vysokých školách, ktoré štartujú v najvyšších slovenských 
kolektívnych súťažiach – extraligové tímy. 
 

7) SRK odporúča vysokým školám v SR využívať pri posudzovaní publikačnej činnosti  
zamestnancov a doktorandov tzv. Beallové kritériá na identifikáciu predátorských vydavateľov, 
aby sa zvýšila kvalita a dôveryhodnosť vedecko-výskumných výstupov vysokých škôl. Zároveň 
SRK odporúča MŠVVaš SR vykonať revíziu Zoznamu zahraničných vydavateľstiev vedeckej 
literatúry, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva tak, aby neobsahoval 
potenciálnych, možných alebo pravdepodobných predátorských vydavateľov v súlade s tzv. 
Beallovými kritériami na identifikáciu predátorských vydavateľov. 

 
Nitra 13. decembra 2016 
 
 
 
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. 
prezident Slovenskej rektorskej konferencie 


